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ВЫ ПРА БА ВАН НЕ 
ДЛЯ КА ПІ ТА НА

Жа ір Ме сі яш Бал са на ру — так 

гу чыць поў нае імя пе ра мож цы пер-

ша га ту ра прэ зі дэнц кіх вы ба раў у 

Бра зі ліі, яко га мно гія пры хіль ні кі 

на зы ва юць прос та «Ме сія». Яшчэ 

ня даў на гэ ты дэ пу тат бра зіль ска-

га пар ла мен та лі чыў ся ледзь не 

мар гі наль най фі гу рай, эпа та ваў 

пуб лі ку сва і мі вы каз ван ня мі пра 

ген дар ную ня роў насць, сек су аль-

ныя і ра са выя мен шас ці. Але сі-

ту а цыя змя ні ла ся. У вы пад ку пе-

ра мо гі Бал са на ру ў дру гім ту ры 

ён ста не пер шым за шмат га доў 

прэ зі дэн там Бра зі ліі, які вый шаў 

з ва ен на га ася род дзя. Ка пі тан па-

вет ра на-дэ сант ных вой скаў у ад-

стаў цы па чаў па лі тыч ную кар' е ру 

ў 1989 го дзе ва ўзрос це 34 га доў, 

стаў шы му ні цы паль ным дэ пу та там 

у Рыа-дэ-Жа нэй ра ад Хрыс ці ян-

ска-дэ ма кра тыч най пар тыі. Да та-

го мо ман ту ён быў ужо ня дрэн на 

вя до мы шы ро кай пуб лі цы дзя ку-

ю чы на шу ме ла му ар ты ку лу для 

ча со пі са Vеjа, у якім кры ты ка ваў 

ніз кія за роб кі ва ен ных афі цэ раў, 

за што яму да вя ло ся паў ме ся ца 

пра вес ці пад арыш там. У 1990 го-

дзе Бал са на ру быў абра ны дэ пу-

та там ніж няй па ла ты бра зіль ска га 

Кан грэ са і за тым дзя ку ю чы аса біс-

тай ха рыз ме (асаб лі ва вар та ад-

зна чыць яго знеш нія да ныя — рост 

186 сан ты мет раў) пе ра абі раў ся ту-

ды яшчэ шэсць ра зоў за пар.

Ня гле дзя чы на не ад на ра зо выя 

зме ны пар тый най пры на леж нас ці, 

па лі тык заў сё ды за хоў ваў рэ на мэ 

жорст ка га кан сер ва та ра. У роз ны 

час ён вы сту паў су праць ад на по-

лых шлю баў, абор таў, лі бе ра лі за-

цыі за ка на даў ства пра нар ко ты кі, 

зя мель ных рэ фор маў. Уво гу ле за 

больш чым чвэрць ста год дзя пар-

ла менц кай кар' е ры ён вы лу чыў 

больш за 170 за ко на пра ек таў і 

ад ну кан сты ту цый ную па праў ку. 

Ад нак у знач на боль шай сту пе ні 

ён за пом ніў ся бра зіль цам сва і мі 

за ява мі за ме жа мі па літ ка рэкт-

нас ці.

Як за ўва жа юць экс пер ты, вы-

бар шчы каў ва бяць не эпа таж ныя 

вы каз ван ні Бал са на ру, а ло зун гі 

аб ба раць бе з ха бар ніц твам і ка-

руп цы яй, якія пе ра тва ры лі ся ў 

праб ле му на цы я наль на га маш та-

бу. На дум ку аў та ры тэт ных экс-

пер таў, за апош нія га ды ка руп цыя 

са праў ды пе ра тва ры ла ся ў на цы я-

наль нае бед ства. Яе ха рак тэр ная 

асаб лі васць у Бра зі ліі за клю ча-

ец ца ў тым, што ў ёй за мя ша ныя 

прак тыч на ўсе прэ тэн дэн ты на вы-

бар чыя па са ды. «Ка лі эка но мі ка ў 

за ня пад зе і ўсе слаі гра мад ства 

ад чу ва юць ся бе ўсё горш, га ра чыя 

пра мо вы Бал са на ру кра на юць за 

жы вое», — пі ша пра па лі ты ка Thе 

Wаshіngtоn Роst.

Бал са на ру вы сту пае за рэз кае 

ска ра чэн не бю ра кра тыч на га апа-

ра ту, за на шэн не зброі для ба раць-

бы з кры мі на лам, за пры ва ты за-

цыю боль шас ці дзяр жаў ных прад-

пры ем стваў. Па лі ты ка на зы ва юць 

стаў ле ні кам ба га тых бра зіль цаў, 

але бы ло б па мыл ко ва мер ка ваць, 

што яго га то выя пад тры маць толь-

кі ба га ты ры. Ся род пры хіль ні каў 

Бал са на ру ня ма ла прад стаў ні коў 

ін шых сла ёў, не за да во ле ных ста-

но ві шчам кра і ны, якая пе ра жы вае 

зу сім не са мыя леп шыя ча сы пас ля 

пе ры я ду ўзды му, ка лі ўсе за хап ля-

лі ся яе эка на міч ны мі пос пе ха мі.

Пад час пе рад вы бар чай кам-

па ніі на Бал са на ру, які вы сту паў 

на мі тын гу ў шта це Мі нас-Жэ ра іс, 

быў здзейс не ны на пад. Ён пе ра-

нёс сур' ёз ную апе ра цыю і доў гі 

час пра цяг ваў кі ра ваць кам па ні-

яй, зна хо дзя чы ся ў клі ні цы. Шэ-

раг ана лі ты каў сцвяр джа лі, што 

да дзе ная ака ліч насць вы клі ча 

хва лю спа га ды ў не ка то рых ка тэ-

го рый элек та ра ту і ўма цуе па зі цыі 

кан ды да та.

ФАК ТАР ЛУ ЛЫ
Пос пех Бал са на ру ў пер шым 

ту ры прэ зі дэнц кіх вы ба раў стаў у 

пер шую чар гу свед чан нем глы бо-

ка га раз ла ду ў шэ ра гах бра зіль скіх 

ле вых, а дак лад ней ле вых лі бе ра-

лаў, якія так і не змаг лі спра віц ца 

з эка на міч ным кры зі сам у кра і не. 

Хоць у па чат ку дзе вя нос тых ме-

на ві та кры зіс у эка но мі цы і пры-

вёў іх да ўла ды. Фер нан ду Эн ры-

ке Кар до зу, абра ны прэ зі дэн там у 

1994 го дзе, здо леў хут ка спра віц ца 

з гі пер ін фля цы яй, ства рыў умо вы 

для пры цяг нен ня ў кра і ну за меж-

ных ін вес ты цый, рос ту экс пар ту і 

азна чыў шэ раг сур' ёз ных са цы яль-

ных пра грам, якія бы лі рэа лі за ва-

ны пры яго пе ра ем ні ку Лу і се Іна-

сіу Лу лу да Сіл ву, які прад стаў ляў 

Пар тыю пра цоў ных. Во сем га доў 

кі ра ван ня Лу лы (2003—2010) бы-

лі ад зна ча ны знач ным зні жэн нем 

бед нас ці і вы со кі мі тэм па мі эка-

на міч на га рос ту, але ад на ча со ва 

ўсё больш вост рай праб ле май для 

Бра зі ліі ста на ві ла ся ка руп цыя.

Склаў шы паў на моц твы з-за 

хва ро бы, Лу ла бла сла віў на прэ-

зі дэнц тва Дзіл му Ру сеф, дач ку 

бал гар ска га ка му ніс та, які па кі-

нуў ра дзі му яшчэ па між дзвю ма 

су свет ны мі вой на мі і ў вы ні ку па-

ся ліў ся ў Бра зі ліі. Пас ля ім піч мен-

ту Ру сеф прэ зі дэнц кія паў на моц-

твы пе рай шлі да ві цэ-прэ зі дэн та 

Мі шэ ля Тэ ме ра, але і ён вель мі 

хут ка апы нуў ся ў цэнт ры ка руп-

цый ных скан да лаў. Вы лу чаць 

сваю кан ды да ту ру на гэ тыя вы-

ба ры ён ад мо віў ся, пад тры маў шы 

бы ло га мі ніст ра фі нан саў Бра зі ліі 

Эн ры ке Мей рэ ле са (які, 

зрэш ты, так са ма не меў 

ні я кіх сур' ёз ных шан цаў). 

Пла ны на вяр тан не ў па-

лі ты ку меў Лу ла да Сіл ва, 

але яго кан ды да ту ра не 

бы ла за рэ гіст ра ва ная, і 

асноў ным кан ды да там ад 

ле вых стаў прад стаў нік 

Пар тыі пра цоў ных, ко ліш-

ні мэр Сан-Паў лу Фер нан-

ду Адад. Ён сур' ёз на за-

кла по ча ны ста но ві шчам бед ня коў, 

на сель ні каў бра зіль скіх фа вел, так 

доб ра зна ё мых мно гім па ра ма не 

бра зіль ска га кла сі ка Жор жы Ама-

ду «Ка пі та ны пяс ку».

Адад вы ха дзец з сям'і лі ван-

скіх эміг ран таў, які мае прак тыч на 

без да кор ную рэ пу та цыю, ён не за-

плям ле ны ка руп цый ны мі скан да-

ла мі. Але яго пад тры ма ла Пар тыя 

пра цоў ных, якая шмат у ка го з гэ-

ты мі скан да ла мі як раз і аса цы ю ец-

ца. Та му част ку га ла соў Бал са на-

ру атры маў ад тых, хто прос та не 

ха цеў, каб но вы прэ зі дэнт Бра зі ліі 

прад стаў ляў гэ тую пар тыю. Акра-

мя та го, га ла сы ў Ада да ад бі ра лі 

ін шыя ўдзель ні кі пер ша га ту ра, 

да яко га бы ло да пу шча на больш 

за дзе сяць кан ды да таў. Та му, ня-

гле дзя чы на знач ны раз рыў па між 

Бал са на ру і Ада дам, пе рад дру гім 

ту рам за хоў ва ец ца сур' ёз ная інт-

ры га.

СЛЕД ВА ШЫНГ ТО НА
Эка но мі ка Бра зі ліі ацэнь ва ла ся 

Між на род ным ва лют ным фон дам 

у 2,05 трыль ё на до ла раў у 2017 

го дзе. Гэ та вось мы па каз чык у 

све це. Для па раў на ння эка но мі ка 

Іта ліі з'яў ля ец ца дзя вя тай ($1938 

млрд), Ра сіі — 12-й ($1527 млрд), 

Тур цыі — 17-й ($857 млрд), а Ар-

ген ці ны — 21-й ($545 млрд). Та му 

праб ле мы Бра зі ліі са праў ды ша-

кі ру юць су свет ны ры нак і спра ва-

куюць да лей шы не га тыў ны ўплыў 

на эка но мі кі, якія раз ві ва юц ца.

Па лі тыч ныя ка та кліз мы апош ніх 

трох га доў ста лі су пра ва джэн нем 

эка на міч на га кры зі су, які ад кры-

та пра явіў ся бе ў 2015 го дзе, ка лі 

аб' ём ва ла во га ўнут ра на га пра дук-

ту кра і ны зва ліў ся на 3,8 пра цэн-

та. Па вы ні ках 2016-га ВУП кра і-

ны зва ліў ся яшчэ на 3,6 пра цэн та, 

а на за па ша ны за па ру га доў спад 

ака заў ся са мым глы бо кім па чы на-

ю чы з 1947 го да. Фі нан са выя ін-

стру мен ты, якім ад да ва лі пе ра ва гу 

па пя рэд нія кі раў нікі дзяр жа вы Лу ла 

і Ру сеф, ві да воч на не пра ца ва лі: за-

мест рос ту эка но мі кі за кошт дзяр-

жаў ных сты му лаў Бра зі лія атры ма-

ла дэ фі цыт бюд жэ ту ў 9 пра цэн таў 

ВУП. За кры ваць гэ тую дзір ку ўрад 

вы ра шыў ты по ва не алі бе раль ным 

спо са бам: аб вяс ціў аб пла нах маш-

таб най пры ва ты за цыі.

У мі ну лым го дзе эка но мі ка Бра-

зі ліі пе ра ста ла па даць — рост ВУП 

склаў адзін пра цэнт. Сё ле та праг-

на за ва ла ся па ска рэн не да пры-

клад на 2,8 пра цэн та, але эка но мі-

цы кра і ны не ўда ло ся па збег нуць 

дэ валь ва цый най хва лі. Бра зіль скі 

кры зіс мае двая кую пры ро ду, ад-

зна чыў vz.ru кі раў нік цэнт ра эка на-

міч ных да сле да ван няў Ін сты ту та 

гла ба лі за цыі і са цы яль ных ру хаў 

Ва сіль Кал та шоў. З ад на го бо ку, 

гэ та кры зіс не алі бе раль най ін тэ-

гра цыі ў су свет ны ры нак: «Бра зі-

лія, якая ўбу доў ва ец ца ў між на род-

ныя ад но сі ны, экс пар та ва ла свае 

та ва ры, зма га ла ся за за меж ныя 

ін вес ты цыі і ў той жа час спра ба-

ва ла быць са цы яль най дзяр жа-

вай, пры быт кі кра і ны за бяс печ ва лі 

срод кі для са цы яль най па лі ты кі. 

Пар тыя пра цы дзей ні ча ла па прын-

цы пе: рас це эка но мі ка — па шы ра-

ем са цы яль ную па лі ты ку. Але рост 

эка но мі кі Бра зі ліі аба рваў ся яшчэ 

ў 2013 го дзе».

З ін ша га бо ку, ад зна чыў Ва сіль 

Кал та шоў, кры зіс у Бра зі ліі пра дэ-

ман стра ваў край нюю не да стат ко-

васць ра ней шай стра тэ гіі і ў ад но-

сі нах з ін шы мі кра і на мі Ла цін скай 

Аме ры кі. «Бра зі лія не спра ба ва ла 

іні цы я ваць ін тэ гра цый ныя пра ек ты 

ў Ла цін скай Аме ры цы, хоць гэ та 

адзі ная кра і на кан ты нен та, здоль-

ная за пус ціць та кія пра цэ сы», — 

за ўва жыў эка на міст. Та кая сі ту а-

цыя, мяр куе Кал та шоў, перш за 

ўсё гу ляе на ру ку ЗША, для якіх 

у Паўд нё вай Аме ры цы не мо жа 

быць ні я кай больш важ най за да-

чы, чым абяс шко дзіць Бра зі лію. 

Тут мож на ўспом ніць аб маг чы мым 

сле дзе Ва шынг то на ў гіс то рыі з ім-

піч мен там Дзіл мы Ру сеф, за якой, 

хут чэй за ўсё, вя ло ся сур' ёз нае на-

зі ран не ЦРУ.

Па вод ле ін фар ма цыі мек сі кан-

скай га зе ты Unіvеrsаl, на пад мо-

гу Бал са на ру на ват «вы пі са ны» з 

Ва шынг то на бы лы па літ тэх но лаг 

Трам па Сты вен Бэ нан, які ця пер 

кан суль туе бра зіль ска га ўльтра-

пра ва га па лі ты ка. «Бэ нан га то вы 

ака заць да па мо гу. Ён бу дзе ча со-

ва вы кон ваць аба вяз кі да рад цы, 

але пры гэ тым яго дзей насць не 

бу дзе аплач вац ца», — па ве да міў 

у ін тэр в'ю га зе це Glоbо сын Бал са-

на ру Эду ар ду — член па ла ты дэ-

пу та таў бра зіль ска га пар ла мен та. 

Па сло вах Бал са на ру-ма лод ша га, 

Бэ нан да па мо жа на ла дзіць эфек-

тыў ную ана лі тыч ную дзей насць і 

вы бу да ваць па спя хо вую пе рад-

вы бар чую кам па нію ў сац сет ках. 

Асноў ным ко зы рам Бал са на ру 

бу дзе па зі цыя на ван не ў якас ці 

па лі ты ка на цы я наль на га маш та-

бу, пры хіль ні ка «цвёр дай ру кі», не 

за мя ша на га ні ў якіх ка руп цый ных 

скан да лах.

РАС КЛАД НА ЗАЎТ РА
Як за ўва жыў іz.ru экс перт Ра-

сій ска га ін сты ту та стра тэ гіч ных 

да сле да ван няў Ігар Пша ніч ні каў, 

най блі жэй шыя дні ста нуць ча сам 

вост ра га рас ко лу кра і ны на пры-

хіль ні каў ле вых і пра вых сіл. Кож-

на му з удзель ні каў дру го га ту ра 

вы ба раў трэ ба бу дзе пе ра цяг нуць 

на свой бок тых вы бар шчы каў, 

якія ад хі лі лі іх кан ды да ту ры пад-

час пер ша га ту ра, ад даў шы свае 

га ла сы за ін шых 11 прэ тэн дэн таў. 

І ця жэй за ўсё прый дзец ца, як ні 

дзіў на, ме на ві та Бал са на ру, па-

коль кі су праць яго, па вод ле апы-

тан няў, вы каз ва ец ца 44 пра цэн ты 

вы бар шчы каў. Гэ та зна чыць, мож-

на вы ка заць зда гад ку, што ўсе, хто 

ха цеў пра га ла са ваць за «бра зіль-

ска га Трам па», гэ та ўжо зра бі лі. 

І ў Бал са на ру, так мо жа склас ці ся, 

ужо ня ма да дат ко ва га рэ сур су ся-

род вы бар шчы каў.

А вось Фер нан ду Адад цал кам 

мо жа ма бі лі за ваць увесь ле вы 

фланг бра зіль скай па лі ты кі, вы-

ка рыс тоў ва ю чы вель мі ска ар ды-

на ва ны і дыс цып лі на ва ны апа рат 

сва ёй Пар тыі пра цоў ных. Экс пер-

ты мяр ку юць, што, ка лі па лі тыч-

ныя лі да ры «цэнт ра» афі цый на 

пра маў чаць і не вы сту пяць у пад-

трым ку ні та го, ні ін ша га кан ды да-

та ў дру гім ту ры, гэ та фак тыч на 

ста не свед чан нем іх пад трым кі 

«бра зіль ска га Трам пу». Ра зам з 

тым трэ ці па коль кас ці на бра ных 

га ла соў (12 пра цэн таў) у пер шым 

ту ры Сі ру Го міш, які прад стаў ляе 

Дэ ма кра тыч ную ра бо чую пар тыю, 

ужо за явіў, што за клі кае сва іх пры-

хіль ні каў га ла са ваць за Ада да.

Што да ты чыц ца знеш няй па лі-

ты кі Бра зі ліі, то, цал кам ві да воч на, 

у вы пад ку, ка лі прэ зі дэн там ста не 

Бал са на ру, кра і на пой дзе ў фар-

ва та ры знеш не па лі тыч на га кур су 

ЗША, ад зна чыў Ігар Пша ніч ні каў. 

Ка лі кі раў ні ком дзяр жа вы стане 

Адад, дзяр жа ва бу дзе ак тыў на 

раз ві ваць су пра цоў ніц тва ў рам-

ках БРІКС, а аме ры кан цы стра цяць 

свае па зі цыі ў гэ тай кра і не. Акра-

мя та го, пры Ада дзе мож на ча каць 

ума ца ван ня ад но сін Бра зі ліі з та кі мі 

гуль ца мі рэ гі ё на, як Ку ба, Ве не су э-

ла, Ні ка ра гуа і Ба лі вія, якія ад кры та 

ста яць на ан ты аме ры кан скіх па зі-

цы ях. Зрэш ты, дак лад ны рас клад 

вы зна чыц ца ўжо хут ка.

За хар БУ РАК.

К@НТЫНЕНТЫ

У Бра зі ліі бір жа выя ка ці роў кі ад рэ ага ва лі рос там на пе ра мо гу ў 

пер шым ту ры прэ зі дэнц кіх вы ба раў уль тра пра ва га кан ды да та 

ад Са цы ял-лі бе раль най пар тыі Жа і ра Бал са на ру. Асноў ны ін дэкс 

бір жы бра зіль ска га Сан-Паў лу Bоvеsра на ад крыц ці тар гоў у 

па чат ку мі ну ла га тыд ня пад ско чыў на шэсць пра цэн таў. Пас ля 

рост за па во ліў ся, але пра доў жыў ся. Курс на цы я наль най ва лю ты 

так са ма ўма ца ваў ся. Бал са на ру атры маў 46 пра цэн таў га ла соў 

(яго пад тры ма лі 49 міль ё наў вы бар шчы каў). На дру гім мес цы 

апы нуў ся кан ды дат ад Пар тыі пра цаў ні коў (ПП) Фер нан да Ха-

дад, за яко га пра га ла са ва лі 29 пра цэн таў (30 міль ё наў ча ла век). 

Прэ зі дэнц кія вы ба ры ў Бра зі ліі пра хо дзяць на фо не эка на міч на-

га кры зі су, які су пра ва джа ец ца па дзен нем ВУП і дэ валь ва цы яй 

на цы я наль най ва лю ты. Ку ды ру шыць най буй ней шая эка но мі ка 

Ла цін скай Аме ры кі?

У РЫТ МАХ САМ БЫУ РЫТ МАХ САМ БЫ
Ку ды ру шыць Бра зі лія?


