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Спра ва для АМ ЛА
Но вы кі раў нік Мек сі кан скіх Злу-

ча ных Шта таў (гэта афі цый ная наз-

ва кра і ны) стаў пер шым ле вым 

па лі ты кам, які пе ра пы ніць па лі-

тыч ную ма на по лію пра вых з 1929 

го да. У рам ках усе агуль на га век та-

ра апош ніх га доў не да ве ру да тра-

ды цый ных пар тый і па лі ты каў усе 

асноў ныя кан ды да ты, уклю ча ю чы 

пе ра мож цу, вы лу чы лі ся са ма стой-

на, а па лі тыч ныя пар тыі пад тры ма-

лі іх у скла дзе ка а лі цый. Акра мя 

та го, зноў па цвер дзі ла ся тэн дэн-

цыя імк лі ва га на бо ру па пу ляр нас ці 

но вы мі па лі тыч ны мі сі ла мі.

Па лі то ла гі ацэнь ва юць гэ тыя вы-

ба ры, як са мыя важ ныя ў су час най 

гіс то рыі мак ра рэ гі ё на. Па коль кі сім-

ва лі зу юць зру шэн не на ле ва ад ной 

з са мых эка на міч на раз ві тых кра ін 

Ла цін скай Аме ры кі (па аб' ёме ВУП 

са сту пае толь кі Бра зі ліі, ад нак, па 

пра гно зах, ужо ў 2020-м абы дзе яе). 

Прэ зі дэнт Мек сі кі абі ра ец ца прос-

тай боль шас цю га ла соў на шэсць 

га доў без пра ва зноў за няць гэ тую 

па са ду. Важ нае па тра ба ван не: не 

толь кі ён, але і яго баць кі па він ны 

быць мек сі кан ца мі. Ло пес Аб ра дор 

ідэа льна гэ та му ад па вя дае: ён на-

ра дзіў ся ў шта це Та бас ка і на пра-

ця гу пя ці га доў уз на чаль ваў Ін сты-

тут ка рэн ных на ро даў. На ра дзі ме 

яго на зы ва юць не інакш як аб рэ-

вія ту рай — АМ ЛА. Гэ та ўжо трэ цяя 

прэ зі дэнц кая кам па нія, у якой ён 

удзель ні чае. Дзве па пя рэд ніх прай-

граў (2006 і 2012 га ды) і абя цаў, што 

гэ тая спро ба ста не апош няй.

На па са ду АМ ЛА ўсту піць 

1 снеж ня. Сі ва ва ло сы па лі тык з 

мяк кай усмеш кай па сло ва ў кі шэнь 

не па ле зе. Ка лі яго кры ты ку юць у 

прэ се, зна чыць, жур на ліс ты «пра-

да лі ся ма фіі» ці ста лі «ін стру мен-

там алі гар хіі». Ка лі прэ зі дэнт ЗША 

па гра жае ганд лё вай вай ной, то Ло-

пес Аб ра дор «пры вя дзе яго да пры-

том нас ці». Яшчэ тро хі, і мек сі кан цы 

пра чнуц ца ў но вай кра і не: сва бод-

най, бяс печ най, дзе па ва жа юць рэ-

лі гію і тра ды цыі, дзе па мяр коў ныя 

да ін ша дум ства, дзе ня ма мес ца 

дык та ту ры, — сло вам, у «цар стве 

спра вяд лі вас ці». Вы сту па ю чы пе-

рад вы бар шчы ка мі, Ло пес Аб ра дор 

не ску піў ся на абя цан ні: кра дзеж 

вы кар чу ем, пен сіі па вы сім удвая, 

усе пра дук ты бу дзем вы раб ляць 

са мі. «На вош та нам абу так і шап кі 

з Азіі?» — раз во дзіў ру ка мі ён пад 

апла дыс мен ты на тоў пу.

Тар тыл ля, 
пе са і гас тар бай та ры

Да вы ба раў Мек сі ка па ды шла ў 

не са мім леп шым эка на міч ным ста-

не. Тут ёсць свой дзя ся так міль яр-

дэ раў, але тым больш яў ны раз рыў 

па між вель мі бед ны мі і вель мі ба га-

ты мі. Ад ну з пры чын бед нас ці Ло пес 

Аб ра дор ба чыць у тым, што Мек сі ка 

пад пі са ла па гад нен не аб сва бод-

ным ганд лі са Злу ча ны мі Шта та мі 

(NAFTA) і па ста ві ла свай го вы твор-

цу ў ня вы гад нае ста но ві шча. У вы ні-

ку сель ская гас па дар ка апы ну ла ся 

на мя жы банк руц тва. Ён пры во дзіў 

прос тыя і да ход лі выя пры кла ды: 

чвэрць ста год дзя та му мі ні маль най 

за ра бот най пла ты бы ло да стат ко-

ва, каб ку піць 55 кі ла гра маў тар-

тыл лі (алад кі з ку ку руз най му кі), а 

ця пер — толь кі шэсць кі ла гра маў. 

Але, абя цаў Аб ра дор, усё бу дзе 

па-ін ша му: но вы ўрад пад тры мае 

фі нан са вую і пад атко вую дыс цып лі-

ну і ад ме ніць «га са лі на са» — пе ры-

я дыч ныя па вы шэн ні кош ту бен зі ну. 

І лю дзі яму па ве ры лі.

«У Мек сі цы кры зіс сель ска гас па-

дар чай (перш за ўсё жы вё ла га доў-

чай) вы твор час ці. У вар' яц кай гон-

цы за ім пар там мы па він ны шу каць 

най больш ды на міч ныя сек та ры, 

якія ге не ру юць больш пра цоў ных 

мес цаў. Сён ня гра шо выя пе ра во ды 

ў кра і ну ад мек сі кан скіх гас тар бай-

та раў вы шэй шыя, чым да хо ды ад 

наф ты і ту рыз му», — рас ка заў ды-

рэк тар цэнт ра ін фар ма цыі і ка му-

ні ка цыі дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

Фер нан да Бу э на Абад.

Не менш важ ным уяў ля ец-

ца бу ду чы ня энер ге тыч най рэ-

фор мы. Дзя ку ю чы гэ тай рэ фор-

ме, якая ідзе ў Мек сі цы з кан ца 

2013 го да, упер шы ню пас ля амаль 

80 га доў ма на па ліз му дзярж кам-

па ніі Pemex у энер ге тыч ную сфе-

ру бы лі да пу шча ныя пры ват ныя, 

у тым лі ку за меж ныя, ін вес ты цыі. 

У рам ках рэ фор мы Pemex і CFE (на-

цы я наль ная энер га сіс тэ ма) атры-

ма лі пра ва за клю чаць кант рак ты 

з пры ват ны мі кам па ні я мі. Мно гія 

экс пер ты асце ра га юц ца маг чы-

май ад мо вы Ло пе са Аб ра до ра ад 

яе пра ця гу. Зра біць гэ та яму бу дзе 

ня лёг ка, па коль кі ад ме на рэ фор мы 

маг чы мая толь кі праз пар ла мент.

Сам Аб ра дор за явіў, што кант-

рак ты ў энер ге тыч ным сек та ры 

бу дуць пра ве ра ны, і, ка лі бу дуць 

зной дзе ныя па ру шэн ні, урад мае 

на мер звяр нуц ца ў кан грэс і су ды. 

«Але заў сё ды бу дзем дзей ні чаць 

за кон ным шля хам, кан фіс ка цый 

або экс пра пры яцый не бу дзе», — 

су па ко іў ін вес та раў бу ду чы прэ зі-

дэнт. Так са ма ён па ве да міў, што 

ўрад не мае на ме ру ўмеш вац ца 

ў спра вы Цэнт ра бан ка Мек сі кі ў 

част цы вы зна чэн ня кур су пе са.

На па са дзе мэ ра мек сі кан скай 

ста лі цы, якую зай маў з 2000-га 

да 2006 го да, Аб ра дор за ва я ваў 
сім па тыі жы ха роў як до сыць энер-
гіч ны кі раў нік і аў тар шмат лі кіх 
пра грам да па мо гі сту дэн там і ста-
лым лю дзям. Ён так са ма пра явіў 
ся бе на ні ве ба раць бы з кры мі-
на лам. У гэ ты час у Ме хі ка бы ла 

іс тот на па леп ша на га рад ская інф-

ра струк ту ра, мэр пры цяг нуў пры-
ват ных ін вес та раў у дзяр жаў ныя 
пра гра мы па бу даў ніц тве жыл ля. 

Да рэ чы, Аб ра дор па кі нуў тую па-

са ду пры рэй тын гу ад аб рэ ння ў 

84 пра цэн ты.

Срэб ра або сві нец?
Але акра мя рэ фор маў у эка но мі-

цы і па вы шэн ня за роб каў прос тыя 

лю дзі ча ка юць, што но вы прэ зі дэнт 

па кла дзе ка нец кро ва пра ліц цю. 

Ця пе раш няя вы бар чая кам па нія 

ў Мек сі цы ста ла са май кры ва вай 

за апош нія 20 га доў. Па звест ках 

мек сі кан скай ана лі тыч най фір мы 

Etellekt, якая пад рых та ва ла дак лад 

аб па лі тыч ным гвал це ў рэс пуб лі цы, 

за бі тыя 120 кан ды да таў. У па пя рэд-

нюю кам па нію бы ло дзе вяць ах вяр. 

Най боль шыя стра ты ў апа зі цыі — 

80 за гі ну лых прад стаў ля лі ар га ні-

за цыі, што кан ку ру юць з кі ру ю чай 

Ін сты ту цый на-рэ ва лю цый най пар ты-

яй. Сі туа цыя з бяс пе кай у Мек сі цы 

сум ная: на ўла ду прэ тэн ду юць нар ка-

кар тэ лі. І яны ад кры та ўмеш ва юц ца ў 

вы ба ры. Зна чыць, час мя няць стра тэ-

гію ба раць бы са зла чын нас цю, ка жа 

Ло пес Аб ра дор. Ён па абя цаў кож ны 

дзень а шос тай ра ні цы су стра кац ца 

з чле на мі Ка бі не та бяс пе кі.

Раз мах гвал ту ў кра і не не бы-

ва лы, па цвер дзіў у раз мо ве з РІА 

«На ві ны» пра фе сар ка фед ры тэ о-

рыі і гіс то рыі між на род ных ад но сін 

Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та Вік тар Хей фіц. «Гэ та, 

на жаль, даў няя дрэн ная тра ды цыя 

мек сі кан скай па лі ты кі. Кан ды да ту 

пра па ну юць (перш за ўсё нар ка кар-

тэ лі) «plata o plomo» — «срэб ра або 

сві нец». Гэ та зна чыць: ці ты пра цу-

еш на нас, і мы та бе за гэ та пла цім, 

ці ты на нас не пра цу еш, але та ды 

ча кай ку лі. Гэ та да ты чыц ца вель мі 

мно гіх пар тый, асаб лі ва ў рэ гі ё нах». 

Па сло вах экс пер та, па лі тыч ны мі 

ма ты ва мі гвалт у кра і не не аб мя-

жоў ва ец ца. «У Ме хі ка прос та не-

бяс печ на вы хо дзіць на ву лі цу, лю бы 

кі шэн нік хо дзіць з на жом, а то і з піс-

та ле там. А ўжо нар ка кар тэ лі — сур'-

ёз ны га лаў ны боль», — ка жа Вік тар 

Хей фіц. 12-га до вая не аб ве шча ная 

вай на з нар ка ганд ля ра мі за бра ла 

жыц ці як мі ні мум 200 ты сяч ча ла-

век. Мі ну лы год, да рэ чы, ака заў ся, 

па звест ках Lantіa Consultores, са-

мым кры ва вым — 29 ты сяч ах вяр.

У гэ тай сі ту а цыі Ло пес Аб ра дор 

шу кае но выя шля хі. Ён, на прык-

лад, па абя цаў ам ніс тыю, чым вы-

клі каў шквал кры ты кі. Шмат хто ў 

Мек сі цы лі чыць, што да маў ляц ца 

з бан ды та мі нель га. Але Аб ра дор 

упэў не ны: ам ніс тыя — не пра ба-

чэн не, не бес па ка ра насць, гэ та 

спро ба рэ ін тэ гра ваць зла чын цаў у 

мір нае жыц цё.

Слу хай, Трамп!
Аб ра дор аб вяс ціў аб пер ша-

чар го вых кро ках, якія бу дуць рас-

па ча тыя яго бу ду чым ура дам з 1 

снеж ня, ка лі ён ус ту піць на па са ду. 

Ад ным з іх ста не ўвя дзен не пла на 

эка но міі бюд жэт ных срод каў. «Лю-

дзі га ла са ва лі за зме ны. Нель га 

мар на ваць бюд жэт на сам урад. У 

свой час бу дзе прад стаў ле ны план 

эка но міі на рэс пуб лі кан скім уз роў ні. 

На ды шоў мо мант ура ду за цяг нуць 

па ясы, бюд жэт па ві нен да хо дзіць 

да лю дзей», — за явіў Аб ра дор на 

прэс-кан фе рэн цыі ў Ме хі ка. У су вя-

зі з гэ тым бу ду чы кі раў нік Мек сі кі 

аб вяс ціў аб зні жэн ні зар плат чы-

ноў ні каў і сва ёй улас най. «Я бу ду 

атрым лі ваць менш за па ло ву та го, 

што атрым лі вае прэ зі дэнт Пенья 

Нье та, без спе цы яль ных кам пен-

са цый», — за пэў ніў Аб ра дор. Пры 

гэ тым ні вод ны чы ноў нік не змо жа 

атрым лі ваць больш, чым сам кі раў-

нік дзяр жа вы.

Акра мя та го, ён пла нуе ад мя ніць 

вы пла ту ве лі зар ных пен сій бы лым 

кі раў ні кам дзяр жа вы. Так са ма ён 

мае на мер па зба віць вы шэй шых 

дзярж чы ноў ні каў не да ты каль нас-

ці, у тым лі ку і са мо га прэ зі дэн та 

Мек сі кі, ад мя ніць рэ фор мы аду ка-

цыі ў кра і не і ўзна віць лік ві да ва нае 

ра ней мі ніс тэр ства гра мад скай бяс-

пе кі. У пла нах Аб ра до ра ўвя дзен не 

ін стру мен та ад клі кан ня ман да та 

ў прэ зі дэн та і лік ві да цыя на яў ных 

пе ра шкод на шля ху пра вя дзен ня 

рэ фе рэн ду му аб да ве ры на сель-

ніц тва абра на му кі раў ні ку дзяр жа-

вы. Кры ху ра ней бу ду чы прэ зі дэнт 

аб вяс ціў аб мер ка ва ным скла дзе 

свай го ўра да. Уся го ў ім бу дуць 

17 мі ніс тэр стваў, якія ўзна ча ляць 

во сем жан чын і дзе вяць муж чын.

Но ва му кі раў ні ку кра і ны прый-

дзец ца вы ра шаць не толь кі ўнут ра-

ныя праб ле мы. Для Ме хі ка кры тыч-

на важ нае Па гад нен не аб сва бод-

ным ганд лі са Злу ча ны мі Шта та мі, 

якое за раз пры пы не на. «У Трам па 

і Аб ра до ра ёсць прэ тэн зіі да вы ні-

каў ра бо ты NAFTA, але ў роз ных 

га лі нах. Ло пес Аб ра дор мае на мер 

да па ма гаць сель гас вы твор цам, дзя-

ку ю чы ча му Мек сі цы ўда ло ся б вяр-

нуць на цы я наль ную вы твор часць 

ку ку ру зы. На ту раль на, гэ та пры вя-

дзе да ска ра чэн ня ім пар ту пра дук-

цыі з ЗША. Ця пер Мек сі ка за куп ляе 

27 пра цэн таў ку ку ру зы, якая вы-

рошч ва ец ца ў Аме ры цы», — тлу-

ма чыць су пра цоў нік уні вер сі тэ та 

Тэх аса Ар ту ра Ло пес Ле ві.

Прэ зі дэнт ЗША па він ша ваў Ло-

пе са Аб ра до ра з абран нем ад ным з 

пер шых. Трамп ад зна чыў, што га то-

вы аб мер ка ваць асоб нае ганд лё вае 

па гад нен не па між ЗША і Мек сі кай. 

Ло пес Аб ра дор у сваю чар гу за-

явіў, што пас ля ўступ лен ня на па-

са ду мае на мер «шчы ра пра цяг нуць 

ру ку, каб уста ля ваць друж бу і су-

пра цоў ніц тва». Пры гэ тым Аб ра дор 

не ад на ра зо ва кры ты ка ваў ЗША. 

Ён на ват вы даў кні гу сва іх пра моў 

і ар ты ку лаў з кра са моў най наз вай 

«Слу хай, Трамп» і ез дзіў з ёй у су-

сед нюю кра і ну, каб вы сту паць пе-

рад мек сі кан цам, якія жы вуць там. 

Аб ра дор лі чыц ца до сыць жорст кім 

па лі ты кам і не пой дзе на ня вы гад-

ныя для Мек сі кі здзел кі. А зна чыць, 

двух прэ зі дэн таў Злу ча ных Шта таў 

(Аме ры кі і Мек сі кі) ча ка юць ня прос-

тыя пе ра гаворы.

За хар БУ РАК.

Сё лет ні лі пень стаў для Мек сі кі гіс та рыч ным. 

У кра і не прай шлі ўсе агуль ныя вы ба ры. Сфар мі ра ва ны 

пар ла мент (Ге не раль ны кан грэс) — абра ны 500 дэ пу та таў 

Па ла ты прад стаў ні коў і 128 чле наў Се на та. Прай шлі 

гу бер на тар скія вы ба ры. На рэш це, у Мек сі цы вы зна ча ны 

но вы кі раў нік кра і ны. Кан ды дат ад ка а лі цыі ле вых сіл «Ра зам 

ство рым гіс то рыю» Анд рэс Ма ну эль Ло пес Аб ра дор з трэ цяй 

спро бы вый граў прэ зі дэнц кія вы ба ры. Ён абя цае адо лець 

ма фію і за ду шыць ка руп цыю. Пры гэ тым у пе ры яд вы бар чай 

кам па ніі ў кра і не бы ло за бі та больш за сот ню па лі ты каў. 

Пра ціў ні кі пе ра мож цы па раў ноў ва юць яго з Уга Ча ве сам, 

пры хіль ні кі — ча ка юць су тыч кі з До наль дам Трам пам. 

Што зме ніц ца пас ля та го, як у Мек сі цы да ўла ды прый шоў 

ха рыз ма тыч ны прад стаў нік ле вых сіл?

САМБ РЭ РА НА БА КІРСАМБ РЭ РА НА БА КІР
Ча му Мек сі ка на хі лі ла ся ўле ва?


