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АД ДЭ ПРЭ СІІ ДА ЦУ ДУ
Ар ген ці на ра зам з Бра зі-

лі яй мае рэ на мэ рэ гі я наль-

на га цэнт ра сі лы, з'яў ля ец-

ца ўдзель ні цай «Вя лі кай 

двац цат кі» і ад ной з са мых 

ба га тых і па спя хо вых кра ін 

Ла цін скай Аме ры кі. У той жа 

час за ўсю двух ве ка вую гіс-

то рыю з мо ман ту зда быц ця 

не за леж нас ці ад іс пан скай 

ка ро ны гэ тая дзяр жа ва во-

сем ра зоў пе ра жы ва ла дэ-

фолт. За 15 га доў «вя лі кай 

дэ прэ сіі» (1975—1990 гг.) 

рост цэн па двой ваў ся кож-

ныя ча ты ры ме ся цы. Да 

1989-га ўзро вень ін фля цыі 

да сяг нуў 1000 пра цэн таў.

На пра ця гу 1990-х экс-

прэ зі дэн ты Кар лас Ме нем, 

а пас ля Фер нан да дэ ла 

Руа пра вя лі не алі бе раль-

ныя рэ фор мы, са дзей ні ча лі 

пры то ку за меж ных ін вес ты-

цый і на бра лі знач ны аб' ём 

за меж ных крэ ды таў. Ча сам 

га ды кі ра ван ня Ме не ма на-

зы ва юць ар ген цін скім «эка-

на міч ным цу дам». Ён пры вя-

заў курс пе са да до ла ра і вы-

зва ліў за меж ных ін вес та раў 

ад па дат каў, пры ва ты за ваў 

знач ную част ку дзяр жаў-

най улас нас ці. У здзел ках 

на тэ ры то рыі Ар ген ці ны 

вы ка рыс тоў ва лі ся як до-

лар, так і пе са. Каз на не да-

атрым лі ва ла пры бы так ад 

дзей нас ці за меж ных ін вес-

та раў, і ў 1999-м па чаў зні-

жац ца ўзро вень ВУП, урад 

не здо леў лік ві да ваць даў гі. 

Ад нак Між на род ны ва лют-

ны фонд ад мо віў ся ака заць 

да дат ко вую фі нан са вую да-

па мо гу ар ген цін ска му ўра ду 

з-за не спры яль най сі ту а цыі 

ў кра і не. У кан цы 2001 го-

да ў Ар ген ці не ад быў ся дэ-

фолт. Бу э нас-Ай рэс аха пі лі 

бес па рад кі і ма ра дзёр ства, 

а пас ля та го як ула ды спы-

ні лі пры вяз ку кур са пе са да 

до ла ра, абяс цэ ні лі ся збе ра-

жэн ні на сель ніц тва ў на цыя -

наль най ва лю це.

Сі ту а цыю ў кра і не здо-

леў ста бі лі за ваць прэ зі дэнт 

Не стар Кірш нер (па лі тык 

ле ва цэнт рысц ка га кштал-

ту), які ўзмац ніў дзяр жаў ны 

кант роль над эка но мі кай, 

за ах воч ваў на цы я наль ных 

вы твор цаў. У га ды яго кі ра-

ван ня (2003—2007 гг.) па-

вя лі чы лі ся аб' ёмы экс пар ту 

Ар ген ці ны, а ўрад здо леў па-

га сіць даў гі, у тым лі ку пе рад 

МВФ. Ён па вя лі чыў дзяр жаў-

ныя вы дат кі на са цы яль ныя 

па трэ бы і ста віў за да чай 

па бу до ву са цы яль на га гра-

мад ства ў ду ху ідэй ко ліш ня-

га ле ген дар на га прэ зі дэн та 

Ху а на Пе ро на. Ад нак пас ля 

смер ці Не ста ра Кірш не ра і 

пры хо ду да ўла ды яго жон-

кі Крыс ці ны эка на міч ная сі-

туа  цыя ў Ар ген ці не па ча ла 

па гар шац ца.

НА ТЫЯ Ж ГРАБ ЛІ
Сень ё ра Кірш нер за га ды 

свай го прэ зі дэнц тва па вя лі-

чы ла дзяр жаў ныя вы дат кі, 

на цы я на лі за ва ла шэ раг клю-

ча вых аб' ек таў гас па дар чай 

дзей нас ці. Дзяр жаў ны бюд-

жэт па чаў рас хо да вац ца на 

роз ныя суб сі дыі, у тым лі ку 

на прад ме ты што дзён на-

га ка ры стан ня, на прык лад 

пры ста са ван ні для транс-

ля цыі фут боль ных мат чаў. 

Пры ёй па вя ліч ва ла ся вы-

ка ры стан не до ла ра ў раз-

лі ках на «чор ным рын ку», 

што ўплы ва ла на ска жэн не 

цэн. Та кая па лі ты ка пра-

цяг ва ла ся на ват ва ўмо вах 

за ма рудж ван ня эка на міч-

на га рос ту. Пас ля 2012-га 

ўзнік лі цяж кас ці, шмат у чым 

аб умоў ле ныя тым, што Кі тай 

па чаў за куп ляць менш ар-

ген цін скай пра дук цыі, уклю-

ча ю чы сою.

Маў ры сіа Мак ра і яго лі-

бе раль на-кан сер ва тыў ная 

пар тыя «Рэс пуб лі кан скае 

ра шэн не» ў скла дзе ка а лі цыі 

«Да вай це зме нім» прый шлі 

да ўла ды ў 2015-м на фо не 

гра мад скай не за да во ле нас-

ці па лі ты кай Кірш нер. Мак ра 

абя цаў зра біць Ар ген ці ну ад-

кры тай эка но мі кай, каб цэ ны 

рэ гу ля ва лі по пыт і пра па но ву 

на рын ку, а не дзяр жа ва. Ад-

нак на сту піў на граб лі сва-

іх па пя рэд ні каў-пе ра ніс таў. 

Пры ім зноў уз мац ні ла ся за-

леж насць кра і ны ад за меж-

ных ін вес ты цый і крэ ды таў, 

у асноў ным у до ла рах.

ПЛЮС — НА МІ НУС
Шэ раг ана лі ты каў ад на-

душ ныя: Ар ген ці на — на 

мя жы фі нан са ва га кра ху. 

Кра і на пе ра жы вае рэ цэ сію ў 

эка но мі цы, а ін фля цыя бліз-

кая да 30 пра цэн таў. Па яе 

па ме рах толь кі Ве не су э ла 

апя рэдж вае Ар ген ці ну ся род 

дзяр жаў Ла цін скай Аме ры кі. 

З-за ін фля цыі рас туць цэ ны 

на та ва ры і па слу гі, якія па-

вя лі чы лі ся на чвэрць у па-

раў на нні з мі ну лым го дам. 

Так, толь кі сё ле та за пер шыя 

ча ты ры ме ся цы кошт бен зі-

ну «да ба віў» 10 пра цэн таў. 

З мі ну ла га го да ўзро вень 

бес пра цоўя ў Ар ген ці не вы-

рас з 7,2 да 9,1 пра цэн та.

Кра і на за над та шмат мар-

нуе гро шай і бя рэ ў доўг. Дэ фі-

цыт бюд жэ ту скла дае 4 пра-

цэн ты ад ВУП (звыш 728 млрд 

до ла раў). У чэр ве ні эка на міч-

ны рост за па во ліў ся на 6,7 

пра цэн та. Між тым па вы ні ках 

мі ну ла га го да сі ту а цыя склад-

ва ла ся больш ап ты міс тыч на. 

Ле тась ВУП па вя лі чыў ся на 

2,9 пра цэн та. А на мі ну лым 

тыд ні Мі ніс тэр ства фі нан саў 

Ар ген ці ны пе ра гле дзе ла пра-

гноз на конт ва ла во га ўнут ра-

на га пра дук ту на бя гу чы год: 

ця пер ча ка ец ца зні жэн не ВУП 

на адзін пра цэнт за мест ра ней 

мер ка ва на га яго рос ту на тры 

пра цэн ты.

На гэ тым фо не ін вес та ры 

па ча лі су мня вац ца ў здоль-

нас ці ўра да па крыць дзярж-

вы дат кі да кан ца на ступ на га 

го да. Гуль цы асце ра га юц ца, 

што Ар ген ці на су тык нец ца 

з дэ фол там па сва іх аба вя-

за цель ствах, па тлу ма чы ла 

анлайн-выданню gazeta.

ru экс перт па між на род ных 

рын ках «БКС бро кер» Ак са-

на Ха ла дзен ка. 

Сі ту а цыя ў кра і не скла-

ла ся на столь кі цяж кая, што 

прэ зі дэнт Ар ген ці ны Маў ры-

сіа Мак ра вы му ша ны быў 

звяр нуц ца з тэ ле зва ро там, 

каб су па ко іць рас хва ля ва-

ных ін вес та раў. Ён аб вяс-

ціў аб па гад нен ні з Між на-

род ным ва лют ным фон дам 

(МВФ) па ско рыць вы пла ту 

ўсіх не аб ход ных срод каў для 

вы ка нан ня фі нан са вай пра-

гра мы да снеж ня 2019 го да. 

МВФ за явіў аб вы дзя лен ні 

Ар ген ці не 50 міль яр даў до-

ла раў у чэр ве ні ў рам ках 

крэ дыт най лі ніі па пра гра-

ме stand-by (SBA). Да па мо га 

раз лі ча на на тры га ды.

У чэр ве ні Ар ген ці на атры-

ма ла пер шыя $15 млрд. 

Па ло ва гэ тай су мы бы ла 

на кі ра ва на на пад трым ку 

бюд жэ ту. У ве рас ні Бу э нас-

Ай рэс па ві нен быў атры маць 

дру гі транш — на $3 млрд. 

Як па тлу ма чыў Мак ра, пра-

да стаў лен не срод каў МВФ 

не бу дзе за ле жаць ад ка-

лен да ра або ад вы ка нан ня 

фі нан са вых мэ таў. 

«ЛЕПШ ЗА МА РО ЗІЦЬ 
ШКЛЯН КУ 
З ДО ЛА РА МІ»

Між тым на фо не чар го-

ва га па гар шэн ня сі ту а цыі 

па ўсёй Ар ген ці не прай шлі 

ак цыі пра тэс ту. На ву лі цах 

Бу э нас-Ай рэ са ма ні фе стан-

ты вы сту па лі су праць пра-

гра мы ска ра чэн ня бюд жэт-

ных вы дат каў. Так, у цэнт-

ры ста лі цы дзя сят кі ты сяч 

лю дзей ар га ні за ва лі шэс це 

пад ло зун га мі ў аба ро ну ўні-

вер сі тэ таў. Ма ні фе стан ты 

вы ка за лі не за да во ле насць 

з-за пла наў ура да аб ме-

жа ваць дзяр жаў ны ўдзел у 

фі нан са ван ні ВНУ. Так са ма 

лю дзі асце ра га юц ца паў та-

рэн ня дэ фол ту ў кра і не і па-

тра бу юць змя ніць эка на міч-

ную па лі ты ку. У мяс цо вых 

га зе тах дру ку юць жар ты пра 

кры зіс і аб мен ны курс. «Так 

мы пе ра сту пі лі мя жу смер ці» 

(па каз ва ю чы фа та гра фію з 

аб мен ным кур сам), «Лепш 

за ма ро зіць шклян ку з до ла-

ра мі ў ха ла дзіль ні ку», «Не 

ча пай яго, ён ужо мёрт вы» 

(ілюст ру ю чы жарт ма люн ка-

мі біт вы пе са і до ла ра) — так 

рэ агу юць ар ген цін цы на аб-

вал мяс цо вай ва лю ты.

Уліч ва ю чы, на коль кі скла-

да ная ця пер сі ту а цыя ў эка-

но мі цы Ар ген ці ны, не вя до ма, 

ці да па мо жа крэ дыт МВФ 

ка лі не вый сці з кры зі су, то 

ха ця б спы ніць імк лі вае па-

дзен не, ад зна чыў gazeta.ru 

ана лі тык ін вест гру пы «Фі-

нам» Аляк сей Ко ра неў. «Ка лі 

ар ген цін скі ўрад бу дзе дзей-

ні чаць хут ка і пра фе сій на, то 

ёсць шан цы, што хут касць 

дэ валь ва цыі ар ген цін ска га 

пе са зні зіц ца ці на ват пры-

пы ніц ца. Хоць, хут чэй за ўсё, 

на ват пры спры яль ным раз-

віц ці па дзей на цы я наль ная 

ва лю та мо жа абяс цэ ніц ца 

яшчэ на 20—30 пра цэн таў. 

У вы пад ку ж, ка лі вы дзе ле-

ныя срод кі МВФ бу дуць вы-

дат ка ва ныя не эфек тыў на, 

кра і ну ча ка юць са праў ды 

сур' ёз ныя эка на міч ныя ўзру-

шэн ні», — ка жа экс перт. Па 

сло вах Ко ра не ва, эфек тыў-

насць па вы шэн ня клю ча вой 

стаў кі ў якас ці ба раць бы з 

дэ валь ва цы яй на цы я наль-

най ва лю ты — ме ра вель мі 

су мніў ная. «На ўрад ці яна 

мо жа ака заць іс тот ную пад-

трым ку пе са, але ство рыць 

у эка но мі цы кра і ны да дат ко-

вае на пру жан не, якое ў кан-

чат ко вым вы ні ку мо жа толь кі 

па гор шыць сі ту а цыю», — ка-

жа экс перт.

«ДРЭН НЫ» ПА ДА ТАК
Ар ген цін скае пе са па-

дае не толь кі з-за праб лем 

эка но мі кі, якія са мі па са бе 

да стат ко ва сур' ёз ныя, але 

і з-за та го, што ЗША ўзя лі 

курс на пры цяг нен не ка пі-

та лу і ўма ца ван не до ла ра, 

тлу ма чыць ана лі тык кам па-

ніі «Алор» Аляк сей Ан то наў. 

Пры гэ тым унут ра ны кры зіс 

у Ар ген ці не па чаў ся ў 2000-х 

га дах і з тых ча соў пра цяг-

вае тлець не спы ня ю чы ся, 

тлу ма чыць экс перт. «Ад на з 

клю ча вых пры чын кры зі су — 

за леж насць эка но мі кі ад экс-

пар ту сы ра ві ны і пры няц це 

ўра дам па пу лісц кіх мер. 

Спра бу ю чы ў та кіх умо вах 

па ту шыць кры зіс ва лют ны-

мі ін тэр вен цы я мі, чы ноў ні кі 

ў вы ні ку прос та па тра ці лі рэ-

зер вы», — ад зна чыў Аляк-

сей Ан то наў. Каб вы брац ца 

з кры зі су, Ар ген ці не трэ ба 

ра шыц ца на жорст кія рэ-

фор мы, у пры ват нас ці бан-

каў скай і су до вай сіс тэм.

На гэ тым тыд ні ста ла вя-

до ма, што кра і на ўвя дзе да-

дат ко вы па да так для экс пар-

цё раў, каб на ле та за крыць 

дэ фі цыт бюд жэ ту, — на год 

ра ней, чым пла на ва ла ся, за-

явіў ар ген цін скі прэ зі дэнт па 

мяс цо вым тэ ле ба чан ні. Ула ды 

кра і ны «па про сяць экс пар цё-

раў», якія вый гра лі ад рэз ка-

га па слаб лен ня ар ген цін ска-

га пе са, па вя лі чыць уклад 

у бюд жэт. «Каб па крыць 

дэ фі цыт на пра ця гу гэ та га 

пе ра ход на га пе ры я ду, мы 

звяр та ем ся да тых з экс пар-

цё раў, хто мае най боль шыя 

маг чы мас ці», — за явіў Мак-

ра, пе рад ае Reuters. Ён пры-

знаў, што па да ткі на экс парт 

«дрэн ныя», та му ўвод зяц ца 

толь кі з-за край няй не аб ход-

нас ці. Акра мя та го, прэ зі дэнт 

кра і ны за явіў аб ска ра чэн ні 

ка бі не та мі ніст раў амаль 

на па ло ву ў мэ тах эка но міі 

бюд жэ ту. «Гэ та не «чар го-

вы» кры зіс. Ён па ві нен стаць 

апош нім», — за явіў Мак ра. 

Ва ўра дзе за пэў ні ва юць, што 

за раз па гро зы дэ фол ту ня ма. 

Прэм' ер кра і ны Мар кас Пенья 

на ват за явіў, што «ўсё ідзе па 

пла не», а эка но мі ка прос та 

пе ра жы вае транс фар ма цыю. 

Час па ка жа.

За хар БУ РАК.

На пры кан цы жніў ня Цэнт ра банк Ар ген ці ны па вы сіў 

клю ча вую ся мі дзён ную стаў ку Lelіq да рэ корд ных 

60 пра цэн таў. Як вы ні кае з да ных Бан ка між на род-

ных раз лі каў — Bank for Іnternatіonal Settlements 

(BІS), — гэ та са мы вы со кі па каз чык у све це. У за яве 

ар ген цін ска га фі нан са ва га рэ гу ля та ра ад зна ча ец-

ца, што та кое на са мрэч бес прэ цэ дэнт нае ра шэн не 

бы ло пры ня та ў ад каз на рэз кае абяс цэнь ван не на-

цыя  наль най ва лю ты, якая з па чат ку гэ та га го да згу-

бі ла 54 пра цэн ты свай го кош ту. За адзін до лар ЗША 

на пры кан цы мі ну ла га тыд ня да ва лі 42 пе са. Ку ды 

«вы ру ліць» кры зіс у ла ці на а ме ры кан скай кра і не 

і ці здо лее яна па збег нуць дэ фол ту?

На днях экс-прэ зі дэн та Ар ген ці ны Крыс ці ну Кірш нер 

дру гі раз за ме сяц да пы та лі па спра ве аб ка руп цыі ва 

ўра дзе ў пе ры яд, ка лі кра і най кі ра ва лі спа чат ку яе муж 

Не стар, а пас ля і яна са ма. Свед ка з бо ку аб ві на ва чан-

ня — кі роў ца на мес ні ка мі ніст ра пла на ван ня, які ў па чат ку 

жніў ня па даў след ству свае за піс ныя кніж кі. У іх муж чы на 

12 га доў ад зна чаў ад ра сы, па якіх ад во зіў ха бар, атры ма-

ны ад бу даў ні чых і энер ге тыч ных кам па ній. Яго су ма, па 

звест ках пра ку ра ту ры, пе ра вы шае $160 млн.

Па вод ле ін фар ма цыі вя ду ча га спра ву суд дзі Клаў дыа 

Ба на дзіа, экс-прэ зі дэнт Крыс ці на Кірш нер ра зам з му-

жам ства ры ла «зла чын ную ар га ні за цыю, якая скла да ец ца 

з дзярж слу жа чых», чле ны якой бра лі ха бар у прад пры-

маль ні каў у аб мен на дзярж кант рак ты. Акра мя гэ та га, за 

апош нія тры га ды пра ку ра ту ра ві на ва ці ла экс-прэ зі дэн та ў 

пе ра шко дзе рас сле да ван ня тэ рак та ў Бу э нас-Ай рэ се 1994 

го да, здра дзе ра дзі ме, ма хі на цы ях і ма ні пу ля ван ні Цэнт ра-

бан кам, рас тра це бюд жэт ных гро шай. Па лі тык ад маў ляе 

ві ну па ўсіх пунк тах і за яў ляе, што яе пе ра сле ду юць па 

па лі тыч ных ма ты вах.

Ча ра да скан да лаў не пе ра шко дзі ла Крыс ці не Кірш нер 

прай сці ў Се нат у 2017 го дзе, не пе ра шко дзіць і на ле та зноў 

стаць прэ зі дэн там, лі чаць пры хіль ні кі экс-прэ зі дэн та. У лі пе-

ні ста ла вя до ма, што яна пла нуе іс ці на вы ба ры. Ар ген цін скі 

па лі то лаг Мар кас На ва ра рас тлу ма чыў «Ком мер сан ту»: 

ня гле дзя чы на звя за ныя з экс-прэ зі дэн там кры мі наль ныя 

спра вы, ін шыя кан ды да ты ад яе пар тыі зда юц ца «ма ла-

пры ваб ны мі». Больш за тое, да чар го вай се рыі до пы таў яе 

пад трым лі ва ла не менш ар ген цін цаў, чым дзе ю ча га прэ зі-

дэн та Маў ры сіа Мак ра. У па чат ку чэр ве ня агенц тва Synopsіs 

апуб лі ка ва ла вы ні кі апы тан ня, згод на з якім у пер шым ту ры 

Крыс ці на Кірш нер абы шла б лю бо га са пер ні ка.

 Тым ча сам

ТРЫ ВОЖ НАЕ ТАН ГАТРЫ ВОЖ НАЕ ТАН ГА
ЧА МУ НЕ СПА КОЙ НА ЧА МУ НЕ СПА КОЙ НА 

Ў АР ГЕН ЦІ НЕ?Ў АР ГЕН ЦІ НЕ?

Прэзідэнт Аргенціны Маўрысіа Макра 
і экс-прэзідэнт Крысціна Кіршнер.


