
ЧА СО ВЫ ЎРАД
На пры кан цы лі пе ня бель гій скі 

ма нарх за па тра ба ваў ад НФП і 

са цы я ліс таў па чаць пе ра мо вы з 

ін шы мі пар ты я мі, па коль кі іх ман-

да таў у пар ла мен це не ха пі ла для 

фар мі ра ван ня ка а лі цыі боль шас-

ці. Па вы ні ках ле таш ніх вы ба раў 

гэ тыя сі лы атры ма лі 45 са 150 

мес цаў, та му ім па тра ба ва ла ся 

пад трым ка як мі ні мум яшчэ ад ной 

больш-менш буй ной пар тыі.

Пра вал пе ра моў азна ме на ваў 

пра цяг па лі тыч на га кры зі су, з-за 

яко га ўрад не ва ло дае ўсі мі паў на-

моц тва мі і зна хо дзіц ца ў ста ту се ча-

со ва га. Па сут нас ці, ула ды мо гуць 

пры маць ра шэн ні толь кі па ру цін ных 

або не ад клад ных пы тан нях, але ні як 

не мо гуць уплы ваць на дзяр жаў ныя 

вы дат кі, ад зна чае gazeta.ru.

Кры зіс у Бель гіі па чаў ся роў-

на 610 дзён та му (рэ корд ны для 

най ноў шай су свет най па лі ты кі 

тэр мін) — 21 снеж ня 2018 го да, 

ка лі ўрад кра і ны на ча ле з та га час-

ным прэм' е рам Шар лем Мі шэ лем 

ад рэ фар місц ка га ру ху сы шоў у 

ад стаў ку і да гэ туль зна хо дзіц ца ў 

ста ту се ча со ва га. Пры чы най та кой 

сі ту а цыі стаў вы хад «На цы я наль-

на га фла манд ска га аль ян су» з 

кі ру ю чай ка а лі цыі на фо не роз на -

га лос сяў з ура дам па пы тан ні міг-

ра цыі — Мі шэль пад тры маў міг-

ра цый ны пакт ААН, што сур' ёз на 

раз зла ва ла фла манд скіх на цы я-

на ліс таў.

ФЛА МАНД ЦЫ 
І ВА ЛО НЫ

Га лоў най пе ра шко дай за ста-

ец ца сур' ёз ная не ад на стай насць 

унут ры дзяр жа вы. Спра ва ў тым, 

што ў Бель гіі іс нуе тры гру пы вы-

бар шчы каў, па дзе ле ныя па моў ных 

і куль тур ных прын цы пах, — фла-

манд цы, ва ло ны і ня мец ка моў ная 

су поль насць. Асноў ны ўплыў на па-

лі тыч нае жыц цё ка ра леў ства аказ-

ва юць прад стаў ні кі пер шых дзвюх 

груп, як най больш шмат лі кіх.

Ад лік сва ёй су час най гіс то рыі 

Бель гія бя рэ з 1830 го да, ка лі ў 

адзі ную дзяр жа ву аб' яд на лі ся 

фран ка моў ныя ва ло ны, ні дэр лан-

да моў ныя фла манд цы і не вя лі кая 

ня мец кая су пол ка рэ гі ё на Ой пен-

Маль ме дзі. Хут кае эка на міч нае 

раз віц цё Ва ло ніі — перш за ўсё, у 

ме та лур гіі і зда бы чы ву га лю, — і 

ад нос ная ад ста ласць сель ска гас-

па дар чай Фланд рыі зра бі лі ва ло-

наў па сут нас ці ты туль най на цы яй 

ка ра леў ства. Ад нак з ся рэ дзі ны 

мі ну ла га ста год дзя сі ту а цыя ка-

рэн ным чы нам па чы нае змя няц-

ца. Эка но мі ка Ва ло ніі па сту по ва 

пры хо дзіць у за ня пад, ча му шмат 

у чым спры я ла стра та Бель гі яй 

яе най важ ней шай аф ры кан скай 

ка ло ніі — Кон га. Фланд рыя ста-

но віц ца пра грэ сіў ным рэ гі ё нам, 

дзе ак тыў на раз ві ва юц ца най ноў-

шыя тэх на ло гіі, а яе га лоў ны го-

рад Ант вер пен пе ра тва ра ец ца ў 

буй ны мар скі порт еў ра пей ска га 

кан ты нен та. Да па чат ку ХХІ ста-

год дзя эка но мі ка Фланд рыі дае 

льві ную до лю па ступ лен няў у на-

цы я наль ны бюд жэт, і, як лі чаць 

фла манд скія па лі ты кі, фак тыч на 

ўтрым лі вае эка на міч на і са цы яль-

на аслаб ле ную фран ка моў ную 

част ку ка ра леў ства.

Пэў ныя су пя рэч нас ці па між фла-

ман ца мі і ва ло на мі ад бі ва юц ца на 

пар ла менц кіх пар ты ях, якія прад-

стаў ля юць ін та рэ сы тых ці ін шых 

вы бар шчы каў. Яны ра зы хо дзяц-

ца ледзь ве не па ўсіх клю ча вых 

ас пек тах, ся род якіх — міг ра цыя, 

пен сіі, па да ткі або на ват пы тан ні 

клі ма ту. Як за ўва жыў gazeta.ru 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, Бель гія з вя лі кі мі 

цяж кас ця мі пе ра адоль вае гэ тыя 

су пя рэч нас ці. «Нель га ска заць, 

што кра і на зна хо дзіц ца на мя жы 

кра ху. Ней кім чы нам яны спраў ля-

юц ца з гэ тым кры зі сам, але ця пер 

гэ та зай шло за над та да лё ка», — 

да даў экс перт.

У ПО ШУ КАХ ЗГО ДЫ
Пар ла менц кія вы ба ры мі ну ла-

га го да, як ча ка ла ся, па він ны бы лі 

згла дзіць асноў ныя мо ман ты, але 

ў вы ні ку зго ды ў пар ла мен це да-

сяг нуць не ўда ло ся. Фар мі ра ван ню 

ка а лі цыі не да па маг ла на ват зме-

на прэм' е ра, ка лі ле тась у каст-

рыч ні ку ча со вы ўрад уз на ча лі ла 

Са фі Віль мес ад рэ фар міс таў. Яна 

змя ні ла Шар ля Мі шэ ля, які за няў 

па са ду стар шы ні Еў ра пей ска га 

са ве та.

Па мер ка ван ні Le Soіr, пра вал 

ка а лі цый ных пе ра моў, хут чэй за 

ўсё, пры вя дзе да пры зна чэн ня па-

за чар го вых вы ба раў — ве ра год-

на, яны вы па дуць на во сень, ка лі 

скон чац ца паў на моц твы ча со ва га 

ўра да. Ад нак на ўрад ці змо гуць 

пры вес ці да за вяр шэн ня па лі тыч-

на га кры зі су.

Уліч ва ю чы, што ця пер ча со вы 

ўрад скла да ец ца з прад стаў ні коў 

рэ фар міс таў, хрыс ці ян скіх дэ ма-

кра таў і фла манд скіх лі бе ра лаў, 

шан цаў сфар мі ра ваць боль шасць 

без пад трым кі ін шых пар тый у іх 

ня ма. Пра выя ра зам з са цы я ліс-

та мі мо гуць на браць 65 ман да таў, 

ім так са ма не хо піць мес цаў для 

фар мі ра ван ня ка а лі цыі боль шас-

ці. Та кім чы нам, чар го выя вы ба-

ры ста нуць толь кі но вым віт ком 

кры зі су, хоць дзяр жа ва і так ужо 

амаль два га ды функ цы я нуе без 

паў на вар тас на га ўра да.

ПА РА ДАК САЛЬ НАЯ 
З'Я ВА

Ад ной з га лоў ных праб лем Бель-

гіі з'яў ля юц ца са цы яль ныя пы тан ні, 

якія ўсё больш аб васт ра юц ца без 

па лі тыч на га вы ра шэн ня. Клю ча-

вы мі тэ ма мі мі ну лых пар ла менц-

кіх вы ба раў ста лі пен сіі, праб ле-

мы клі ма ту і бяс пе ка ка ра леў ства, 

ад зна чы ла Polіtіco, і яны да гэ туль 

не страч ва юць сва ёй ак ту аль нас ці. 

Ура да, здоль на га вы ка наць да дзе-

ныя на ро ду абя цан ні, прос та ня ма, 

і гэ та пра яў ля ец ца ва ўсіх сфе рах. 

На прык лад, пар ла мент Бель гіі ўжо 

тры га ды не га ла са ваў за паў на-

вар тас ны пра ект бюд жэ ту.

Тым не менш гэ та не зна чыць, 

што гро шы ні на што не вы дзя ля-

юц ца: ула ды па спя хо ва ўзгад ні лі 

ан ты кры зіс ны па кет на 124 міль ё-

ны еў ра пад час пан дэ міі, а так са ма 

план па вы шэн ня пен сій аб' ёмам 

€200 млн. Ад нак гэ та толь кі кроп-

ка выя ра шэн ні, якія не да зва ля-

юць вы ра шыць праб ле мы ў цэ лым. 

Акра мя та го, чым даў жэй іс нуе ча-

со вы ўрад, тым больш пы тан няў 

па ўста не пе рад паў на вар тас ным 

каб мі нам — у пры ват нас ці, трэ-

ба вы пра віць дэ фі цыт бюд жэ ту ў 

€52,8 млрд — ад но з на ступ стваў 

пан дэ міі COVІD-19.

Ад сюль вы ця кае дру гі не га тыў-

ны мо мант — Бель гія да сюль не 

пры сту пі ла да ад наў лен ня эка но-

мі кі пас ля эпі дэ міі. Для гэ та га не-

аб ход на пры няць ад па вед ную рэ-

фор му, але ад сут насць пад трым кі 

ў пар ла мен це не дае ажыц ця віць 

гэ тую за да чу. Част ко ва сі ту а цыю 

згладж ва юць рэ гі я наль ныя ўла ды, 

але без ка ар ды на цыі фе дэ раль на га 

ўра да зноў-та кі ня ма паў на вар тас-

на га ра шэн ня праб ле мы.

Зрэш ты, Юрый Ру бін скі на гад-

вае, што Бру сель не ўпер шы ню 

су ты ка ец ца з па лі тыч ным кры зі-

сам па доб на га ро ду — мі ну лы раз 

ча со вы ўрад функ цы я на ваў у ка-

ра леў стве на пра ця гу 589 дзён — 

з кра са ві ка 2010-га да снеж ня 

2011 го да. «Ад сут насць цэнт раль-

на га ўра да ў Бель гіі — дзіў ная і па ра-

дак саль ная з'я ва, але ўсё ж ка заць 

пра раз вал ці па ра ліч дзяр жа вы не 

вар та», — рэ зю ма ваў экс перт.

ХТО ЗА ПЛА ЦІЦЬ 
ЗА КА РАН ЦІН?

У Бель гіі пан дэ мія па гор шы ла і 

без та го на поў не ныя су пя рэч нас-

ця мі ад но сі ны па між ні дэр лан да-

моў ны мі паў ноч ні ка мі і фран ка-

моў ны мі паў днёў ца мі — пад ста-

вай для спрэ чак ста лі ме та ды 

вы ха ду з ка ран ці ну і ад наў лен ня 

эка но мі кі. Прад стаў нік «Но ва га 

фла манд ска га аль ян су» Пі тэр дэ 

Ру вер, ад каз ва ю чы на пы тан не 

аб тым, хто бу дзе пла ціць за ка-

ран цін, на ўпрост за явіў — фла-

манд ская поў нач. «Га вор ка ідзе 

пра тое, хто атрым лі вае гро шы, 

а хто вы піс вае чэк на гэ тыя 

гро шы, — да даў дэ Ру вер. — 

У апош нія тыд ні фла манд скі 

ўрад на стой ваў на пе ра за пус ку 

эка но мі кі, та ды як ле выя бы-

лі больш асця рож ныя. Гэ та не 

су па дзен не. За ня тасць у пры-

ват ным сек та ры вы шэй шая ў 

Фланд рыі. Ка лі мы пач нём аб-

кла даць па дат кам ба га тых для 

пад трым кі бяз дзей нас ці, гэ та 

бу дзе да дат ко вы транс фер з 

поў на чы на поў дзень».

Пан дэ мія ка ра на ві ру са ага-

лі ла пра бе лы ў дзяр жаў ным кі-

ра ван ні. Сіс тэ ма ахо вы зда роўя 

па дзе ле на па між фе дэ раль ным 

і рэ гі я наль ны мі ўра да мі, што 

толь кі ўсклад ні ла рэ гу ля ван не 

на ват са мых прос тых пы тан няў. 

Ме на ві та на гэ тую праб ле му па-

каз ва юць на цы я на ліс ты, што ро-

біць ак ту аль ным іх за клік да ства-

рэн ня кан фе дэ ра цыі.

«Па дзел ула даў у Бель гіі — гэ-

та ра та туй, — воб раз на за явіў у 

пар ла мен це Пі тэр дэ Ру вер. — Гэ-

та пры во дзіць да не эфек тыў нас ці. 

Кры зіс толь кі па цвер дзіў тое, што 

мы ка за лі га да мі: струк ту ра кра і ны 

за над та скла да ная».

Поў нач і поў дзень ужо спра ча лі-

ся аб тым, як спра віц ца з кры зі сам 

у па чат ку пан дэ міі. Апош нія за клі-

ка лі ўзяць на ўзбра ен не прык лад 

Фран цыі — увес ці жорст кі ка ран-

цін як ма га ра ней. Паў ноч ні кі, чыя 

эка но мі ка больш чым у два ра зы 

пе ра вы шае эка но мі ку Ва ло ніі, не 

жа да лі спя шац ца. Но выя вы ба ры 

ўяў ля юць не бяс пе ку для «Но ва га 

фла манд ска га аль ян су», па коль кі 

сур' ёз ную кан ку рэн цыю на мі ну лых 

вы ба рах ім скла лі вель мі пра выя з 

«Фла манд ска га ін та рэ су». Ад нак 

са цы я ліс ты на ўрад ці пой дуць на 

са ступ кі ў та кім важ ным пы тан ні 

як дзяр жаў ны лад.

Су пя рэч нас ці па між ба ка мі вы-

клі ка лі на ват са мыя дро бяз ныя 

пы тан ні. Так, поў дзень і поў нач 

спра ча лі ся з-за... вы лу чэн ня част кі 

га лоў най да ро гі ў цэнт ры Бру се ля 

пад ве ла сі пед ную па ла су. Для Тэа 

Фран ке на, ад на го з чле наў кі раў-

ніц тва «Но ва га фла манд ска га аль-

ян су» гэ ты крок стаў пад ста вай для 

за яў аб тым, што кра і на раз валь-

ва ец ца. Ён сцвяр джаў, што ве ла-

сі пед ная па ла са дыс кры мі на ва ла 

300 ты сяч жы ха роў Фланд рыі, якія 

што дня ез дзяць у Бру сель на аў-

та ма бі лях. Фран кен за яў ляў, што 

ве ла сі пед ная да рож ка па гор шыць 

раз рыў па між Фланд ры яй і Бру се-

лем. «Ра на ці поз на гэ та пры вя дзе 

да раз ры ву», — за ўва жыў па лі тык. 

Ра ней ён за явіў, што пад аў жэн не 

дыс тан цый най ра бо ты па глы біць 

рас кол з Бру се лем. «Мо жа быць, 

мы па він ны да зво ліць гэ та му зда-

рыц ца. Па куль, Бель гія», — на пі-

саў па лі тык у сва ім Twіtter.

Лі дар «Но ва га фла манд ска га 

аль ян су» на зы вае ўрад Бель гіі 

«ін ва лі дам». «Гэ тая кра і на вель-

мі скла да ная з яе раз дроб не ны мі 

паў на моц тва мі, — за явіў Барт дэ 

Ве вер на на цы я наль ным тэ ле ба-

чан ні. — Да вай це вы ка рыс тоў ваць 

кры зіс ка ра на ві ру са для ства рэн ня 

но вай Бель гіі. Бель гіі 2.0».

Поў дзень не ба чыць сэн су ў 

ства рэн ні кан фе дэ ра цыі, што, на 

дум ку са цы я ліс таў, толь кі па вя лі-

чыць ра зы хо джан ні. Ад нак ба кам 

не аб ход на прый сці да зго ды — ін-

ша га вый сця з кры зі су ня ма.

За хар БУ РАК.
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БРУ СЕЛЬ СКІ ТУ ПІК
Ча му ў Бель гіі за цяг нуў ся дзяр жаў ны кры зіс?

У Бель гіі пра ва лі лі ся пе ра мо вы аб ства рэн ні кі ру ю чай ка а лі цыі, 

якія па він ны бы лі пры вес ці да фар мі ра ван ня паў на вар тас на га 

ўра да — за вяр шэн ня па лі тыч на га кры зі су, які доў жыц ца ў кра і-

не больш за 600 дзён. Як па ве да мі ла Le Soіr, лі да ры дзвюх най-

больш па пу ляр ных пар тый кра і ны — кі раў нік «Но ва га фла манд-

ска га аль ян су» (НФП) Барт дэ Ве вер і стар шы ня Са цы я ліс тыч най 

пар тыі Поль Маг нет — больш чым тры тыд ні вя лі пе ра мо вы з 

ін шы мі пар ла менц кі мі пар ты я мі, каб сфар мі ра ваць но вую ад мі-

ніст ра цыю. Ад нак на леж на га вы ні ку да сяг нуць так і не ўда ло ся, 

та му дэ Ве вер і Маг нет па ве да мі лі ка ра лю Бель гіі Фі лі пу аб пра-

ва ле. Ча му ў кра і не за цяг нуў ся дзяр жаў ны кры зіс?


