
ПАТРЭБНА СТРАТЭГІЯ ВЫЖЫВАННЯ 
(Звязда. 1992. 22 кастрычніка) 

Праблема збыту мяса, якая паўстала пры падаючых аб'ёмах яго вы-
творчасці, прымушае больш пільна ўгледзецца ў прычыны крызісу эка-
номікі і ў шляхі выхаду з яго. Да гэтай праблемы не маюць адносін ні 
ўзровень сацыяльнага развіцця вёскі, ні разрыў гаспадарчых сувязей, ні 
лібералізацыя цэн ва ўмовах манапалізму вытворцаў. Тут нікуды не адысці 
ад пытання: якой цаной выраблена? I не толькі мяса, але і збожжа, тракта-
ры, паліва і г. д. 

Калі старшыні адказваюць апазіцыі, што калгасы-саўгасы вырабляюць 
на душу насельніцтва мяса, збожжа, бульбы і іншых прадуктаў больш або 
столькі ж, колькі ў Бельгіі або Галандыі, што фермеры больш гэтай пра-
дукцыі не вырабяць - тут яны маюць рацыю. Але яны забываюць пры гэ-
тым, што на аднаго механізатара ў рэспубліцы прыпадае адзін уп-
раўленец, што трактар служыць у два разы менш, што на цэнтнер прывагі 
расходуецца канцентраваных кармоў у два разы больш і г.д. Увогуле за
бываюць сказаць, што «ў іх» затраты грамадскай працы на адзінку канчат-
ковага прадукту амаль на парадак ніжэйшыя, чым у нас. 

Будзем справядлівыя - і ў іншых галінах становішча не лепшае. На-
прыклад, на абпальванне цэглы энергіі выдаткоўваецца ў 2-3 разы больш. 
У цэлым жа склалася вытворчая сістэма з нізкай, часам блізкай да нуля, 
эфектыўнасцю прадукцыйнасці. 

Неэфектыўнасць эканамічнай сістэмы, якая базіруецца на грамадскай 
уласнасці, пакрывалася доўгія гады даходамі ад экспарту прыродных рэ-
сурсаў, накапленнем зносу фондаў, неразвітасцю сацыяльнай інфраструк-
туры, даўгамі будучым пакаленням. Але ўжо пенкі, напрыклад, у прыроды 
зняты і даходы бяднеюць. Самаеднасць эканомікі пакрываць больш няма 
чым, і яна яшчэ хутчэй ідзе да краху за кошт паскоранага праядання фон-
даў. Таму класічная схема інфляцыйнай падтрымкі эканомікі ў нас не 
спрацоўвае. 

Збядненне вытворчых магчымасцей вядзе да перабудовы структуры 
спажывання. Немагчыма цяпер ужываць мяса ў ранейшай колькасці і ад-
начасова мець цяпло ў дамах, лякарствы, абутак, адзенне. Таксама па-
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ранейшаму. На паверхні новая сітуацыя выступав або ў недахваце грошай 
(у выпадку свабодных цэн), або ва ўсеагульным дэфіцыце. 

Дна яшчэ не відаць. Спыненне падзення вытворчасці энерганосьбітаў у 
Расіі чакаецца да 2000 года, а ўвоз нафты з Кувейта, напрыклад, азначае 
цану аднаго літра бензіну ў 70-100 рублёў, адной кілават-гадзіны электра-
энергіі - у 20-30 рублёў (пры сённяшніх даходах). У бліжэйшыя 5-10 гадоў 
вялікія рэсурсы трэба затраціць на ліквідацыю накопленага папярэднімі 
пакаленнямі «недарамонту», замест таго каб выкарыстаць дзеля па-
велічэння выпуску канчатковага прадукту. Растлумачу гэта характэрным 
прыкладам. У Мінску каля 1400 км цепласетак. 3 іх 150 км у аварыйным 
стане. Тэмпы рэканструкцыі аварыйных сетак такія, што іх перакладка 
зойме 10-15 гадоў. За тэты час у пацяруху могуць ператварыцца астатнія 
1300 км. Аналагічная сітуацыя наспявае не толькі ў камунальнай гаспа-
дарцы, але і ў многіх галінах вытворчай сферы. А рэсурсаў на рэканструк-
цыю няма. Што з гэтага вынікае, чытач можа ўявіць сам. 

Агульны крызіс аджыўшай сістэмы для Беларусі пагаршаецца шэрагам 
акалічнасцей. Перш за ўсё адбываецца змяненне балансу ўвозу-вывазу не 
на карысць рэспублікі. Падкормка ў размеры 2,5 мільярда долараў у год за 
кошт Расіі ў форме амаль дармавой сыравіны заканчваецца. Сёлета гэты 
працэс быў згладжаны спажываннем нацыянальнага даходу Расіі шляхам 
крэдытнай эмісіі Нацыянальным банкам «намаляваных» рублёў. Але і гэты 
канал падсілкоўвання за кошт «старэйшага брата», падобна, будзе хутка 
закрыты. 

У рэспубліцы шмат энерга- і матэрыялаёмістых прадпрыемстваў пра-
мысловасці, многія з якіх стануць неканкурэнтаздольнымі пры пераходзе 
да цэн сусветнага рынку. Шэраг неэнергаёмістых прадпрыемстваў (элек-
троніка, прыбора- і радыёбудаванне), якія толькі нядаўна былі гонарам 
рэспублікі, безнадзейна адсталі ад тэхнічнага прагрэсу і ў будучым іх пра-
дукцыя таксама нікому не спатрэбіцца (замежная больш якасная і танная). 

Беларусь займала першае месца ў былым СССР па прымяненню збор-
нага жалезабетону. Але, вядома, што будаўніцтва аднаго квадратнага 
метра ў панельным выкананні патрабуе энергазатрат у 3,5 раза больш, 
чым у цагляным. Да таго ж у будынку з цэглы затраты энергіі на эксплуата-
цыю таксама на 20% меншыя. 

Вядома, што сельская гаспадарка спажывае ў канчатковым выніку па-
лавіну вырабляемай энергіі. У рэспубліцы развіты якраз найбольш энерга-
ёмістыя вытворчасці свініны і ялавічыны. Поўныя затраты на вытворчасць 
1 ц свініны ў 15-20 разоў большыя, чым на вытворчасць 1 ц малака, 
ялавічыны - у 12 разоў. 

3 усяго гэтага вынікае, што крызіс, які разгортваецца, можа ператва-
рыць Беларусь з дабрабытнай у самую бедную з усіх рэспублік былога 
СССР і ўцягнуць яе ў хаос. Каб змякчыць сацыяльныя вынікі гэтага крызісу, 
трэба перш за ўсё ўсвядоміць яго прычыны і сур'ёзнасць. Але такога 
ўсведамлення якраз і няма ні ў кіраўнікоў рэспублікі, ні сярод шэрагу 
палітычных партый. 

Кіраўнікі рэспублікі першапрычыны крызісу бачаць не ў грамадскай 
уласнасці і адпаведна цэнтралізаваным планаванні. Яны іх бачаць то ў 
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разрыве гаспадарчых сувязеи, то у крызісе неплацяжоу, то у зрыве паста-
вак з іншых рэспублік, то ў непаслухмянасці ўласных міністраў або мясцо-
вых улад і г.д. Таму пры чарговым зруху робяцца чарговыя заявы пра 
прыкметы стабілізацыі эканомікі. 

У адпаведнасці са сваім разумением сітуацыі ўрад прымае пэўныя за-
хады. Як толькі намецілася аднаўленне знешніх умоў для вяртання да цэн-
тралізаванага планавання ўнутры рэспублікі (перамога кансерватыўнага 
крыла ў Расіі, кампраміс паміж галіновай і тэрытарыяльнай бюракратыяй, 
дасягнуты ў Мінску на кангрэсе прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, і інш.), 
на Прэзідыуме Саўміна РБ (у верасні) быў аб'яўлены «новы курс», 
скіраваны на ўзмацненне цэнтралізаванага планавання і ліквідацыю «ры-
начнага бязмежжа». (На справе ж не была выканана ніводная з умоў ства-
рэння рынку. Не было нават сапраўднай лібералізацыі цэн - пра гэта 
сведчыць істотная розніца цэн на тавары ў дзяржаўным і камерцыйным 
гандлі. У наяўнасці толькі бязмежжа дзяржаўных чыноўнікаў у перапам-
поўванні дзяржуласнасці праз так званыя «рыначныя структуры».) 

Паводле нашага пераканання, урад вяртаецца да тых метадаў 
кіравання, якія якраз і давялі краіну да разбурэння. 

За гэтыя ж метады «адміністрацыйна-планавага» кіравання выступав і 
БНФ. Апошні хоча выкарыстаць іх для пераходу да рынку, але да такога 
рынку, у якім урад яшчэ доўгі час будзе рэгуляваць размеркаванне ас-
ноўных рэсурсаў. Па сутнасці, канцэпцыя БНФ зводзіцца да падпарадка-
вання эканомікі рэспублікі пабудове чарговага таталітарнага грамадства. 
Адсюль і імкненне да «поўнага» эканамічнага суверэнітэту (чаго ў прынцы-
пе быць не можа), упор на падпарадкаванне эканамічнага жыцця «прын-
цыпу дзяржаўнай (стратэгічнай) мэтазгоднасці. У цэлым нельга падтры-
маць канцэпцыю БНФ, паколькі яна не вядзе ні да эфектыўнай эканамічнай 
сістэмы, ні да дэмакратыі (хоць асобныя элементы канцэпцыі разумныя). 

Заяву З.Пазняка аб тым, што «калі мы здолеем дамагчыся новага 
ўраду, дык праз 5-8 гадоў не толькі станем на ногі, але дасягнём узроўню 
такіх краін, як Данія, Фінляндыя і г.д. Гэта не пустыя словы, я маю адпа-
ведныя разлікі» (Навіны адраджэння. 1992. № 1), можна расцаніць як не-
разуменне ім таго, што ён гаворыць. Я шмат гадоў, будучы старшым наву-
ковым супрацоўнікам Інстытута эканомікі НАН РБ, займаўся пытаннямі 
прагназіравання і магу сцвярджаць, што такія разлікі зрабіць вельмі цяжка. 
3 імі не справіліся ні Інстытут эканомікі АН, ні эканамічны інстытут Дзяржэ-
каномплана (яны толькі выдавалі тамы бяздоказных сцвярджэнняў аб тым, 
як усё будзе цудоўна). А што датычыць узроўню жыцця праз пяць гадоў, 
«як у Даніі», то дай нам Бог вярнуцца праз гэты час да ўзроўню нашага 
жыцця ў 1980 годзе. 

Неразуменнем сітуацыі можна растлумачыць выказванні прапаганды-
стаў БНФ, што неабходнай умовай эканамічнага ўздыму з'яўляецца пачуц-
це адзінства нацыі. Тэзіс вельмі падазроны. Але галоўнае ў тым, што на 
духоўнае адраджэнне патрэбуюцца дзесяцігоддзі, а лік ідзе літаральна на 
месяцы. 

У іншых партый няма эканамічных праграм. Яны робяць толькі асобныя 
прапановы, якія нічога не мяняюць і нічому не дапамагаюць. Напрыклад, 
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Аб'яднаная дэмакратычная партыя Беларусі прапануе стварыць свабод-
ную эканамічную зону ў раёне Аэрапорта-2, аб чым паведамілі сродкі ма-
савай інфармацыі. Ракорд прапагандысцкай шуміхі паставіла Партыя на-
роднай згоды. Тры дні ў прамым эфіры па тэлебачанні прапагандавалася 
ідэя прыватызацыі часткі чыстага прыбытку прадпрыемстваў іх калекты-
вамі. Ды нічога не зменіцца ў сістэме (хіба што трынаццатая зарплата буд-
зе выдавацца ў форме дывідэндаў), затое адпавядае «новаму курсу» 
ўрада на рэстаўрацыю старой сістэмы. 

Сялянская партыя выступае за стварэнне таварных фермерскіх гаспа-
дарак, за права прыватнай уласнасці на зямлю... Але якімі б ні былі асоб-
ныя прапановы, добрыя або дрэнныя, яны пагоды не робяць. У папярэднія 
гады ў Польшчы, напрыклад, 87 працэнтаў сельгасугоддзяў знаходзілася ў 
прыватнай уласнасці, але пры наяўнасці «камандных вышынь» у руках 
дзяржавы (цэны на прадукцыю і тэхніку, дзяржсістэма забеспячэння і заку-
пак, абмежаванні на размеры гаспадарак і г. д.) прыватная ўласнасць сваіх 
пераваг не паказала. Таму маючыя адбыцца спрэчкі ў ВС рэспублікі па 
праектах Закона «А праве прыватнай уласнасці на зямлю» практычна аз-
начаюць марнаванне часу. 

Патрэбны сістэмныя змяненні ў эканоміцы, адэкватныя той сур'ёзнай 
сітуацыі, якая складваецца ў рэспубліцы. Патрэбна стратэгія выжывання. У 
нас яшчэ застаўся адзін рэзерв - эфектыўнае выкарыстанне рэсурсаў. Для 
гэтага не заўсёды патрабуецца даўгачасная і дарагая замена тэхналогій 
вытворчасці. Для гэтага неабходна творчасць мае. «Новым» курсам урада 
- назад да планавання - будуць толькі падаўлены тыя парасткі ініцыятывы 
знізу, якія з'явіліся ўжо. 

Рух за дэмакратычныя рэформы ў Беларусі (РДРБ) выступае за рух не 
назад, а наперад, за пераход да цывілізаванага рынку. Але не будзе такога 
рынку І руху да дабрабыту, пакуль дзяржаўны чыноўнік будзе вырашаць, 
што купіць у Казахстане, будзе выдаваць мноства ліцэнзій, размяркоўваць 
рэсурсы. Будуць толькі бязмежжа карупцыі гэтых чыноўнікаў, раскоша 
эліты і галеча мае. 
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