
Ня даў нія пар ла менц кія вы ба ры 
ў Іс па ніі за вяр шы лі ся з не звы-
чай ным для гэ тай кра і ны вы ні-
кам: упер шы ню за апош нія 38 
га доў ні вод ная пар тыя не атры-
ма ла боль шас ці мес цаў у пар-
ла мен це. На фо не ця пе раш ня га 
эка на міч на га кры зі су кан сер-
ва та ры стра ці лі амаль па ло ву 
ман да таў. Яны за ня лі пер шае 
мес ца толь кі з не вя лі кім ад ры-
вам ад дзвюх ле вых пар тый. 

Ад на з іх — Podemos (у пе ра кла дзе 
з іс пан ска га — «Мы мо жам») — бы ла 
ство ра на толь кі ле тась і з тых ча соў 
ру ха ец ца ў Іс па ніі ад ад на го пос пе ху да 
дру го га. Га ла сы но вым ле вым ад да лі 
22 пра цэн ты вы бар шчы каў, а іх кан ку-
рэн там з сіс тэм най «Са цы я ліс тыч най 
пра цоў най пар тыі» — 20,5. Лі бе раль ны 
рух Cіudadanos («Гра ма дзя не»), гэ так 
жа, як Podemos, з'я віў ся на па лі тыч-
най сцэ не ўся го не каль кі га доў на зад. 
Па вы ні ках вы ба раў но выя лі бе ра лы 
атры ма лі 15%.

Як за ўва жа юць ана лі ты кі, на-
ступ ствы кры зі су (рост бес пра цоўя, 
уз мац нен не са цы яль най ня роў на сці, 
ад сут насць ста біль нас ці) пра цяг ва-
юць паў сюд на змеш ваць па лі тыч ныя 
кар ты. Вы бар шчы кі ста мі лі ся ад фар-
маль ных ду э ляў пар тый, якія схо дзяц-
ца па ўсіх га лоў ных пы тан нях. І га то вы 
пад тры маць штось ці но вае.

«ЧАС СУ ДО КУ»
Пас ля пар ла менц кіх вы ба раў у Іс-

па ніі скла ла ся да во лі ці ка вая сі ту а цыя. 
На род ная пар тыя, якая зна хо дзіц ца ва 
ўла дзе, на бра ла больш за сем міль ё-
наў га ла соў і атры ма ла 123 дэ пу тац кія 
ман да ты, стра ціў шы пры гэ тым 63 пар-
ла менц кія крэс лы. Гэ та азна чае, што 
да аб са лют най боль шас ці (176 ман да-
таў) ёй вель мі да лё ка. Іс пан ская са цы-
я ліс тыч ная пра цоў ная пар тыя (PSOE) 
атры ма ла ўся го толь кі 90 мес цаў, што 
з'яў ля ец ца най гор шым вы ні кам з 1997 
го да. Але на ват пры гэ тым яна за ста-
ец ца ўплы во вым гуль цом — у са ю зе з 
кан сер ва та ра мі або ства рыў шы ка а лі-
цыю з ру хам Podemos і на цы я на ліс та мі 
ле ва га на прам ку.

Кі раў нік са цы я ліс таў Пед ра Сан-
час пры знаў, што На род ная пар тыя 
ста ла пе ра мож цай. «Іс пан цы за яві лі 
пра па ча так но ва га па лі тыч на га эта пу. 
Па чы на ец ца пра цэс дыя ло гу, і PSOE 
бу дзе аба ра няць агуль на дзяр жаў ныя 
ін та рэ сы ў гэ ты пе ры яд», — за ўва жыў 
Сан час. Ця пе раш ні стар шы ня ўра да 
Ма ры я на Ра хой акрэс ліў сваё пра ва 
на тое, «каб па спра ба ваць сфар мі ра-
ваць урад, бо за На род ную пар тыю 
бы ла ад да дзе на най вя лік шая коль-
касць га ла соў». Но вы па лі тыч ны рух 
«Гра ма дзя не» пад на ча лам ка та лон-
ца Аль бер та Ры ве ры, які па зі цы я нуе 
ся бе як цэнт рысц кі, атры маў 40 пар-
ла менц кіх мес цаў. На іх вель мі раз-
ліч вае На род ная пар тыя, але гэ та га 
не да стат ко ва для да сяг нен ня аб са-
лют най боль шас ці.

«Сён ня на ра дзі ла ся но вая Іс па-
нія», — за явіў лі дар Podemos Па бла 
Іг ле сі яс па вы ні ках вы ба раў. Ён вы-
сту піў за кан сты ту цый ную аба ро ну 
са цы яль ных пра воў, у пры ват нас ці 
пра ва на год нае жыл лё, аду ка цыю 
і ахо ву зда роўя, а так са ма рэ фар-
ма ван не за ко на пра вы ба ры. У гэ-
тым пы тан ні яго па зі цыя су па ла як 
з па зі цы яй Ры ве ры, так і Аль бер та 
Гар со на, лі да ра Аб' яд на ных ле вых 
(2 мес цы) і най больш ма ла до га (29 
га доў) прэ тэн дэн та на крэс ла стар-
шы ні ўра да.

Са юз па між PSOE і Podemos мо-
жа даць абедз вюм сі лам 159 дэ пу-
тац кіх ман да таў, але гэ ты па каз чык 
так са ма да лё кі ад аб са лют най боль-

шас ці. Каб да сяг нуць за па вет на га, 
ім трэ ба аб' яд нац ца з ле вы мі на цы-
я на ліс та мі на кшталт Ezquerra (дзе-
вяць мес цаў). PSOE не сы хо дзіц ца з 
Podemos і Esquerra па пы тан ні тэ ры-
та ры яль най цэ лас ці кра і ны, асаб лі ва 
ў тым, што ты чыц ца са ма вы зна чэн-
ня Ка та ло ніі.

Пар ла мент, што ўтва рыў ся ў вы-
ні ку та кіх вы ба раў, бу дзе раз дроб-
не ным. Су ма га ла соў двух асноў ных 

гуль цоў, што па чар зе змя ня лі адзін 
ад на го ва ўла дзе — На род най пар тыі 
і PSOE, — толь кі кры ху пе ра вы шае 
50%. У 2011 го дзе гэ ты па каз чык да-
ся гаў 73%. Ця пер іх за ўваж на па су ну-
лі ле выя і цэнт рысц кія сі лы.

Га ма ва ры ян таў да во лі шы ро-
кая, та му экс пер ты агуч ва лі са мыя 
роз ныя пра гно зы: ад прад стаў ні ка 
На род най пар тыі ў якас ці кі раў ні ка 
ўра да да бло ка ле вых сіл, што ўзна-
чаль ва ец ца са цы я ліс там Сан ча сам, 
ці на ват склі кан не но вых вы ба раў у 
двух ме сяч ны тэр мін, ка лі не атры ма-
ец ца сфар мі ра ваць ста біль ны ўрад. 
Лі да раў пар тый, паў на моц ных пра па-
на ваць кан ды да ту ры на пост кі раў ні-
ка ўра да, па ві нен за пра сіць да ся бе 
на су стрэ чу ка роль.

У су вя зі з мност вам роз ных кам-
бі на цый, па гад нен няў і аль ян саў па-
між пар ты я мі мно гія на зва лі ве чар 
ня дзе лі (ад ра зу пас ля пра вя дзен ня 
вы ба раў) «ча сам су до ку». Але на-
мес нік га лоў на га рэ дак та ра га зе ты 
Tіempo Ал ва ра Нье та схі ля ец ца да 
маг чы мас ці так тыч на га са ю за па між 
дзвю ма га лоў ны мі пар ты я мі. «PSOE 
бу дзе дэ ман стра ваць ста біль насць. 
Гэ тая пар тыя не бу дзе ста віць ні я кіх 
экс пе ры мен таў і зблі жац ца з ле вы мі 
і на цы я на ліс та мі. Іх па зі цыі па пы-
тан ні Ка та ло ніі за над та ад роз ні ва юц-
ца», — ад зна чыў экс перт. Ён так са-
ма за ўва жыў, што На род ная пар тыя 
за хоў вае аб са лют ную боль шасць 
у Се на це (121 се на тар з 208), што 

да па ма гае тры маць пад кант ро лем 
пра цэс за ка нат вор час ці.

Шэ раг экс пер таў праг на зу юць, 
што хут чэй за ўсё на ча ле ўра да за-
ста нец ца Ма ры я на Ра хой, які скла дзе 
са юз з са цы я ліс та мі, пра цяг ва ю чы іг-
на ра ваць Podemos. Ад нак і пры гэ тым 
рас кла дзе па лі тыч ная сіс тэ ма пі рэ-
ней скай кра і ны, што рас ка ло ла ся па 
пры кме це роз ных па ка лен няў, ужо не 
бу дзе ра ней шай. Па коль кі нель га не 

зва жаць на ўра жаль ны пра грэс но вых 
ле вых: 8% у 2014 го дзе, 15% — сё ле-
та ўвес ну, 22% — у снеж ні.

ПАД ДА НЫЯ 
ЦІ ГРА МА ДЗЯ НЕ?

«Па чы на ец ца но вы па лі тыч ны этап 
у на шай кра і не. Іс па нія пра га ла са ва-
ла за зме ну сіс тэ мы. Сён ня на ра дзі-
ла ся но вая Іс па нія», — за явіў лі дар 
Podemos Па бла Іг ле сі яс, вы сту па ю чы 
пе рад жур на ліс та мі ў штаб-ква тэ ры 
пар тыі. Ён на га даў, што гэ тыя вы ба ры 
ста лі пер шы мі на на цы я наль ным уз-
роў ні, у якіх узя ла ўдзел яго пар тыя. 
«Ужо ў пер шых вы ба рах мы атры ма лі 
больш за 20%, а са мыя леп шыя па-
каз чы кі ў Ка та ло ніі і ў Кра і не Бас каў. 
Са цы я ліс ты па ка за лі най гор шы вы нік 

у сва ёй гіс то рыі, а На род ная пар тыя — 
з 1989 го да», — за явіў Іг ле сі яс.

Пры гле дзім ся больш піль на да 
іс пан скіх тры ум фа та раў. Podemos 
афі цый на ста ла пар ты яй у сту дзе-
ні 2014 го да. Яна ўтва ры ла ся ва кол 
кас ця ка ак ты віс таў так зва на га «Ру ху 
15 мая» — іс пан ска га ана ла гу Occupy 
Wall Street. У 2011-м гэ ты рух узяў 
удзел у са май ма са вай гра ма дзян-
скай ма бі лі за цыі ў Іс па ніі за апош-
нія га ды — дэ ман стра цыі прай шлі ў 
дзя сят ках га ра доў па ўсёй кра і не, да 
іх да лу чы лі ся ка ля вась мі міль ё наў 
ча ла век. Асноў ныя мэ ты пар тыі — 
35-га дзін ны пра цоў ны ты дзень, вы-
хад на пен сію ва ўзрос це 60 га доў, 
ска са ван не апош ніх лі бе раль ных 
пра цоў ных і эка на міч ных рэ фор маў, 
ад мо ва ад двух пар тый най сіс тэ мы 
і су праць ста ян не ўплы ву Гер ма ніі і 

«вя лі кай трой кі» (Між на род ны ва лют-
ны фонд, Еў ра пей ская ка мі сія і Еў ра-
пей скі Цэнт ра банк) у на цы я наль най і 
еў ра пей скай па лі ты цы. 

Лі дар «Па дэ ма са» — 37-га до вы Па-
бла Ма ну эль Іг ле сі яс Ту рыа — іс пан скі 
пісь мен нік, вы клад чык па лі та ло гіі ў 
Мад рыд скім уні вер сі тэ це Кам плу тэн-
се, тэ ле вя ду чы. Ле тась быў абра ны 
дэ пу та там Еў ра пей ска га пар ла мен та. 
Па бла Іг ле сі яс атры маў юры дыч ную і 
па лі та ла гіч ную аду ка цыю, у 2008 го-
дзе аба ра ніў док тар скую сту пень. Яго 
ды сер та цыя пры све ча на гра ма дзян-
ска му не пад па рад ка ван ню як фор ме 
зма ган ня з ура дам. Стаў шы ро ка вя-
до мы як ле вы ін тэ ле кту ал дзя ку ю чы 
рэ гу ляр на му ўдзе лу ў тэ ле дэ ба тах і 
пуб лі цыс ты цы.

У сва ёй ка лон цы ў ад ной з са мых 
па пу ляр ных іс пан скіх га зет «Эль Мун-
да», пры све ча най ад ра чэн ню ад ка ро-
ны Ху а на Кар ла са І, Іг ле сі яс пі саў, што 
абедз ве га лоў ныя пар тыі — Іс пан ская 
са цы я ліс тыч ная пра цоў ная і На род-
ная — не здоль ныя кі ра ваць кра і най і 
стра ці лі да вер іс пан цаў, да якіх ста вяц-
ца як да «пад да ных, а не гра ма дзян». 
«Ад ра чэн не Ху а на Кар ла са І — не іза-
ля ва ная па дзея, а яшчэ адзін сімп том 
гэ та га рас па ду і ня здоль нас ці на шых 
ін сты ту цый знай сці вый сце з эка на-
міч на га, па лі тыч на га і са цы яль на га 
кры зі су», — за ўва жаў ле вы па лі тык. 
На дум ку Па бла Іг ле сі я са, «Па дэ мас» 
здоль ны ства рыць но вую Іс па нію, «дзе 
роў насць і во ля не бы лі б пус ты мі сло-
ва мі, дзе ўсе мы ме лі б пра ва на год нае 
жыц цё і не іс на ва ла б гэ туль кіх пры ві-
ле яў для не шмат лі кіх».

КРА ТАР 
НЕ З ТА ГО БО КУ

На ступ ствы кры зі су з'яў ля юц ца га-
лоў най пры чы най змен па лі тыч на га 
ланд шаф ту Іс па ніі, ад зна ча юць экс-
пер ты. Кра і на ста ла ад ным з еў ра-
пей скіх лі да раў па бес пра цоўі (22,4% 
эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва) і 
вы му ша на бы ла пад ра заць са цы яль-
ныя пра гра мы. Зра зу ме ла, у па доб-
ных умо вах двух пар тый ная сіс тэ ма 
не змаг ла вы ста яць.

Пры чым та кое ста но ві шча ха рак-
тэр нае не толь кі для Іс па ніі, а і шэ ра гу 
ін шых еў ра пей скіх дзяр жаў. На прык-
лад, у Іта ліі, дзе бес пра цоўе так са ма 
вель мі вы со кае (12,4%), тра ды цый ны 
рас клад так са ма быў па ру ша ны з'яў-
лен нем но вых гуль цоў. Ство ра ны ў 
2009 го дзе «Рух пя ці зо рак» Бе пе Гры-
ла па су нуў «ста рыя» пар тыі. Уз на ча-
ле нае бы лым ко мі кам аб' яд нан не хо ча 
пе ра сту піць праз рас кол на ле вых і 
пра вых, прад стаў ляе ся бе век та рам 
удзе лу гра ма дзян у спра вах дзяр жа-
вы. Прык лад Грэ цыі па каз вае, што да-
мі нант ныя пар тыі мо гуць без зва рот на 
стра ціць па зі цыі з-за глы бо ка га кры-
зі су. Ва ўмо вах цяж кай са цы яль на-
эка на міч най сі ту а цыі ў кра і не (25,2% 
бес пра цоў ных) па лі тыч ны края від 
рэз ка змя ніў ся. Мес ца Усяг рэ час ка га 
са цы я ліс тыч на га ру ху за ня ла СІ РІ ЗА 
(35,5% на ве рас нёў скіх вы ба рах).

У Фран цыі з яе ма са вым бес пра цоў-
ем (10,8%) бі па ляр ны па дзел на пра вых 
і ле вых так са ма па хіс нуў ся. Як ка заў 
за сна валь нік ра ды каль най «Пар тыі ле-
вых» Жан Люк Ме лан шон, «у на шай 
кра і не кра тар ад крыў ся не з та го бо ку 
га ры». Эфек тыў ней за ўсіх на род най 
не за да во ле нас цю ка рыс та юц ца ўльтра-
пра выя, якія ўпэў не на на бі ра юць ва гу 
на пра ця гу не каль кіх дзе ся ці год дзяў. 
Фран цыя ста ла трох па ляр най сіс тэ май 
з пра вы мі рэс пуб лі кан ца мі, ле вай Са-
цы я ліс тыч най пар ты яй і ўльтрап ра вым 
На цы я наль ным фрон там.

Як сцвяр джа юць ана лі ты кі, вы ні кі 
сне жань скіх рэ гі я наль ных вы ба раў у 
Фран цыі і пар ла менц кіх у Іс па ніі яск-
ра ва дэ ман стру юць рас пад двух пар-
тый най сіс тэ мы, якая да мі на ва ла да 
апош ня га ча су ў боль шас ці кра ін За-
ха ду. Па лі тыч ныя элі ты Ста ро га Све ту 
ста лі за апош няе дзе ся ці год дзе «кас-
тай не да ты каль ных», ад бы ло ся іх ад-
чу жэн не ад гра мад ства, цал кам знік ла 
па няц це на цы я наль ных ін та рэ саў. У 
знеш няй па лі ты цы гэ тыя элі ты сле па 
пад па рад коў ва юц ца дык та ту ЗША, ва 
ўнут ра най — на вяз ва юць гра мад ству 
ўльтра лі бе раль ныя каш тоў нас ці. Гэ ты 
пра цэс пра хо дзіць на фо не зні шчэн ня 
ся рэд ня га кла са, не па мер на га раз дзі-
ман ня са цы яль най дзяр жа вы, утры-
ман не якой па глы нае льві ную до лю 
ВУП. Уз моц не нае па дат ка аб кла дан не 
пра цоў най част кі на сель ніц тва і вы-
дат кі на шмат міль ён нае вой ска «са-
цы яль ных утры ман цаў» пад ры ва юць 
перс пек ты вы эка на міч на га рос ту. На-
зі раль ні кі ро бяць вы сно ву: ка лі вя ду-
чыя па лі тыч ныя пар тыі Еў ро пы і да лей 
бу дуць зай мац ца імі та цы яй па лі ты кі, 
не пра вод зя чы глы бо кіх рэ фор маў, 
пры ход да ўла ды як ле ва- так і пра-
ва ра ды каль ных сіл у мно гіх кра і нах 
прад вы зна ча ны.

За хар БУ РАК.

РАС КЛАД НА ЗАЎТ РА
Па лі тыч ная сіс тэ ма Ста ро га Све ту на шля ху пе ра мен

Уз моц не нае 
па дат ка аб кла дан не 
пра цоў най част кі 
на сель ніц тва і вы дат кі 
на шмат міль ён нае вой ска 
«са цы яль ных утры ман цаў» 
пад ры ва юць перс пек ты вы 
эка на міч на га рос ту.
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