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ГЕА ГРА ФІЧ НЫ «КО ЗЫР»
Рэс пуб лі ка Батс ва на — буй ная дзяр жа ва 

на са мым поўд ні Аф ры кі. Яна не мае вы ха ду 

да мо ра, дзве трэ ці яе тэ ры то рыі за ня тыя 

пус ты няй Ка ла ха ры. Ня вы гад нае геа гра-

фіч нае ста но ві шча да па маг ло кра і не ў тым, 

што еў ра пей скія ка ла ні за та ры пра яві лі да 

яе ма ла ці ка вас ці і не моц на ўплы ва лі на 

ўсе ла каль ныя кан флік ты, ка лі ся род усіх 

уз вы сі ла ся дзяр жа ва на ро да тсва на. Толь кі 

ў ХІХ ста год дзі бры тан цы ўзя лі ту тэй шае 

на сель ніц тва пад сваю апе ку і на ват па-

спя хо ва яго хрыс ці я ні за ва лі. У 1885 го-

дзе кра і на пе ра тва ры ла ся ў пра тэк та рат 

Бе чу а на ленд пад кі ра ван нем бры тан скай 

ка ро ны, а ў 1966-м аб вяс ці ла не за леж-

насць у рам ках Са друж нас ці на цый (чле-

нам якой за ста ец ца да сюль) і змя ні ла 

наз ву на Батс ва на.

Су час ная па лі тыч ная гіс то рыя гэ тай 

дзяр жа вы па ча ла ся ў 1951 го дзе, ка лі 

спад чын нік ка ра ля ад на го з най буй ней-

шых пля мё наў кра і ны — ба манг ва та — 

Се рэт сэ Кха ма, які на су пе рак усім ажа ніў-

ся з бе лай анг лі чан кай, быў ад праў ле ны ў 

вы гнан не ўла да мі Вя лі ка бры та ніі. Гру бае 

ўмя шаль ніц тва ў спра вы кра і ны спра ва-

ка ва ла рост на цы я наль на га ру ху, у вы ні ку 

за пла на ва нае аб' яд нан не Батс ва ны і Паўд-

нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лі кі не ад бы ло ся. 

Акра мя та го, вы гнан не спры я ла рос ту па-

пу ляр нас ці Се рэт сэ Кха ма і ство ра най ім 

пас ля вяр тан ня ў кра і ну пра ва лі бе раль най 

Дэ ма кра тыч най пар тыі. На пер шых усе агуль-

ных вы ба рах 1965 го да яго пар тыя атры ма ла 

28 мес цаў з 31. Се рэт сэ Кха ма стаў пер шым 

прэ зі дэн там не за леж най Батс ва ны.

Прэ зі дэнт, які атры маў бры тан скую аду-

ка цыю і быў жа на ты з анг лі чан кай, не стаў 

ста віць ха рак тэр ныя для аф ры кан скіх пост-

ка ла ні яль ных рэ жы маў са цы я ліс тыч ныя экс-

пе ры мен ты або вы цяс няць з кра і ны бы лых 

бе лых ка ла ні за та раў. На ад ва рот, ён сам і 

яго пе ра ем ні кі пас ля доў на ўма цоў ва лі пар-

ла менц кую сіс тэ му, пад трым лі ва лі тра ды-

цый ныя дэ ма кра тыч ныя ін сты ту ты (кгот ла — 

ана лаг сла вян ска га ве ча), за бяс печ ва лі ніз кі 

і ста біль ны ўзро вень па дат каў і мыт ных пош-

лін, пра вя лі па чы лій скай ма дэ лі пен сій ную 

рэ фор му.

Двух па лат ны пар ла мент скла да ец ца з 

на цы я наль най асамб леі і па ла ты пра ва ды-

роў. Апош няя з'яў ля ец ца ў асноў ным да рад-

чым ор га нам і на ліч вае 35 чле наў, ся род 

якіх вась мё ра пра ва ды роў най буй ней шых 

пля мё наў. Най больш уплы во вай пар ты яй 

кра і ны з'яў ля ец ца Дэ ма кра тыч ная пар тыя 

Батс ва ны, якая бы ла за сна ва на яшчэ да 

зда быц ця кра і най не за леж нас ці пад наз вай 

Дэ ма кра тыч най пар тыі Бе чу а на лен да. Яна 

вый гра ва ла ўсе вы ба ры, якія пра хо дзі лі ў 

Батс ва не з 1966 го да, і ўсе прэ зі дэн ты кра і ны 

з'яў ля лі ся яе чле на мі.

З 1969 го да Батс ва на ста ла ады гры ваць 

знач ную ро лю ў рэ гі я наль най па лі ты цы, ад-

стой ва ю чы прын цы пы ан ты ра сіз му і лі бе-

раль най дэ ма кра тыі і су праць пас таў ля ю чы 

іх рэ жы му апар тэ і ду ў ПАР. У 1974-м яна 

ра зам з Зам бі яй і Тан за ні яй (паз ней да іх 

да лу чы лі ся Ан го ла і Ма зам бік) ства ры лі Ар-

га ні за цыю пры фран та вых дзяр жаў су праць 

рэ жы маў у Паўд нё вай Ра дэ зіі, На мі біі і ПАР. 

У 1980 го дзе ар га ні за цыя бы ла пе ра тво ра на 

ў Кан фе рэн цыю па ка ар ды на цыі раз віц ця 

кра ін Паўд нё вай Аф ры кі, якая з 1992 го-

да вя до мая як Су поль насць раз віц ця кра ін 

Паўд нё вай Аф ры кі.

РЭ ЦЭП ТЫ ПОС ПЕ ХУ
Ко ліш ні га лоў ны эка на міст Су свет на га 

бан ка Джо зэф Стыг ліц толь кі на па ло ву мае 

ра цыю, ка лі на зы вае рэ фор мы, якія пра во-

дзяц ца ў Батс ва не, «аль тэр на ты вай пра гра-

мам у сты лі МВФ» і пры кла дам ад мо вы ад 

«рын ка ва га фун да мен та ліз му». Са праў ды, 

ка лі ў 1981 го дзе ў кра і не з'я ві ла ся мі сія Ва-

лют на га фон ду, знач ная част ка не аб ход ных 

для аф ры кан скай кра і ны пе ра ўтва рэн няў 

ужо бы ла за вер ша на. Ад нак з гэ та га не вы-

ні кае, што эка на міч ная па лі ты ка, якая пра-

во дзі ла ся да гэ туль, не бы ла лі бе раль най. 

На ад ва рот, ужо та ды Батс ва на бы ла ад ной 

з най больш сва бод ных у эка на міч ным да-

чы нен ні кра ін, а пас ля здо ле ла па леп шыць 

свае па каз чы кі і стаць най леп шай на кан-

ты нен це, пад ня ўшы ся ў ін дэк се эка на міч-

най сва бо ды з 48-га мес ца ў 1980 го дзе да 

30-га — у 2003-м.

Зной дзе ныя ў па чат ку 1970-х ал маз ныя 

ра до ві шчы ў спа лу чэн ні з вы со кай якас цю 

эка на міч най па лі ты кі (ніз кія стаў кі па дат-

каў і пра ста та пад атко ва га за ка на даў ства, 

не вы со кая ін фля цыя, лі бе раль ная знеш не-

ганд лё вая па лі ты ка, зба лан са ва ны бюд жэт) 

і дзяр жаў на га кі ра ван ня (са мы ніз кі ўзро-

вень ка руп цыі ў Аф ры цы, па лі тыч ная ста-

біль насць у спа лу чэн ні з па лі тыч най сва бо-

дай) да лі вы нік, не пе ра ўзы дзе ны не толь кі 

ін шы мі кра і на мі Аф ры кі, якія ва ло да юць 

ба га ты мі пры род ны мі рэ сур са мі, — Ан го-

лай, Ні ге ры яй, За ірам, — але ба дай што 

так са ма і ні вод най кра і най све ту. Батс ва на, 

якая бы ла ў мо мант атры ман ня не за леж нас-

ці ад ной з най бяд ней шых дзяр жаў пла не ты, 

раз дроб не най на пля мё ны, з за чат ка мі кас-

та вай сіс тэ мы і па тры яр халь ным раб ствам 

здо ле ла за бяс пе чыць на пра ця гу больш чым 

ча ты рох дзе ся ці год дзяў ся рэд не га да вы рост 

ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту на ўзроў ні 

7,8 пра цэн та пры больш чым трох ра зо вым 

па ве лі чэн ні коль кас ці на сель ніц тва за гэ ты 

ж пе ры яд.

У 1970-х тэм пы пры рос ту эка но мі кі Батс-

ва ны бы лі ад ны мі з са мых вы со кіх у све-

це, яны да хо дзі лі да 24 пра цэн таў (!) у год, 

у 1980—1995-м скла да лі ў ся рэд нім 10,3 пра-

цэн та. Су свет ны банк пе ра вёў Батс ва ну 

з раз ра ду «бед ных кра ін» у кла сі фі ка цыю 

«кра ін з да хо да мі вы шэй за ся рэд ні». Яна — 

ад на з ня мно гіх дзяр жаў Аф ры кі, якая ро біць 

унё сак у фонд бан ка.

ПА ШЛЯ ХУ ДЫ ВЕР СІ ФІ КА ЦЫІ
Эка но мі ка кра і ны прак тыч на цал кам 

бы ла за сна ва на на жы вё ла га доў лі да 

1970-х га доў, ка лі Батс ва на ста ла экс пар цё-

рам ал ма заў і ін шых пры род ных рэ сур саў. 

Не тры ба га тыя на ка рыс ныя вы кап ні, хоць 

геа ла гіч ная раз вед ка пра во дзі ла ся толь кі 

на ўсхо дзе кра і ны. Ад кры ты най ба га цей шыя 

кім бер лі та выя труб кі з вель мі вы со кай коль-

кас цю ал ма заў юве лір най якас ці. Ма юц ца 

ба га тыя ра до ві шчы ву га лю, мед на-ні ке ле вай 

ру ды, со лі, со ды, а так са ма за па сы пла ці ны, 

зо ла та і срэб ра.

Ас но вай эка но мі кі кра і ны з'яў ля ец ца зда-

бы ча ал ма заў, якая скла дае ка ля трэ ці ВУП. 

Батс ва на — адзін з вя ду чых у све це вы твор-

цаў гэ тых каш тоў ных ка мя нёў, зай ма ю чы 

пер шае мес ца ў све це па кош це іх зда бы чы. 

У 2015 го дзе на ра до ві шчы, раз ме шча ным на 

поў на чы Цэнт раль най Батс ва ны, быў зной-

дзе ны ал маз «Наш свет» ва гой 1111 ка ра таў 

(больш чым 220 гра маў)— най буй ней шы за 

апош нія сто га доў і дру гі па ве лі чы ні за ўсю 

гіс то рыю зда бы чы ал ма заў на пла не це.

Эка на міч ная па лі ты ка ўра да на кі ра ва-

на на са дзей ні чан не пры ват на му сек та ру, 

па шы рэн не і ды вер сі фі ка цыю вы твор час ці, 

ства рэн не но вых га лін апра цоў чай пра мыс-

ло вас ці, іры га цыю сель ска гас па дар чых зя-

мель. У Батс ва не ёсць не вя лі кі, але ды на міч-

ны вы твор чы сек тар. Ён у асноў ным спе цы-

я лі зу ец ца на вы пус ку тэкс ты лю, на по яў, 

хі міч ных рэ чы ваў, ме та лаў, плас ты ку і 

элект ра тэх ніч най пра дук цыі. Ня гле дзя чы 

на ды на міч ныя тэм пы рос ту вы твор час ці, 

яна аб ме жа ва на ма лым унут ра ным рын-

кам кра і ны, не да стат ко ва раз ві той інф-

ра струк ту рай, за леж нас цю ад ім пар ту і 

не ква лі фі ка ва най ра бо чай сі лай.

З усёй тэ ры то рыі кра і ны толь кі 

0,7 пра цэн та зай ма юць вор ныя зем лі. 

Асноў ная част ка сель ска гас па дар чых па-

лет каў зна хо дзіц ца на ўсхо дзе кра і ны. 

Пры гэ тым вы твор часць збож жа за бяс-

печ вае толь кі 10 пра цэн таў спа жы ван ня. 

Асноў ная част ка ад па вед най пра дук цыі 

за куп ля ец ца ў Зім баб вэ і ПАР. У кра і не 

дзей ні чае шэ раг ура да вых пра грам, на кі ра-

ва ных на пад трым ку фер мер скіх гас па да рак. 

Пра вод зяц ца да сле да ван ні для вя дзен ня 

сель скай гас па дар кі без пры чы нен ня шко-

ды гле бе, па вы шэн ня ўра джай нас ці збож жа. 

Знач ным сек та рам эка но мі кі з'яў ля ец ца жы-

вё ла га доў ля — мяс ная пра дук цыя, боль шая 

част ка якой рэа лі зу ец ца ў Паўд нё ва-Аф ры-

кан скую Рэс пуб лі ку і За ход нюю Еў ро пу, — 

адзін з га лоў ных ар ты ку лаў знеш ніх па ста-

вак. Да рэ чы, гэ тая кра і на зай мае пер шае 

мес ца ў Аф ры цы па экс пар це яла ві чы ны.

ПРАБ ЛЕ МЫ ЛЕПШ 
АБ МЯР КОЎ ВАЦЬ

Батс ва на па ста ян на зай мае вы со кія мес-

цы ў рэй тын гах як ад на з най больш эфек-

тыў на кі ру е мых дзяр жаў Аф ры кі. Заў сё ды 

асаб лі ва ад зна ча ец ца яе ніз кая, у па раў на нні 

з ас тат ні мі кра і на мі рэ гі ё на, ка руп цыя. Пас ля 

се рыі скан да лаў у па чат ку 1990-х урад Батс-

ва ны ў 1994 го дзе за сна ваў дэ парт амент 

па праб ле мах ка руп цыі і эка на міч ных зла-

чын стваў, які зай ма ец ца рас сле да ван ня мі 

і па ка ран нем чы ноў ні каў, за ме ша ных у ка-

руп цыі. Вар та яшчэ ад зна чыць, што пры-

быт кі дзяр жа вы ад зда бы чы ал ма заў да-

во лі спра вяд лі ва раз мяр коў ва юц ца па між 

усі мі сфе ра мі гра мад ства і рэ гі ё на мі кра і ны. 

«На ша дзяр жа ва бы ла ство ра на на асно ве 

на цы я наль на га адзін ства, мы і сёння ад гэ-

та га не ады хо дзім, — рас ка заў ВВС жы хар 

Батс ва ны Се хе ні Тлат ле га. — Мы — на цыя, 

якая ве рыць у тое, што су пя рэч нас ці вы ра-

ша юц ца ў дыс ку сі ях, а не ў вой нах».

Кра і на сла віц ца вы со кім уз роў нем гра-

ма дзян скіх сва бод — у пры ват нас ці, сва-

бо ды прэ сы і аса біс тых ма ё мас ных пра воў. 

Гэ тыя сва бо ды зна хо дзяць ад люст ра ван не 

і ў паў ся дзён ным жыц ці. «У батс ван цаў лёг-

кі, ужыў чы вы ха рак тар, яны ад кры тыя і не 

лю бяць кры ва душ нас ці. Лю быя праб ле мы 

лепш аб мяр коў ваць — так яны вы ра ша юц ца 

хут чэй, — за ўва жыў Тлот ле га. — Мы вель мі 

лі бе раль нае гра мад ства, ко лер ва шай ску-

ры, ва ша рэ лі гія, ваш пол не ма юць зна чэн-

ня, і мы ім гнен на рэ агу ем на лю бую фор му 

не спра вяд лі вас ці».

У Батс ва не лю бая вё сач ка з на сель ніц-

твам у 500 жы ха роў і больш мае па лі клі ні ку 

і па чат ко вую шко лу, пад крэс лі вае Тлат ле га. 

У кра і не да во лі ра на зра зу ме лі не бяс пе ку 

СНІ Ду і пры ня лі дзяр жаў ную пра гра му пра-

ве рак на ВІЧ і кан суль та ван ня за ра жа ных. 

Усім гра ма дзя нам, чый ана ліз ака заў ся ста-

ноў чым, пра во дзіц ца бяс плат ная ан ты рэ тра-

ві рус ная тэ ра пія.

Ства рэн не дзяр жаў ных за па вед ні каў 

(у ад ным з на цпар каў жы ве са мая буй ная ў 

све це па пу ля цыя сла ноў) пры вя ло да та го, 

што до ля ту рыз му ў ВУП кра і ны скла дае 

12 пра цэн таў. «Боль шая част ка да хо даў ту-

рыс тыч най га лі ны вы дат коў ва ец ца на ўтры-

ман не за па вед ні каў і пры род ных рэ зер ваў, на 

за ха ван не жы вёль на га све ту па-за за па вед-

ні ка мі і на фі нан са ван не апе ра цый су праць 

бра кань ер ства, — рас ка заў Тлат ле га. — 

У Батс ва не ад на з са мых ма гут ных у Аф-

ры цы дзяр жаў ных служ баў па ба раць бе з 

бра кань ер ствам». Усе гэ тыя фак та ры ў спа-

лу чэн ні і вы зна ча юць на са мрэч уні каль ны 

фе но мен Батс ва ны.

За хар БУ РАК.

Да лё кую аф ры кан скую кра і ну Батс ва ну «рас кру ціў» у су свет най ін фар ма цый-

най пра сто ры ўнук бры тан скай ка ра ле вы Лі за ве ты ІІ прынц Га ры. Гер цаг Са сэк-

скі не раз на зы ваў яе сва ім дру гім до мам. «Я ўпер шы ню апы нуў ся ў Батс ва не ў 

1997-м, ад ра зу пас ля смер ці ма мы (прын цэ сы Дзі я ны. — Аўт.). Та ды баць ка ска-

заў нам з бра там, што мы едзем у Аф ры ку, каб ады сці ад усёй гэ тай жу дас най 

шу мі хі», — ка заў Га ры, пры зна ю чы ся, што ад чу вае ся бе там «лепш, чым дзе-

не будзь». У Батс ва не ў прын ца, па вод ле яго слоў, з'яў ля ец ца па чуц цё «поў на га 

рас па во лен ня і нар маль нас ці». Чым ад мет ная гэ тая кра і на?

СЛА НЫ І АЛ МА ЗЫСЛА НЫ І АЛ МА ЗЫ
Чым пры ваб лі вае Батс ва на?


