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А
Н ГО ЛА аб вяс ці ла аб 

ад мо ве ад жорст-

кай пры вяз кі кур су 

на цы я наль най ва лю ты — 

кван зы — да до ла ра ЗША. 

Пры чы на та ко га ра шу ча га 

кро ку — ска ра чэн не між на-

род ных рэ зер ваў кра і ны ва 

ўмо вах эка на міч на га кры зі-

су, спра ва ка ва на га зні жэн-

нем цэн на наф ту з ся рэ дзі ны 

2014 го да. Як ад зна ча ец ца ў 

па ве дам лен ні Цэнт ра бан ка 

Ан го лы, для кван зы ўста ля-

ва ны но вы цэ на вы ка лі дор, 

па коль кі той курс, па якім 

яна фік са ва ла ся да до ла-

ра з кра са ві ка 2016 го да, 

больш не ад па вя дае рэ ча іс-

нас ці. Пры гэ тым па ра мет ры 

ка лі до ра не рас кры ва юц ца. 

Па вод ле ацэ нак ана лі ты-

каў, дзе ян ні ЦБ Ан го лы мо-

гуць пры вес ці да па дзен ня 

кур су кван зы на 20 %, пі ша 

Fіnancіal Tіmes. Ад мо ва ад 

пры вяз кі на цва лю ты да до-

ла ра мо жа з ча сам пры вес ці 

да пе ра гля ду ўмоў вы пла ты 

знеш ня га доў гу гэ тай аф ры-

кан скай кра і ны, які скла дае 

ка ля $40 млрд, за явіў кі раў-

нік Нац бан ка Жа зэ дэ Лі ма 

Ма са ну. Ці ўдас ца Ан го ле 

ўрэш це вы ка рас кац ца з пра-

цяг ла га кры зі су?

ЗА МОР СКАЯ 
ПРА ВІН ЦЫЯ

Пер шыя пісь мо выя гіс-

та рыч ныя звест кі пра гэ-

тую тэ ры то рыю ад но сяц ца 

да па чат ку VІ ста год дзя 

да н. э. Та ды буш ме наў — 

та га час ных мяс цо вых жы-

ха роў — па цяс ні лі пля мё ны 

бан ту, якія ва ло да лі на вы-

ка мі апра цоў кі ме та лу, раз-

ві ва лі вы твор часць ке ра мі-

кі і сель скую гас па дар ку. 

На поў на чы гэ тых зя мель у 

XVІ—XVІІ ста год дзях іс на-

ва ла дзяр жа ва Ндон га, ад 

спад чын на га ты ту ла кі раў-

ні коў якой («нго ла») і пай-

шла су час ная наз ва кра і ны. 

У 1482 го дзе сю ды даб ра лі ся 

еў ра пей цы — на ўзбя рэж жы 

вы са дзі ла ся эс пе ды цыя пар-

ту галь ска га ма ра плаў ца Ды-

е гу Ка на. У 1576-м за клад-

ва ец ца форт Сан-Паў лу-ды-

Лу ан да, які пас ля ста но віц ца 

ста лі цай кра і ны. Ці ка ва, што 

ў 1641 го дзе га ланд цы за ха-

пі лі Лу ан ду, але пар ту галь цы 

ўжо ў 1648-м вяр ну лі яе пад 

свой кант роль.

Да ся рэ дзі ны XІX ста-

год дзя га лоў ным за ня ткам 

ка ла ні за та раў у Ан го ле быў 

ган даль ра ба мі — па вод-

ле пры клад ных ацэ нак, за 

трыс та га доў з кра і ны вы ве-

зе на (у асноў ным у Бра зі лію) 

ка ля пяці міль ё наў ча ла век. 

Да рэ чы, гэ тая аф ры кан ская 

кра і на бы ла больш звя за на 

ме на ві та з ла ці на а ме ры кан-

скай дзяр жа вай, чым з мет-

ра по лі яй. Пас ля аб вя шчэн ня 

Бра зіль скай ім пе рыі ан голь-

скія ка ла ніс ты не ад ной чы 

вы каз ва лі жа дан не да яе 

да лу чыц ца.

У 1951 го дзе Ан го ла 

атры ма ла ста тус «за мор-

скай пра він цыі» Пар ту га ліі. 

У 1958-м у Лу ан дзе па бу да-

ва ны пер шы наф та пе ра пра-

цоў чы за вод. 11 ліс та па да 

1975 го да бы ла аб ве шча на 

не за леж насць Ан го лы. Пер-

шым прэ зі дэн там ста но віц ца 

лі дар пра са вец кай гру поў кі 

МПЛА (На род ны рух за вы-

зва лен не Ан го лы — Пар тыя 

пра цы) Агас тынью Не та, вой-

скі яко га зай ма юць Лу ан ду. 

Ад нак не за леж насць не 

пры но сіць аф ры кан скай 

кра і не мі ру. Па ча ла ся 

шмат га до вая гра ма-

дзян ская вай на, якая за-

бра ла жыц ці больш чым 

двух мільёнаў ча ла век 

і звыш міль ё на зра бі ла 

ін ва лі да мі. Гэ тая вай на 

ўсклад ня ец ца між эт ніч-

ны мі су пя рэч нас ця мі. 

У кра і ну льюц ца па то кі 

зброі. У га ды жорст ка га 

су праць ста ян ня СССР і ЗША 

Ан го ла ака за ла ся арэ най 

напружанай су тыч кі: з трох 

сфар мі ра ва ных па эт ніч ным 

прын цы пе на цы я наль на-вы-

зва лен чых ру хаў, якія зма га-

лі ся з пар ту галь скай ка ла ні-

яль най сіс тэ май, Маск ва зра-

бі ла стаў ку на МПЛА, а дзве 

ін шыя гру поў кі — УНІ ТА 

(На цы я наль ны са юз за поў-

ную не за леж насць Ан го лы) і 

ФНЛА (На цы я наль ны фронт 

вы зва лен ня Ан го лы) — бы-

лі пад тры ма ны Злу ча ны мі 

Шта та мі, ПАР, шэ ра гам кра ін 

За ха ду. Вя лі кую ро лю ў зы хо-

дзе су праць ста ян ня ады граў 

ку бін скі вай ско вы кан тын-

гент, які быў на кі ра ва ны ў 

пад трым ку МПЛА па ра шэн ні 

Фі дэ ля Каст ра. СССР ака заў 

Ан го ле ве лі зар ную эка на міч-

ную і ва ен на-тэх ніч ную да-

па мо гу — у кан цы 1991 го да 

су ма ан голь ска га доў гу пе ра-

вы ша ла $5,6 млрд.

ПАС ЛЯ ВАЙ НЫ
Жа зэ Эду ар ду душ Сан-

туш пас ля аб вя шчэн ня не-

за леж нас ці Ан го лы пра ца ваў 

мі ніст рам за меж ных спраў. 

Пас ля смер ці Агас тынью 

Не та ў 1979 го дзе ён стаў 

стар шы нёй МПЛА, прэ зі дэн-

там кра і ны і га лоў на ка ман-

ду ю чым уз бро е ны мі сі ла мі. 

У 1990 го дзе душ Сан туш 

аб вяс ціў аб па чат ку рэ фор-

маў — ад мо ве ад марк сіз му-

ле ні ніз му як ідэа ло гіі пар тыі, 

пе ра хо дзе да шмат пар тый-

най сіс тэ мы і рын ка вай эка-

но мі кі. У кра і не бы ло ска-

са ва на смя рот нае па ка ран-

не. Больш за 20 га доў душ 

Сан туш спра ба ваў спы ніць 

гра ма дзян скую вай ну ў Ан-

го ле, ад нак мір ныя да моў ле-

нас ці ўвесь час зры ва лі ся, 

і су праць ста ян не ў вы ні ку 

доў жы ла ся да 2002 го да. 

Ба я выя дзе ян ні за вяр шы лі-

ся толь кі пас ля та го, як быў 

за бі ты лі дар УНІ ТА Жо нас 

Са вім бі.

Ва ло да ю чы ка ла саль ны мі 

за па са мі пры род ных ба гац-

цяў (у пер шую чар гу, наф-

ты, га зу і ал ма заў), кра і на 

пры сту пі ла да ад наў лен ня. 

Сі туа цыя змя ня ла ся да во лі 

хут ка — ста лі раз ві вац ца 

жыл лё вае бу даў ніц тва, да-

рож ная інф ра струк ту ра, пры 

ўдзе ле за меж на га ка пі та лу, 

перш за ўсё з КНР, па ча лі 

ажыц цяў ляц ца шмат лі кія 

пра ек ты. У апош нія 10—

15 га доў Ан го ла бы ла ад ной 

з са мых хут ка рос лых эка но-

мік све ту. ВУП у пе ры яд з 

2002-га па 2011-ы па вя ліч-

ваў ся ў ся рэд нім на 11,6 % 

у год, рос ту спры я ла пад ва-

ен не зда бы чы наф ты — да 

1,8 млн ба ра ляў у дзень. 

Да хо ды бюд жэ ту па вя лі чы-

лі ся ў 10 ра зоў. ВУП Ан го лы, 

па вод ле ацэ нак МВФ, з 2002 

да 2014 го да вы рас амаль 

удвая. У раз лі ку на ду шу на-

сель ніц тва ўжо ў 2008 го дзе 

ва ла вы ўнут ра ны пра дукт 

пе ра вы сіў пяць ты сяч до ла-

раў, што з'яў ля ец ца вель мі 

вы со кім да сяг нен нем для 

гэ та га рэ гі ё на све ту.

У кра і ны ніз кі ўзро вень 

знеш няй за па зы ча нас ці, 

знач ны пра фі цыт бюд жэ ту. 

Па наф та вых за па сах Ан-

го ла зай мае 16-е мес ца ў 

све це, па за па сах пры род-

на га га зу — 35-е мес ца, па 

зда бы чы ал ма заў — уво гу ле 

4-е мес ца. Кра і на атры ма ла 

ад Кі тая ў 2003—2009 га дах 

крэ ды ты на агуль ную су му ў 

17,4 млрд до ла раў. Буй ныя 

па зы кі так са ма па сту пі лі ад 

Бра зі ліі, Пар ту га ліі, Гер ма ніі, 

Іс па ніі і Еў ра са ю за.

Пра мыс ло васць скі ра ва-

на на зда бы чу наф ты, ал-

ма заў, інерт ных бу даў ні чых 

ма тэ ры я лаў, пры род на га 

ас фаль ту. Рэ кан стру ю юц ца 

ста рыя наф та пе ра гон ныя 

за во ды, бу ду юц ца но выя. 

Ак тыў на раз ві ва ец ца экс-

парт пры род на га га зу — 

за вод па яго звад ка ван ні 

ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ў 

2013-м, а пер шая пар тыя ад-

праў ле на за мя жу ў чэр ве ні 

та го ж го да. Ідзе ін тэн сіў ная 

пад рых тоў ка ра до ві шчаў 

жа лез най ру ды і мар ган цу 

для ад наў лен ня іх экс пар ту. 

Праводзіцца дэ та лё вая геа-

ла гіч ная раз вед ка на ра ней 

за фік са ва ных пра явах фас-

фа таў, бак сі таў, ме дзі, 

зо ла та, ура ну, ты та ну, 

мар ган цу. Ад ноў ле ны 

або па бу да ва ны но выя 

прад пры ем ствы па 

вы твор час ці цэ мен ту, 

па апра цоў цы гра ні ту 

і мар му ру, вы твор час-

ці пра дук таў хар чо вай 

пра мыс ло вас ці. Ад ра-

джа ец ца тэкс тыль ная 

вы твор часць, якая бу-

дзе пра ца ваць на мяс-

цо вай сы ра ві не.

ДВА ДО ЛА РЫ 
Ў ДЗЕНЬ

Ад нак ка руп цыя раз ві ва-

ла ся яшчэ хут чэй (па вер-

сіі Transparency Іnternatіonal 

кра і на апош нія не каль кі га доў 

ува хо дзі ла ў спіс двац ца ці са-

мых ка рум па ва ных дзяр жаў), 

са цы яль нае рас сла ен не да-

сяг ну ла кры тыч ных ве лі чынь. 

Ся рэд ні клас у кра і не ўяў ляе 

са бой тон кую пра слой ку па-

між не шмат лі кі мі вель мі ба га-

ты мі гра ма дзя на мі і асноў най 

ма сай лю дзей, якія ледзь зво-

дзяць кан цы з кан ца мі. Сам 

прэзідэнт Сан туш пры зна ваў, 

што «з кож ных 100 ан голь ц аў 

60 жы вуць ні жэй за ры су бед-

нас ці, не мо гуць нар маль на 

хар ча вац ца, не ма юць воль-

на га до сту пу да піт ной ва ды, 

са ні та рыі, ме ды цын ска га аб-

слу гоў ван ня, аду ка цыі». Па-

вод ле афі цый най ста тыс ты-

кі, ка ля 70 % жы ха роў кра і ны 

жы ве на да ход менш за два 

до ла ры ў дзень.

Но вы прэ зі дэнт Ан го лы 

Жу ан Ла рэн су, які зай мае 

гэ тую па са ду з кан ца ве рас-

ня 2017 го да, пра вёў шэ раг 

маш таб ных пе ра ста но вак ва 

ўра дзе і кі раў ніц тве дзярж-

кар па ра цый, у тым лі ку ён 

змя ніў кі раў ні ка ЦБ. Ад ным 

з пер шых ра шэн няў но ва га 

кі раў ні ка дзяр жа вы ста ла 

ад хі лен не дач кі па пя рэд ні ка 

Іза бэль душ Сан туш ад па-

са ды прэ зі дэн та дзяр жаў най 

наф та вай кам па ніі Sonangol. 

Бы лі зроб ле ны буй ныя кад-

ра выя пе ра ме ны ў сі ла вых 

струк ту рах. Эка на міч ная 

па лі ты ка Ла рэн су рэз ка ад-

роз ні ва ец ца ад дзе ян няў яго 

па пя рэд ні ка Жа зэ Эду ар ду 

душ Сан ту ша, які кі ра ваў 

кра і най на пра ця гу 38 га доў. 

Эка но мі ка Ан го лы па нес ла 

іс тот ныя стра ты з-за па дзен-

ня цэн на наф ту, якая за-

бяс печ вае ка ля двух трэ ціх 

дзяр жаў ных да хо даў і 95 % 

ва лют най вы руч кі. Рост ВУП, 

які на пра ця гу амаль дзе ся ці 

га доў вы ра жаўся двух знач-

ны мі ліч ба мі, за ма ру дзіў ся. 

Урад кра і ны быў вы му ша ны 

звяр нуц ца па крэ ды ты да 

Між на род на га ва лют на га 

фон ду, Су свет на га бан ка і 

Кі тая. Між на род ныя рэ зер-

вы Ан го лы ска ра ці лі ся з 

$20 млрд у па ча та ку 2017 го-

да да пры клад на $14 млрд 

у па чат ку 2018-га.

Не аб ход на тэр мі но ва 

рэ ага ваць на вы клі кі, якія 

ця пер паў ста лі. Па вод ле 

спра ва зда чы ААН, Ан го ла — 

ад на з тых кра ін, дзе ін вес-

ты цыі акуп ля юц ца лепш за 

ўсё. Па сло вах спе цы я ліс таў, 

ме на ві та ця пер не аб ход на 

шу каць сваё мес ца на рын-

ку. Дзяр жа ва пе ра жы вае пе-

ры яд струк тур ных пе ра мен, 

у вы ні ку якіх эка на міч ныя па-

каз чы кі да 2045 го да па він ны 

быць па двое ны.

ПРЫ КМЕ ТЫ 
РЭ ФОР МАЎ

Пе рад вы бар чую кам па-

нію Жу ан Ла рэн су вёў пад 

ло зун гам «Па леп шым доб-

рае, вы пра вім дрэн нае». Ён 

пра па нуе ды вер сі фі ка ваць 

эка но мі ку кра і ны для пе ра-

адо лен ня бя гу ча га эка на міч-

на га кры зі су. Як ад зна ча юць 

спе цы я ліс ты, не аб ход на зра-

біць эка но мі ку гэ тай кра і ны 

больш раз на стай най. На-

прык лад, ады сці ад сы ра-

він най за леж нас ці і пе ра-

клю чыць ува гу на сель скую 

гас па дар ку і ту рызм, ад зна-

чае Euronews. Пры гэ тым 

нель га за бы ваць аб раз віц ці 

інф ра струк ту ры, ма дэр ні за-

цыі ў энер ге тыч най сфе ры 

і па вы шэн ні ін вес ты цый най 

пры ваб нас ці.

Ла рэн су ад стой вае не аб-

ход насць раз віц ця ма ло га і 

ся рэд ня га прад пры маль ніц-

тва, па ве лі чэн ня ін вес ты цый 

у інф ра струк ту ру, аду ка цыю 

і ахо ву зда роўя. У ад роз нен-

не ад мно гіх прад стаў ні коў 

ан голь ска га іс тэб ліш мен ту 

новы кіраўнік не быў за мя-

ша ны ў ка руп цый ных скан-

да лах. Да абран ня прэ зі дэн-

там Ан го лы Ла рэн су быў 

мі ніст рам аба ро ны. Да рэ чы, 

у гэ тай якас ці ў 2015-м ён 

на вед ваў Маск ву і пра вёў 

пе ра мо вы з Сяр ге ем Шай гу. 

Мі ністр аба ро ны Ра сій скай 

Фе ды ра цыі на зваў уз бро е-

ныя сі лы Ан го лы «ад ным з 

га ран таў бяс пе кі ў Цэнт раль-

най Аф ры цы».

Жу ан Ла рэн су знач на 

змя ніў па лі тыч ны стыль прэ-

зі дэнц тва. Ён ска ра ціў коль-

касць сва ёй аса біс тай ахо-

вы, час цей ез дзіць па кра і не, 

больш мае зно сін з на сель-

ніц твам. Эліт ная прэ зі дэнц-

кая гвар дыя пе ра да дзе на ў 

вай ско вае пад па рад ка ван не. 

Кі раў нік дзяр жа вы на ве даў 

Ка бін ду — аплот апа зі цыі і 

ачаг паў станц ка га ру ху — і 

пра вёў там ноч (што ра ней 

лі чы ла ся не да пу шчаль ным 

з мер ка ван няў бяс пе кі).

11 ліс та па да 2017 го да, у 

Дзень не за леж нас ці Ан го лы, 

Ла рэн су вы сту піў на мі тын гу 

ў Лу бан га і аха рак та ры за ваў 

ся бе як «прэ зі дэн та ўсіх ан-

голь цаў», а не толь кі МПЛА. 

Яго су стрэ ча са стар шы нёй 

УНІ ТА Іса я шам Са ма ку вай 

прай шла ў ат мас фе ры дэ-

ман стра тыў най зыч лі вас ці. 

Экс пер ты лі чаць гэ тыя пе ра-

ме ны пры кме та мі не аб ход-

ных струк тур ных рэ фор маў. 

Больш ад кры ты, рас ка ва ны 

па лі тыч ны стыль прэ зі дэн та, 

які су пра ва джа ец ца жэс та мі 

доб рай во лі ў да чы нен ні да 

апа зі цыі, рэз ка кант рас туе 

з па зі цы яй яго па пя рэд ні ка. 

Гэ та мо жа даць но ва му лі да-

ру Ан го лы да дат ко выя ры ча-

гі для вы праў лен ня сі ту а цыі 

ў кра і не.

За хар БУ РАК.

АЛ МА ЗЫ І КА ВААЛ МА ЗЫ І КА ВА
Ці здо лее Ан го ла вы ка рас кац ца з кры зі су?Ці здо лее Ан го ла вы ка рас кац ца з кры зі су?


