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Ча роў ны ас ке пак
Ма да гас кар — чац вёр ты па 

ве лі чы ні вост раў на шай пла не ты 
пас ля Грэн лан дыі, Но вай Гві неі і 
Бар неа. Ве лі чы нёй з Іс па нію і Пар-
ту га лію ці Фран цыю і Бель гію ра-
зам узя тыя. Яго пло шча скла дае 
590 ты сяч квад рат ных кі ла мет раў. 
У даў жы ню Ма да гас кар пра цяг нуў-
ся на 1600 кі ла мет раў, яго шы ры-
ня — больш за 600 км. Зна хо дзіц ца 
ў Ін дый скім акі я не, ад дзе ле ны ад 
Аф ры кі 400 кі ла мет ра мі Ма зам бік-
ска га за лі ва.

На ве лі зар ным вост ра ве лю дзі 
жы вуць на пра ця гу дзвюх тысяч га-
доў. Жы ха ры Ма да гас ка ра на зы ва-
юць ся бе ма ла га сій ца мі і з'яў ля юц ца 
на шчад ка мі аф ры кан цаў і азі я таў. 
Боль шасць пры шэль цаў пры бы лі 
з Ма лай зіі і Па лі не зіі, а так са ма з 
Ін да не зіі і Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. 
Аф ры кан цы-ра бы, ара бы, ін дый цы 
і пар ту галь скія ганд ля ры, пі ра ты з 
Еў ро пы, фран цуз скія асад ні кі — усе 
пе ра мя ша лі ся з мяс цо вым на сель-
ніц твам і ўтва ры лі афі цый на іс ну ю-
чыя сён ня 18 «пля мё наў» ці кла наў, 
якія на ся ля юць вост раў.

У ад роз нен не ад «вул ка ніч ных» 
су се дзяў, Маў ры кія і Рэ юнь ё на, Ма-
да гас кар — вост раў не вул ка ніч на га 
па хо джан ня, які ад ка лоў ся ад «чор-
на га кан ты нен та» ка ля 165 міль ё-
наў га доў та му ў вы ні ку яго дрэй фу. 
Доў гі час (да 40 млн га доў та му) іс-
на ваў пе ра шэ ек па між вост ра вам і 
Аф ры кай, які пра хо дзіў па су час ных 
Ка мор скіх аст ра вах. Вост раў зна хо-
дзіц ца ў ак тыў най тэк та ніч най зо не, 
па цвяр джэн не ча му па тух лыя вул-
ка ны, тэр ма льныя кры ні цы і зем ля-
тру сы. Ня гле дзя чы на бліз касць да 
Аф ры кі, боль шасць рас лін і жы вёл 
Ма да гас ка ра ака за лі ся эн дэ мі ка мі 
(на ся ля юць толь кі гэ тыя мяс ці ны), 
а коль касць іх на столь кі вя лі кая, 
што вост раў цал кам мож на лі чыць 
част кай за гі ну ла га ста ра жыт на га 
кан ты нен та (час та яго ця пер і на-
зы ва юць не інакш як кан ты нен там). 
Так са ма на ву коў цы ад зна чы лі, што 
ка рэн ныя жы ха ры не ад но сяц ца да 
эк ва та ры яль най ра сы, яны знач на 
блі жэй шыя да жы ха роў Ін да не зіі. 
Прый шоў шы да та кіх вы сноў, на ву-
коў цы і вы су ну лі вер сію аб іс на ван ні 
кан ты нен та або лан цу га аст ра воў у 
Ін дый скім акі я не, якія ка лісь ці рас-
па сці ра лі ся ад Аф ры кі да Су мат-
ры і Ін дыі. Наз ву гэ та га за гі ну ла га 
кан ты нен та пра па на ваў у 1858 го-
дзе бры тан скі за олаг Фі ліп Лат лі 
Склей тэр. Яна звя за на з дзіў ны мі 
іс то та мі, якіх ён су стрэў на Ма да-
гас ка ры. Гэ ты мі жы вё ла мі ака за лі-
ся ле му ры. Яны вя дуць нач ны лад 

жыц ця, во чы ў ле му раў све цяц ца, а 
га ла сы на гад ва юць выц цё ці плач, у 
вон ка вым аб ліч чы змя ша ны ры сы 
ча ла ве ка, кот кі і медз ве дзя ня ці. Та-
му Склей тэр на зваў па та ну лы кан-
ты нент Ле му рыя, каб пад крэс ліць 
яго ўні каль насць. На Ма да гас ка ры 
ве раць, што ў ча ла ве ка і ле му ра 
бы лі агуль ныя прод кі. Той, хто за-
ха цеў пра ца ваць, стаў вы рошч ваць 
рыс. А гуль та я ва тыя мяс цо выя жы-
ха ры ста лі ле му ра мі і па ся лі лі ся на 
дрэ вах. Ме на ві та з гэ тай пры чы ны 
за бой ства звяр ка на Ма да гас ка-
ры — страш ны грэх.

У 1500 го дзе пар ту галь цы ад кры-
лі для Еў ро пы гэ ты дзіў ны вост раў. 
Паз ней сю ды пры бы лі анг лі ча не і 
фран цу зы. Еў ра пей скія мі сі я не ры 
пе ра вялі мно гіх ту тэй шых у хрыс-
ці ян ства. У XІV—XV ста год дзях у 
цэнт ры Ма да гас ка ра скла ла ся дзяр-
жа ва Іме ры на, ва кол якой да па чат-
ку ХІХ ст. сфар мі ра ва ла ся адзі нае 
Ма ла га сій скае ка ра леў ства. У 1895 
го дзе да ўла ды прый шлі фран цу зы, 
і вост раў фак тыч на стаў ка ло ні яй 
гэ тай дзяр жа вы. У 1960-м кра і на 
да маг ла ся не за леж нас ці. Але яшчэ 
10 га доў на ча ле дзяр жа вы ста яў 

пра фран цуз скі ўрад. У 1975-м прэ-
зі дэн там стаў Дыдзье Ра цы ра ка, які 
пра во дзіў са цы я ліс тыч ную ан ты за-
ход нюю па лі ты ку. У 1991 го дзе з-за 
ма са вых ак цый пра тэс ту ён пры няў 
больш дэ ма кра тыч ную кан сты ту-
цыю. На вы ба рах у 1993-м прэ зі-
дэн там абра ны лі бе рал Аль бер За-
фі. Але яго рэ фар ма тар ская дзей-
насць ака за ла ся не за над та па спя-
хо вай і скон чы ла ся ім піч мен там. 
З 1997-га прэ зі дэн там Ма да гас-
ка ра зноў стаў Дыдзье Ра цы ра ка. 
У 2009 го дзе ў вы ні ку пе ра ва ро ту 
да ўла ды прый шоў Анд ры Ра дзу-
э лі на, бы лы мэр Ан та на на ры ву. 
З 2014-га на ча ле аст раў ной дзяр-
жа вы стаў Эры Мар ты аль Ра дзаў-
на ры мам пі я ні на (да рэ чы, у яго са-
мае доў гае проз ві шча ся род кі раў-
ні коў дзяр жаў ва ўсім све це).

Ва га «цяж кай» наф ты
У сён няш нім Ма да гас ка ры ніз кі 

ўзро вень жыц ця. Мно гія мяс цо выя 
жы ха ры вы жы ва юць менш чым за 
два до ла ры ў дзень. Па вод ле ін фар-
ма цыі ААН, амаль па ло ва дзя цей 
хра ніч на не да ядаюць. На поўд ні 
краі ны род ныя за бі ра юць на ву чэн-
цаў са школ, каб яны шу ка лі, дзе 
за ра біць, зда бы ва лі пра дук ты хар-
ча ван ня, драў ні ну і ва ду. Як за ўва-
жа е шэ раг экс пер таў, у боль шай 
сту пе ні га ле ча гэ та га пры го жа га 
вост ра ва вы клі ка на шмат га до вай 
па лі тыч най не ста біль нас цю. У ся-
рэ дзі не 1970-х Ма да гас кар ро біць 

спро бы па бу до вы ка му ніс тыч на га 
рэ жы му, што менш чым за два дзя-
ся ці год дзі ака за ла не га тыў ны ўплыў 
на мяс цо вую эка но мі ку. Па лі тыч ны 
кры зіс 2002-га, звя за ны з су праць-
ста ян нем пры хіль ні каў Дыдзье Ра-
цы ра ка і но вым прэ зі дэн там Мар кам 
Ра ва лу ма на, моц на ўда рыў па эка-
но мі цы кра і ны, зні зіў шы ВУП за год 
на 12,7%. Пе ры яд 2002—2005 га доў 
аба зна чыў ся як час ба раць бы з ін-
фля цы яй і па сту по ва га на рошч ван-
ня ВУП, не ў апош нюю чар гу дзя ку-
ю чы ўлі ван ням за меж ных дзяр жаў і 
фі нан са вых ін сты ту таў.

Ас но ва мяс цо вай эка но мі кі — 

экс тэн сіў ная сель ская гас па дар ка. 
Тут не ха пае су час ных тэх на ло гій, а 
пры па трэ бе па ве лі чэн ня ўра джаю 
па шы ра юц ца апра ца ва ныя зем лі. 
Боль шасць на сель ніц тва за ня та ся-
лян скай пра цай — вы рошч ва юць 
рыс (50% ра цы ё ну на сель ніц тва), 
ку ку ру зу, сі заль, а так са ма экс парт-
ныя куль ту ры — гваз дзік, ва ніль, 
ка ву. Жы ха ры вост ра ва так са ма 
на рых тоў ва юць лес, ло вяць ры бу, 
раз во дзяць жы вё лу (га лоў ным чы-
нам зе бу — пад від дзі ка га бы ка — 
ад но з пер шых мес цаў у све це па 
па га лоўі).

Асноў ны мі кры ні ца мі рос ту эка-
но мі кі з'яў ля юц ца экс парт пра дук-
цыі тэкс тыль най і лёг кай пра мыс-
ло вас ці, пра дук таў сель скай гас-
па дар кі і ка рыс ных вы кап няў. Дзя-
ку ю чы ўні каль най фаў не вост ра ва, 
бія ту рызм пры цяг вае ўсё боль шую 
коль касць лю дзей з роз ных кут коў 
пла не ты. Зо ны сва бод на га ганд лю, 
раз ме шча ныя ка ля Ан та на на ры ву і 
Ан цы ра бэ, ма юць сва ёй мэ тай ган-
даль з ЗША і Еў ро пай.

На тэ ры то рыі Ма да гас ка ра ёсць 
ра до ві шчы лу шча ка (2-е мес ца ў 
све це па за па сах), гра фі ту (4-е мес-
ца) і хра мі таў. Так са ма на экс парт 
зда бы ва юц ца ка мен ны ву галь, іль-
ме ніт і ні кель. На поўд ні рэс пуб лі кі 
вы яў ле ныя два буй ныя наф та выя 
ра до ві шчы. На ад ным з іх — Ці мі-
ро ра — асва ен не ўжо ідзе поў ным 
хо дам. Яго па тэн цы ял ве лі зар ны — 
да 2 міль яр даў ба ра ляў «чор на га зо-
ла та». Га вор ка ідзе пра так зва ную 
цяж кую наф ту, га тун кі з вы со кай 
шчыль нас цю. Вы ка наў чы ды рэк-
тар кам па ніі Madagascar oіl Джон 
Клаў сэн пе ра ка на ны: «Гэ та наф та 
вы дат на па ды хо дзіць для вы ра-
шэн ня энер га праб лем Ма да гас ка-
ра. Вель мі хут ка яна част ко ва пой-
дзе на вы твор часць элект ра энер гіі. 
Мы спа дзя ём ся, што з ча сам на шу 
наф ту бу дуць вы ка рыс тоў ваць і ў 
ін шых га лі нах пра мыс ло вас ці». У 
рас пра цоў ку ра до ві шча ўкла дзе на 
300 міль ё наў до ла раў пры ват ных 
ін вес ты цый. 90% ра бот ні каў — 
мяс цо выя жы ха ры. Ін вес та ры, якія 
прый шлі ў рэ гі ён, не аб мя жоў ва юц-
ца біз не сам, яны ўжо па бу да ва лі 
тут шко лы, баль ні цы, рас пра ца ва лі 
іна ва цый ную пра гра му па за ха ван ні 
на ту раль на га пры род на га ася род-
дзя. Джон Клаў сэн за ўва жае: «Мы 
бу дзем вы во зіць наф ту з ра до ві шча 
па аў та тра се. Гэ та доб рая маг чы-
масць за няц ца мяс цо вы мі да ро га мі. 
Вы твор часць наф ты пад штур хоў вае 
нас да вы ра шэн ня су меж ных за дач. 

Па ме ры раз віц ця пра ек та та кіх за-
дач бу дзе больш». Не вы клю ча на, 
што мяс цо вай наф тай за ці ка вяц ца 

і но выя гуль цы з-за мя жы. У пры-

ват нас ці, у па вет ры но сіц ца ідэя бу-

даў ніц тва тру ба пра во да і пор та на 

ўсход нім уз бя рэж жы.

Шмат лі кія да сле да ван ні па ка-

за лі: на Ма да гас ка ры 5 се ды мен-
та цый ных ба сей наў з ве лі зар ным 
вуг ле ва да род ным па тэн цы я лам. 
На поўд ні вост ра ва ня даў на вы-
яві лі ра до ві шча пры род на га га зу, 
а так са ма но выя за ле жы наф ты. 
Га лоў ны ме не джар На цы я наль на-
га ве дам ства па кант ро лі за гор-
на зда быў ной га лі ной Ба на вен ту ры 
Ра са а на і ва рас каз вае: «Мы аца ні-
лі геа ла гіч ны па тэн цы ял за па саў 

наф ты на ўзроў ні паў та ра трыль ё на 

ба ра ляў. Ма да гас кар пра па нуе за-

меж ным парт нё рам ка ля 40 шэль-

фа вых пля цо вак для рас пра цоў кі і 

3—4 бло кі на тэ ры то рыі вост ра ва». 

Каб па ско рыць пры ток ін вес та раў, 

ула ды кра і ны абя ца юць ап ты мі за-

ваць пад атко выя ўмо вы для за меж-

ні каў, якія арэн ду юць ра до ві шча на 

доў гі тэр мін».

Мост па між 
Аф ры кай і Азі яй

Ма да гас кар зай мае вы гад ную 

геа па лі тыч ную па зі цыю і га то вы 

стаць мос там для ак ты ві за цыі эка-

на міч на га ўза е ма дзе ян ня па між 

кра і на мі Аф ры кі і Азіі. Пра гэ та за-

явіў прэ зі дэнт кра і ны Эры Мар ты-

аль Ра дзаў на ры мам пі я ні на. «Ма-

да гас кар — част ка аф ры кан ска га 

кан ты нен та, на ша кра і на зна хо дзіц-

ца на скры жа ван ні, зай ма ю чы важ-

ную геа па лі тыч ную па зі цыю па між 
Азі яй і Аф ры кай. Мы спа дзя ём ся 
стаць мос там для ак ты ві за цыі эка-
на міч на га су пра цоў ніц тва двух кан-
ты нен таў. Ма да гас кар за ці каў ле ны 
ў рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў 
«По яса і шля ху» (эка на міч ны по яс 
Шаў ко ва га шля ху і мар скі шаў ко вы 
шлях XXІ ста год дзя)», — аб вяс ціў 

кі раў нік дзяр жа вы пад час Азі яц ка га 
эка на міч на га фо ру му ў кі тай скім 
Бо аа. Ён вы ка заў над зею, што азі-
яц кія кра і ны, у пры ват нас ці КНР, 
пры рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў 
у на леж най ме ры бу дуць уліч ваць 
ін та рэ сы аст раў ных дзяр жаў, у тым 
лі ку Ма да гас ка ра. Ра дзаў на ры мам-
пі я ні на пад крэс ліў, што кан цэп цыя 
«По яса і шля ху» вы гад ная для кра ін 
Аф ры кі, якія раз ліч ва юць на пры ток 
азі яц кіх ін вес ты цый. «Мы па він ны 
аб' яд наць на ма ган ні, ума ца ваць 
парт нёр скія ад но сі ны, су мес на ад-
ка заць на вы клі кі, якія ня се ў са бе 
пра тэк цы я нізм», — пад крэс ліў кі-
раў нік дзяр жа вы. Ра дзаў на ры мам-
пі я ні на ад зна чыў, што Ма да гас кар 
най больш за ці каў ле ны ў азі яц кіх 
пра мыс ло вых тэх на ло гі ях, фі нан-
са вых рэ сур сах, раз віц ці су мес ных 
пра ек таў у га лі не ма ло га і ся рэд-
ня га біз не су. «Дзя ку ю чы ўза е ма-
дзе ян ню ў гэ тых на прам ках мы 
змо жам па вы сіць эфек тыў насць 
на цы я наль най па лі ты кі, па вя лі чыць 
да баў ле ную вар тасць та ва раў, якія 
вы раб ля юц ца Ма да гас ка рам у гла-
баль ным лан цуж ку па ста вак, па вы-
сіць уз ро вень на род на га даб ра бы-
ту», — рэ зю ма ваў ён.

Шэ раг пра грам ных вы каз ван-
няў Ра дзаў на ры мам пі я ні на пра гу-
чаў у ін тэр в'ю Euronews. «Я перш 
за ўсё ха чу, каб у кра і не ўста ля ва-
ла ся ста біль насць. Нам па трэб на 
па лі тыч ная ста біль насць. Гэ та не-
аб ход на, каб пры цяг ваць ін вес та-
раў. Ста біль насць вы яў ля ец ца ва 
ўста ля ван ні пра ва вой дзяр жа вы, у 
ак ты ві за цыі ба раць бы з ка руп цы яй 
і зло ўжы ван ня мі ўла дай. Мы ва ло-
да ем вя лі кім па тэн цы я лам у роз-
ных сфе рах, на прык лад у ту рыз ме. 
Перш за ўсё трэ ба ўзяць пад ува гу 
на шу эка сіс тэ му, якая з'яў ля ец ца 
ад ной з са мых уні каль ных на пла-
не це, у нас ёсць эн дэ міч ная фаў на 
і фло ра, якую мож на знай сці толь кі 
на Ма да гас ка ры. Усё гэ та да зва-
ляе пра па ноў ваць ін шы во пыт ту-
рыз му, за сна ва ны на эка ла гіч ным 
раз віц ці».

«Ця пер на ват дзе ці чу лі пра Ма-
да гас кар. Лю дзі пра яў ля юць ці ка-
васць да на шай кра і ны, я ад чу ваю, 
што па кры се і свет ка мер цыі па-
чы нае ці ка віц ца. Вя до ма, не толь-
кі з-за філь ма (па пу ляр ны дзі ця чы 
мульт фільм сту дыі Pіxar, дзе, да рэ-
чы, да во лі воль на ад люст роў ва ец ца 
жы вёль ны свет вост ра ва — на са м-
рэч тут ня ма львоў, жы ра фаў, бе-
ге мо таў, пінг ві наў і зеб раў — Аўт.), 
але ён даў ін шым маг чы масць да-
ве дац ца аб Ма да гас ка ры». Ці вы ка-
рыс тае на леж ным чы нам усе свае 
пе ра ва гі аст раў ная дзяр жа ва, па ка-
жа час. Пры нам сі, вы гля да юць яны 
вель мі перс пек тыў на.

За хар БУ РАК.
burak@zvіazda.by

Ма да гас кар ня час та з'яў ля ец ца ў на ві на вых стуж ках су свет ных 
ін фар ма генц тваў. Апош нім ча сам гэ тая аст раў ная дзяр жа ва час-
ця ком згад ва ец ца ў су вя зі з дэ фі цы там ва ні лі на су свет ным рын-
ку, які вы клі каў не бы ва лы рост цэн. Ма да гас кар — бяс спрэч ны 
су свет ны лі дар вы твор час ці стра тэ гіч най пра дук цыі (за бяс печ вае 
ка ля 80 пра цэн таў па ста вак). Як вя до ма, ва ніль — са мая да ра гая 
спе цыя ў све це пас ля шаф ра ну. Яе ры нак ацэнь ва ец ца ў $1,3 міль-
яр да. І гэ та, ві даць, не апош няя кош та вая мя жа. Ца на на ва ніль 
знач на ўзрас ла за апош нія не каль кі га доў і скла дае больш за $200 
за фунт (у па раў на нні з $11 у 2011-м). Тым не менш эка на міч ная 
сі ту а цыя Ма да гас ка ра, мяк ка ка жу чы, да во лі скла да ная, у рэ гі ё-
нах ня рэд ка ўзні кае го лад. Ці здо лее аст раў ная дзяр жа ва ўсё ж 
вы ка рыс таць свае пе ра ва гі і пе ра адо лець не ста біль насць?

ВЯР ТАН НЕ ЛЕ МУ РЫІВЯР ТАН НЕ ЛЕ МУ РЫІ
Ці здо лее Ма да гас кар вы ка рыс таць свае пе ра ва гі?


