
СЛІ МА КІ І АНАР ХІС ТЫ
На пра ця гу мно гіх дзе ся ці год-

дзяў цэ ны на ды зель і бен зін у 

Фран цыі за ста ва лі ся па раў наль на 

ніз кія. Ад нак эка на міч ная пра гра-

ма Мак ро на пра ду гледж вае па вы-

шэн не па да тку на іх для та го, каб 

ска ра ціць за леж насць Фран цыі ад 

вы кап нё ва га па лі ва і ма ты ва ваць 

лю дзей пе ра хо дзіць на аль тэр на-

тыў ныя кры ні цы энер гіі.

Адзін са склад ні каў ад чу валь-

на га рос ту кош ту па лі ва — эка ла-

гіч ны па да так на вы кід пар ні ко вых 

га заў (прэм' ер-мі ністр Эду ар Фі ліп 

абя цаў за ха ваць яго ня гле дзя чы 

ні на што), па ве да міў ТАСС. Гэ та 

вы клі ка ла хва лю пра тэс таў ся род 

аў та ма бі ліс таў, у ін тэр нэ це з'я ві лі-

ся ан лайн-пе ты цыі з па тра ба ван-

нем не да пус ціць па вы шэн ня цэн. 

Ма са выя ак цыі пра тэс ту па ча лі ся 

17 ліс та па да па ўсёй Фран цыі. Іні-

цы я та ра мі вы сту пі лі звы чай ныя 

жы ха ры кра і ны, у да лей шым іх 

пад тры маў шэ раг праф са юзаў 

і па лі тыч ных пар тый. Сім ва лам 

пра тэс ту ста ла жоў тая ава рый ная 

ка мі зэль ка (па за ко не, яна па він на 

быць у кож на га аў та ма бі ліс та), ад-

сюль наз ва ру ху (фр. gіlets jaunes). 

Пры гэ тым у мі тын гоў цаў ня ма ві-

да воч ных лі да раў, а ка ар ды на цыя 

ажыц цяў ля ец ца вы ключ на праз ін-

тэр нэт і са цы яль ныя сет кі.

У пер шы дзень ма са вых хва ля-

ван няў па ўсёй кра і не бы ло пра ве-

дзе на больш чым дзве ты ся чы ма-

ні фес та цый. «Жоў тыя ка мі зэль кі» 

пе ра кры ва лі ўчаст кі трас і до ступ 

да бен за ка ло нак. Па пу ляр ны мі 

фор ма мі пра тэс ту ста лі «апе ра цыя 

бяс плат ны пра езд» (фр. оperatіon 

peage gratuіt) і «апе ра цыя слі мак» 

(фр. оperatіon escargot) — ка лі бла-

ку юц ца пунк ты пры ёму апла ты 

пра ез ду і фар мі ру юц ца вя ліз ныя 

аў та ма біль ныя за то ры.

Каб зняць на пру жа насць, урад 

па абя цаў ма ла ма ём ным іль го ты 

на апла ту элект ра энер гіі, да та цыю 

ў чатыры ты ся чы еў ра пры за ме не 

ста рой ма шы ны на больш эка на-

міч ную, а так са ма зні жэн не пла ты 

за ва дзі цель скія кур сы і эк за мен 

на атры ман не пра воў кі роў цы (ця-

пер скла дае ў ся рэд нім тры тыся-

чы еўра). Але гэ та пра тэс тоў цаў не 

спы ні ла. Вель мі хут ка «жоў тыя ка-

мі зэль кі» ра ды ка лі за ва лі ся і па ча лі 

па тра ба ваць ад стаў кі Мак-

ро на. Пра тэст на быў вы раз-

ны ан ты ўра да вы ха рак тар. 

У ста лі цы прай шлі ву ліч ныя 

баі і па гро мы, ся род мі тын-

гоў цаў з'я ві лі ся ра ды ка лы, 

пры чым, за ўва жы ла ВВС, 

як край не ле выя анар хіс ты, 

так і ўль тра пра выя на цы я-

на ліс ты.

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ 
ШТОР МА МІ

Да па тра ба ван няў «жоў тых ка-

мі зэ лек» апроч «па ліў ных» да да ў ся 

шэ раг ін шых, ся род якіх — 

за ба ро на на па ве лі чэн не па дат каў, 

па вы шэн не мі ні маль на га па ме ру 

апла ты пра цы, зні жэн не з 62 да 

60 га доў тэр мі ну вы ха ду на пен сію, 

ска ра чэн не дзярж вы дат каў на чы-

ноў ні каў, уз мац нен не жорст кас ці 

кант ро лю за не ле галь най міг ра цы-

яй. Усё гэ та ад бы ва ец ца на фо не 

рэ корд на ніз кіх рэй тын гаў Мак-

ро на. Перш за ўсё ў ця пе раш ня-

га гас па да ра Елі сей ска га па ла ца 

ня ма па лі тыч най ба зы, якая пад-

тры ма ла б яго ва ўмо вах кры зі су. 

Па да ных са ца пы тан няў, дзе ян ні 

«жоў тых ка мі зэ лек» ухва ля юць 

на ват пры хіль ні кі кі ру ю чай пар тыі 

«На пе рад, рэс пуб лі ка». «Фран-

цыя — гэ та не стар тап. Лю дзі ма-

юць па трэ бу ў спа га дзе, дыя ло-

гу», — лі чыць член «La Republіque 

en Marche!» Па трык Вінь яль.

Le Fіgaro з іро ні яй згад вае, што 

год та му Эма ну эль Мак рон аб вя-

шчаў: «Я не ма гу кі ра ваць у спа-

кой нае на двор'е, я ство ра ны дзе ля 

штор маў». І вось грым ну ла са цы-

яль ная бу ра, якой Фран цыя не ба-

чы ла, маг чы ма, паў ста год дзя — з 

1968 го да. Як жа пра явіў ся бе прэ-

зі дэнт, «ство ра ны для штор маў», 

за да ец ца пы тан нем Le Fіgaro. Вя-

до мы фран цуз скі псі ха ана лі тык 

Ра лан Га ры аха рак та ры за ваў Мак-

ро на як го ла га ка ра ля з каз кі Ан-

дэр се на. На яго дум ку, ця пе раш ні 

фран цуз скі лі дар сла бы там, дзе 

па чы на ец ца ру цін ная паў ся дзён-

ная пра ца: прэ зі дэнт ба чыць ся бе 

ў воб ра зе На па ле о на і дэ Го ля, але 

пе рад тва рам на род на га гне ву ён 

аказ ва ец ца ў адзі но це.

ЦЕНЬ АЛІ ГАР ХА
Апош ні раз, ка лі пад та кі мі ж 

рас плы віс ты мі ло зун га мі ў адзін 

мо мант са бра лі ся і ар га ні за ва лі-

ся дзя сят кі ты сяч ча ла век, быў у 

Фран цыі зу сім ня даў на. У 2016 го-

дзе ні бы та з ні ад куль утва ры ла ся 

ма соў ка ак ты віс таў, якія пад тры-

ма лі ма ла до га кан ды да та ў прэ-

зі дэн ты Эма ну э ля Мак ро на і яго 

«На пе рад!», за ўва жае vz.ru. Та ды 

ана лі ты кі мер ка ва лі, што ўвесь гэ-

ты «бліцк рыг» аплач ва ец ца гра шы-

ма Рот шыль даў, якія пра соў ва юць 

у Елі сей скі па лац свай го ча ла ве ка. 

Ця пер па доб ныя па да зрэн ні вы клі-

ка юць «жоў тыя ка мі зэль кі».

Ска ар ды на ва насць ак цый па 

ўсёй Фран цыі, ідэа льная ар га ні-

за ва насць дэ ман стра цый, за бяс-

пе ча насць пра тэс тоў цаў ка мі зэль-

ка мі, ва дой і ежай, імк лі вая рас-

крут ка ў сац сет ках — усё гэ та вы-

клі кае па да зрэн ні, што пра тэс ную 

ма су хтось ці мэ та на кі ра ва на вя дзе 

і «пад сіл коў вае». На прык лад, ці-

ка ва, што за пус ці ла ўсю гіс то рыю 

з пе ты цы яй су праць па вы шэн ня 

цэн на бен зін га зе та Le Parіsіen. 

Яна на ле жыць са ма му ба га та му 

ча ла ве ку Фран цыі Бер на ру Ар но. 

Алі гарх, яко га кан ку рэн ты на зы ва-

юць «ваў ком у каш мі ры», за ра біў 

81 міль ярд еў ра дзя ку ю чы вель мі 

жор сткму сты лю кан ку рэнт най ба-

раць бы. Яго па ды ход за клю ча ец ца 

ў тым, каб па чаць скуп ляць ак цыі 

кам па ніі, вы куп ля ю чы до лі мі на ры-

та ры яў. На браў шы са лід ны куш, 

ён па гра жае ўла даль ні кам аб ры-

нуць ак цыі і па тра буе кант-

роль ны па кет. Не ўза ба ве 

пас ля гэ та га за хоп лі вае ак-

тыў цал кам. Так ён са браў 

цэ лую ка лек цыю шы коў ных 

брэн даў — ад мод на га до-

ма Dіor да шам пан ска га 

Dom Perіgnon — пад да хам 

свай го хол дын га LVMH.

Агрэ сіў ны стыль вя дзен-

ня спраў на жыў алі гар ху ня-

ма ла во ра гаў. Але ад кры-

та су праць яго вы сту па лі толь кі 

прад стаў ні кі фран цуз скай га лі ны 

Рот шыль даў. Га зе та Lіberatіon пад-

лі чы ла, што ле тась Ар но за раб ляў 

па 800 еў ра за се кун ду, а вы руч ка 

LVMH рас ла на 71 пра цэнт у год, 

та ды як ся рэд ні за ро бак фран цу-

заў па вя лі чыў ся ўся го на 1,1 пра-

цэн та. У 2016—2017 га дах алі гарх 

не зма гаў ся ад кры та су праць стаў-

ле ні ка Рот шыль даў Мак ро на. Ад-

нак пад тры маў ён яго толь кі ў дру-

гім ту ры, ка лі вы бар стаў па між ім 

і Ма рын Ле Пэн.

ПУНКТ НЕ ЗВА РО ТУ
The New York Tіmes пі ша, што 

ба лю чыя пра рын ка выя рэ фор мы 

не пай шлі на ка рысць звы чай ным 

гра ма дзя нам: фран цу зы не за да-

во ле ны эка на міч най сі ту а цы яй у 

кра і не. Уз ро вень бес пра цоўя скла-

дае амаль 10 пра цэн таў. «Тыя, хто 

не на ле жыць да элі ты, скар дзяц-

ца, што ім да во дзіц ца пла ціць за 

тое, што Мак рон ро біць Фран цыю 

больш ка пі та ліс тыч най, за быў шы-

ся аб прын цы пах роў на сці і бра-

тэр ства дзе ля ба га це яў». Са мі 

«жоў тыя ка мі зэль кі» пры зна юц ца, 

што ім не ха пае за роб ку да кан-

ца ме ся ца, та му што яны пла цяць 

за над та шмат па дат каў. Па вод ле 

звест ак Ар га ні за цыі эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва і раз віц ця (АЭСР), 

Фран цыя зай мае дру гое мес ца 

ся род раз ві тых кра ін па ўзроў ні 

пад атко ва га ця жа ру — да 45,3 пра-

цэн та ВУП.

У па чат ку снеж ня ўрад увёў 

паў га да вы ма ра то рый на рост па-

да тку на па лі ва, але гэ та га ака за-

ла ся ма ла. Дня мі Мак рон аб вяс ціў 

аб но вых са ступ ках. Як мяр ку ец ца, 

мі ні маль ная зар пла та па вы сіц ца 

з 2019 го да на 100 еўра ў ме сяц. 

Звыш уроч ныя га дзі ны не бу дуць 

аб кла дац ца па дат кам; пра цоў ныя 

фран цу зы атры ма юць у кан цы го да 

прэ мію, якая не аб кла да ец ца па-

дат кам. Для тых, хто атрым лі вае 

менш за 2 ты ся чы еў ра ў ме сяц, 

бу дзе ад ме не на па вы шэн не пен сій-

на га па да тку, уве дзе нае сё ле та.

«Жоў тым ка мі зэль кам» па куль 

уда ец ца не маг чы мае. Яны цал кам 

зла ма лі сіс тэ му па дзе лу гра мад-

ства на пра вых і ле вых, якую дзе-

ся ці год дзя мі ўка ра няў іс тэб ліш-

мэнт, ад зна чае vz.ru. Пры чы на, 

ве ра год на, у тым, што «ка мі зэль-

кі» аб' яд на лі міль ё ны лю дзей, якія 

ра ней лі чы лі ся бе ся рэд нім кла сам, 

а сён ня ня ўмоль на скоч ва юц ца ў 

га ле чу. Усе іх маг чы мыя ідэй ныя 

роз на га лос сі ні чо га не вар тыя пе-

рад змроч най рэ аль нас цю. «Ра-

ней бы ло як — бы лі бед ныя, бы лі 

ба га тыя, бы лі тыя, хто ў ся рэ дзі-

не, — ска заў жур на ліс там Guardіan 

бу даў нік з Ту лу зы. — А за раз за-

ста лі ся толь кі бед ныя і ба га тыя, 

па ся рэ дзі не — ні ко га. Мы дай шлі 

да пункта не зва ро ту».

Ак цыі пра тэс ту ў роз ных рэ гі ё-

нах кра і ны ста лі ка та стро фай для 

кра і ны, най боль шая шко да на не-

се на Па ры жу, за явіў мі ністр эка но-

мі кі і фі нан саў Бру но Ле Мэр. Бес-

па рад кі пры вя дуць да за па во лен ня 

ўдвая ў апош нім квар та ле і так не-

вы со кіх тэм паў рос ту фран цуз скай 

эка но мі кі, лі чаць спе цы я ліс ты Бан-

ка Фран цыі. Урон мо жа да хо дзіць 

да 10 мільярдаў до ла раў. «Больш 

за ўсіх па цяр пе лі аг ра хар чо вы сек-

тар, аў та прам, транс парт, ры тэй-

ле ры, — рас тлу ма чы лі ў га лоў най 

фі ну ста но ве кра і ны. — Так са ма 

знач ныя стра ты ў гас ці ніч на га і рэ-

ста ран на га біз не су». Па цяр пе ла і 

ту рыс тыч ная га лі на, якая фар мі-

руе да дзевяці пра цэн таў ВУП. Як 

вя до ма, Фран цыю што год на вед-

вае да 90 міль ё наў ту рыс таў.

Што ж да лей? Па лі тыч ны рас-

клад па куль без змен. «Мак рон, ня-

гле дзя чы на ўсе пе ра тур ба цыі, за-

ста ец ца «ка пі та нам ка раб ля». І па-

куль што ней кай та кой фі гу ры, якая 

маг ла б аб' яд наць усіх фран цу заў 

ва кол ся бе і стаць та кой сур' ёз най 

аль тэр на ты вай дзей на му прэ зі-

дэн ту, прос та ня ма», — рас ка заў 

gazeta.ru на ву ко вы су пра цоў нік ад-

дзе ла еў ра пей скіх па лі тыч ных да-

сле да ван няў Ін сты ту та су свет най 

эка но мі кі і між на род ных ад но сін 

РАН Па вел Ці ма фе еў. Як лі чыць 

шэ раг экс пер таў, гвал тоў на га зло-

му не ад бу дзец ца — усё аб мя жу-

ец ца пра тэс ным га ла са ван нем 

фран цу заў. «На вы ба рах у Еў ра-

пар ла мент у маі 2019 го да пар тыя 

Мак ро на не мае шан цаў су праць 

«На цы я наль на га аб' яд нан ня» Ма-

рын Ле Пэн», — упэў не ны кі раў нік 

Цэнт ра фран цуз скіх да сле да ван-

няў Ін сты ту та Еў ро пы РАН Юрый 

Ру бін скі. І гэ та бу дзе не прос та сім-

ва ліч ным жэс там. Па вод ле пра гно-

заў, упер шы ню ў гіс то рыі ЕС еў-

ра ін тэг ра та ры мо гуць па зба віц ца 

ўстой лі вай боль шас ці ў еў ра пей-

скім пар ла мен це. Мак рон здоль ны 

пе ра маг чы «жоў тыя ка мі зэль кі» на 

па рыж скіх ву лі цах, але яны бу дуць 

ча каць яго ў Страс бур гу, за ўва жае 

vz.ru. На ступ ным вы пра ба ван нем 

для дзе ю ча га прэ зі дэн та ста нуць 

му ні цы паль ныя вы ба ры ў маі 

2020 го да, дзе яго пар тыя, якая не 

мае ка ра нёў на мес цах, на ўрад ці 

па ка жа доб ры вы нік.

За хар БУ РАК.

Фран цыя апош нім ча сам ста ла са праўд ным «хэд лай не рам» 

на ві на вых сту жак су свет ных ін фар ма генц тваў. З 17 ліс та па да 

тут рас па ча лі ся шмат ты сяч ныя пра тэс ныя ак цыі з-за рос ту 

цэн на па лі ва. За апош ні год ды зель нае па лі ва ў кра і не па да-

ра жэ ла на 23 пра цэн ты, бен зін — на 15. Сё ле та ўла ды па вы сі лі 

па да так за літр ды зель на га па лі ва на 7,6 еў ра цэнт а і на 3,9 еў-

ра цэнт а за літр бен зі ну. Абод ва ця пер каш ту юць ка ля 1,5 еў ра 

за літр. Мер ка ва ла ся, што ў сту дзе ні 2019-га цэн нік вы рас це 

яшчэ на 6,5 і 2,9 еў ра цэн та ад па вед на. Чы ноў ні кі рас каз ва  лі, 

што та кія ме ры здоль ныя за ах во ціць фран цу заў ад мо віц ца ад 

аса біс тых аў та ма бі ляў на ка рысць гра мад ска га транс пар ту або 

ма шын з элект ра ру ха ві ка мі, гэ та па леп шыць эка ла гіч ную сі-

туа цыю ў кра і не. У ад каз пра тэс тоў цы на дзе лі жоў тыя свят ло-

ад бі валь ныя ка мі зэль кі для аў та ма бі ліс таў і вый шлі на ву лі цы. 

У пер шых ак цы ях пра тэс ту ўзя лі ўдзел ка ля 280 ты сяч ча ла век 

па ўсёй кра і не. З тых ча соў ма ні фес та цыі па ча лі пра хо дзіць лі-

та раль на кож ны дзень, да ся га ю чы пі ка па су бо тах. Ку ды «вы-

ру ліць» хва ля пра тэс таў «жоў тых ка мі зэ лек»?

БА РЫ КА ДЫ ПЯ ТАЙ РЭС ПУБ ЛІ КІ
ШТО АД БЫ ВА ЕЦ ЦА Ў ФРАН ЦЫІ?
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