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ПРАДМОВА 

 
вучэбнаDметадычным дапаможніку разглядаюцца працэсы 
развіцця заходняга грамадства ў перыяд з 1945 па 2015 г. 

Пасляваенны час быў насычаны складанымі і надзвычай важныD
мі падзеямі, якія сфарміравалі сучасную мадэль заходняга граD
мадства, яго дзяржаўнасці і прынцыпаў сацыяльнаDэканамічнага 
развіцця. 

«Дзяржава ўсеагульнага дабрабыту», асноўныя асаблівасці якой 
пачалі складвацца яшчэ ў даваенны час, у 1970Dя гг. перажывала 
крызіс. Адбыліся неакансерватыўныя пераўтварэнні, на змену 
этатысцкім прынцыпам прыйшло панаванне рыначных адносін. 
У посткансерватыўны перыяд фарміраваўся прымальны для граD
мадства баланс гэтых варыянтаў сацыяльнаDэканамічнага разD
віцця. 

Карэнныя перамены закранулі і сацыяльную структуру 
грамадства. Сфарміраваўся сярэдні клас, які стаў галоўнай 
стабілізуючай сілай у індустрыяльна развітых краінах. НавуD
коваDтэхнічная рэвалюцыя забяспечыла сувязь навукі з выD
творчасцю і надала ёй не бачаную раней дынаміку развіцця. 
У эканоміцы галоўную ролю пачалі выконваць транснацыяD
нальныя карпарацыі, якія ўсё больш уплываюць і на палітычD
ную сферу. 

Сур’ёзныя перамены адбываюцца ў праграмах і рэальнай паD
літыцы галоўных палітычных сіл заходніх краін: кансерватараў, 
лібералаў і сацыялDдэмакратаў, якія актыўна прыстасоўваюцца 
да змен у грамадстве. Усё больш уплывовай сілай у многіх 
краінах становяцца партыі «Зялёных». У той жа час практычна 
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сышлі з палітычнай арэны партыі і рухі таталітарнаDаўтарытарD
нага характару. 

Значна змянілася і міжнародная сітуацыя, якая набывае ўсё 
больш няўстойлівы характар. На змену халоднай вайне прыйшла 
разрадка, на змену двухпалярнаму свету – аднапалярны. 

Усе гэтыя праблемы разглядаюцца ў вучэбнаDметадычным даD
паможніку, мэта якога – даць магчымасць студэнтам зразумець 
сутнасць і характар гістарычных працэсаў, логіку іх развіцця ў 
краінах Захаду пасля Другой сусветнай вайны. Аўтары прапаD
нуюць многаварыянтную інтэрпрэтацыю зместу прадмета, не 
адыходзячы ад прынцыпаў праграмы па адпаведнай дысцыпліне. 
 
 

П. А. Шупляк 
 



 

ГАЛОЎНЫЯ  РЫСЫ 
САЦЫЯЛЬНА�ЭКАНАМІЧНАГА 

І ІДЭЙНА�ПАЛІТЫЧНАГА  ЖЫЦЦЯ 
ЗАХОДНІХ  КРАІН  ПАСЛЯ 

ДРУГОЙ  СУСВЕТНАЙ  ВАЙНЫ 

 

АСНОЎНЫЯ РЫСЫ ЭКАНАМІЧНАЙ 
І САЦЫЯЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ ЎРАДАЎ 

ЗАХОДНІХ КРАІН 
 

асля вайны ўрады заходніх краін працягвалі палітыку дзяржаўнаD
га рэгулявання, якая стала выкарыстоўвацца на Захадзе з часоў 

крызісу 1929–1933 гг. Улады разглядалі рэгуляванне як сродак прадухіD
лення эканамічных крызісаў, спосаб захавання сацыяльнай і палітычD
най стабільнасці, інструмент мадэрнізацыі эканомікі. Таму невыпадкоD
ва на працягу 1950–70Dх гг. дзяржаўнае рэгуляванне пастаянна ўзмацD
нялася. 

Уздзеянне дзяржавы на эканоміку ажыццяўлялася пры дапамозе 
трох галоўных інструментаў. Перш за ўсё – праз шматлікія прамыя і 
ўскосныя рэгламентацыі дзейнасці прыватных прадпрыемстваў. Другім 
інcтрументам стала індыкатыўнае планаванне. Яго сутнасць заключаD
лася ў тым, што ўлады прымалі праграмы развіцця эканомікі і размярD
коўвалі фінансавыя сродкі згодна з вызначанымі прыярытэтамі. Трэцім 
інструментам рэгулявання эканомікі выступілі дзяржаўныя сектары. 
Шляхамі іх фарміравання былі нацыяналізацыя прыватных прадпрыемD
стваў, набыццё дзяржавай кантрольнага пакета акцый прыватных фірм 
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і будаўніцтва прадпрыемстваў за кошт бюджэту. У большасці заходніх 
краін склад дзяржсектараў быў прыблізна падобны. Яны ўключалі метаD
лургію, энергетыку, газавую прамысловасць, авіяцыйныя і аўтамабілеD
будаўнічыя заводы, транспарт, сувязь, буйныя банкі. Выключэннем быў 
дзяржсектар ЗША, аснову якога складалі аб’екты інфраструктуры, а 
прамысловых прадпрыемстваў у ім было вельмі мала. 

Дзяржаўнае рэгуляванне ў сацыяльнай сферы выразілася ў т. зв. 
«палітыцы выраўноўвання даходаў». Ёй былі ўласцівы тры галоўныя наD
прамкі. Першым стала павелічэнне заробкаў працоўных. На працягу 
1950–60Dх гг. памер заробкаў увесь час павышаўся, а ў 1970Dх гг. іх рост 
нават апярэдзіў рост вытворчасці працы. Другім напрамкам з’яўляліся 
дзяржаўныя сацыяльныя праграмы: будаўніцтва таннага жылля, стваD
рэнне школ і бальніц для асоб з нізкімі даходамі і інш. Трэцім напрамD
кам стала пашырэнне сістэмы сацыяльнага страхавання. Яе фінансаD
ванне забяспечвалася праз узносы працоўных і прадпрымальнікаў, 
прычым доля апошніх пастаянна павялічвалася. 

Такая палітыка прынесла адчувальны эфект. Дзяржаўнае рэгуляванне ў 
спалучэнні з дапамогай ад ЗША па плане Маршала дазволіла заходнім краіD
нам за дваDтры гады дасягнуць даваеннага ўзроўню. У 1950–60Dх гг. іх эканоD
міка развівалася дынамічна, валавы ўнутраны прадукт (ВУП) рос у сярэднім 
на 5 % у год. У гэты час крызісы не былі буйнымі і эфектыўна пераадольваліD
ся з дапамогай дзяржаўнага рэгулявання. Дзякуючы стабільнаму эканамічD
наму росту беспрацоўе знаходзілася на нізкім узроўні. Нават узнік недахоп 
рабочых рук, што падштурхнула ўрады заходніх краін дазволіць працоўную 
іміграцыю. «Палітыка выраўноўвання даходаў» спрыяла павелічэнню дахоD
даў насельніцтва, што садзейнічала ўмацаванню сацыяльнай і палітычнай 
стабільнасці. Невыпадкова перыяд другой паловы 40Dх – першай паловы 
70Dх гг. XX ст. атрымаў на Захадзе назву «славутага трыццацігоддзя». 

Але ў 1973–1975 гг. заходнія краіны сутыкнуліся з моцным крызіD
сам, які доўжыўся 18 месяцаў і прывёў да спаду вытворчасці на 11,8 %. 
У паслякрызісны перыяд 1976–1980 гг. эканамічнае развіццё было 
вельмі марудным і спалучалася з высокай інфляцыяй (10–12 % у год). 
З 1973 г. пачаўся хуткі рост беспрацоўя, узровень якога ў канцы 1970Dх гг. 
дасягнуў 8–10 % эканамічна актыўнага насельніцтва. 

Эксперты спачатку бачылі прычыну эканамічных праблем у значD
ным павелічэнні цэн на нафту і сыравіну. Аднак пазней яны прыйшлі 
да высновы, што галоўнай прычынай эканамічных цяжкасцей з’яўляецD
ца супярэчнасць паміж існуючай сістэмай дзяржаўнага рэгулявання і 
новымі эканамічнымі рэаліямі. З’яўленне гэтай супярэчнасці было звяD
зана з новым этапам навуковаDтэхнічнай рэвалюцыі (НТР), які пачаўся 
ў 1970Dх гг. і выклікаў неабходнасць структурнай перабудовы эканомікі. 
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Практыка паказала, што дзяржава па шэрагу прычын не можа хутка і 
эфектыўна правесці мадэрнізацыю эканомікі. Вырашэнне гэтай задачы 
сталі звязваць з больш дынамічным прыватным бізнесам. Аднак высокія 
падаткі і шматлікія абмежаванні прадпрымальніцкай дзейнасці стрымлі 
валі актыўнасць прыватнага сектара. У другой палове 1970Dх гг. прадD
прымальнікі замест інвестыцый у вытворчасць укладалі сродкі ў фіD
нансавыя аперацыі, набывалі прадметы раскошы або вывозілі капіталы 
ў краіны з больш спрыяльным бізнесDкліматам. Такім чынам, перад 
заходнімі краінамі аб’ектыўна паўстала неабходнасць стварэння новай 
мадэлі эканамічнага развіцця, якая б дала больш свабоды прыватнай 
ініцыятыве. 

Адначасова паўстала неабходнасць карэкціроўкі сацыяльнай паліD
тыкі. Высокія сацыяльныя расходы сталі адной з прычын росту падатD
каў і інфляцыі. Акрамя таго, павялічылася колькасць фактаў выдачы саD
цыяльнай дапамогі з парушэннямі існуючых крытэрыяў. Частка насельD
ніцтва лічыла за лепшае жыць на гэтыя выплаты, чым спрабаваць 
уласнымі сіламі палепшыць сваё становішча. 

Пад ціскам гэтых праблем урады заходніх краін на мяжы 1970–80Dх гг. 
перайшлі да новай мадэлі сацыяльнаDэканамічнай палітыкі. Яна атрыD
мала назву неаліберальнай, таму што грунтавалася на падыходах, вельмі 
падобных да прынцыпу класічнага лібералізму. 

У эканамічнай сферы неаліберальная палітыка была скіравана на 
стварэнне максімальна спрыяльных умоў для дзейнасці прыватнага 
бізнесу. Асноўнымі напрамкамі гэтай палітыкі сталі: 

1) прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў, большасць з якіх на 
мяжы 1970–80Dх гг. былі стратнымі; 

2) скарачэнне дзяржаўных расходаў для барацьбы з інфляцыяй; 
3) зніжэнне падаткаў, перш за ўсё – для прадпрымальнікаў; 
4) скасаванне многіх адміністрацыйных рэгламентацый прадпрымаD

льніцкай дзейнасці; 
5) падтрымка дробных і сярэдніх прадпрыемстваў, эканамічная 

роля якіх адчувальна павысілася на новым этапе НТР. 
Але, нягледзячы на скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання, дзяржава 

захавала ўплыў на эканамічнае жыццё. Яна ўздзейнічала на развіццё 
эканомікі пры дапамозе падатковай палітыкі, праз фінансаванне навуD
ковых даследаванняў і падтрымку найноўшых галін вытворчасці. АкраD
мя таго, дзяржава сумесна з прыватным бізнесам ажыццяўляла праD
грамы па мадэрнізацыі традыцыйных сектараў эканомікі. 

У сацыяльнай сферы галоўнай мэтай неаліберальнай палітыкі стала 
замацаванне ў грамадстве прынцыпу «апоры на ўласныя сілы». На 
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практыцы яна разгарнулася ў трох галоўных напрамках. Першым сталі 
дзеянні па скарачэнні сацыяльных расходаў. Для гэтага ўрады заходніх 
краін узмацнілі кантроль за наданнем сацыяльнай дапамогі, скасавалі 
шэраг другасных выплат, павялічылі выплаты працоўных у сістэму 
сацыяльнага страхавання. Аднак ні ў адной з заходніх краін не адбылося 
скарачэння сацыяльных расходаў; мела месца толькі замаруджванне 
тэмпаў іх росту ў параўнанні з папярэднімі дзесяцігоддзямі. 

Другім напрамкам стала палітыка «народнага капіталізму». Яна была 
скіравана на тое, каб змяніць псіхалогію і сістэму каштоўнасцей наёмных 
рабочых праз ператварэнне іх у дробных уласнікаў. Галоўнымі інструменD
тамі гэтай палітыкі сталі продаж муніцыпальнага жылля ва ўласнасць 
жыхароў, дапамога наёмным рабочым у стварэнні дробных прадпрыемсD
тваў, продаж падчас прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў часткі 
акцый іх персаналу і асобам з сярэднімі даходамі. 

Трэцім напрамкам стала рэфармаванне сістэмы сацыяльнага страD
хавання. Галоўную ўвагу ўрады заходніх краін засяродзілі на пенсійнай 
сістэме і медыцынскім страхаванні, якія сталі асноўнымі крыніцамі 
росту дэфіцыту сістэмы. У 1980–90Dх гг. былі павялічаны выплаты насеD
льніцтва ў пенсійныя і медыцынскія фонды, скараціліся кампенсацыі 
за лекавыя прэпараты і медыцынскія паслугі, узмацніўся кантроль за 
расходамі медыцынскіх устаноў. Адначасова змяніўся парадак выплаты 
дапамогі па беспрацоўі, каб падштурхнуць людзей да пошуку працы. 
Аднак гэтыя рэформы не прывялі да скарачэння памераў сістэмы сацыD
яльнага страхавання і змены прынцыпаў яе дзейнасці. 

Неаліберальная палітыка мела супярэчлівыя вынікі. Яе безумоўным 
дасягненнем стала тое, што яна спрыяла мадэрнізацыі эканомікі і паD
скарэнню эканамічнага развіцця заходніх краін. Больш за тое, неалібеD
ральная палітыка стала эталонам паспяховага эканамічнага курсу для 
ўсяго свету. У той жа час з гэтай палітыкай было звязана абвастрэнне 
шэрагу праблем. ПаDпершае, узмацнілася няўстойлівасць эканамічнага 
развіцця, крызісы сталі больш частымі, чым у 1950–60Dх гг. ПаDдругое, 
паскорыўся перанос прамысловай вытворчасці ў краіны з больш таннай 
рабочай сілай і менш шырокім сацыяльным заканадаўствам. ПаDтрэцяе, 
узровень беспрацоўя нават у перыяд эканамічных уздымаў заставаўся 
даволі высокім, асабліва сярод моладзі. Спробы ўрадаў вырашыць гэту 
праблему праз развіццё масавай адукацыі і стварэнне сістэмы прафесійD
най падрыхтоўкі асаблівага поспеху не мелі. Стварэнне т. зв. датацыйD
ных рабочых месцаў таксама не прывяло да пералому сітуацыі. ЧацвёрD
тай праблемай стала павелічэнне сацыяльнай няроўнасці і аднаўленне 
росту колькасці беднякоў. 
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З пачаткам XXI ст. у заходніх краінах назіраецца ўзмацненне незадаD
воленасці насельніцтва актывізацыяй неаліберальных пераўтварэнняў у 
сацыяльнай сферы пад уплывам двух фактараў. Першым з іх стала эканаD
мічная глабалізацыя, якая запатрабавала павышэння канкурэнтаздольD
насці прадпрыемстваў. Улады дазволілі прадпрымальнікам стрымліваць 
рост заробкаў, павялічваць працягласць рабочага часу, скарачаць кольD
касць персаналу. Другім фактарам стаў рост бюджэтнага дэфіцыту і дзярD
жаўнай запазычанасці амаль ва ўсіх галоўных краінах Захаду. Для паляпD
шэння становішча фінансавых сістэм урады пачалі новы этап рэфармаD
вання структуры сацыяльнага страхавання. Яны павялічылі пенсійны 
ўзрост, паскорылі пераход да накапляльнай пенсійнай сістэмы, зноў паD
высілі выплаты працоўных у страхавыя фонды, зрабілі яшчэ больш жорD
сткімі ўмовы сацыяльнай дапамогі. У выніку ўсіх гэтых дзеянняў сярод 
насельніцтва заходніх краін узнікла трывога адносна захавання ўзроўню 
жыцця, сацыяльнага статусу і сацыяльных заваёў пасляваеннага часу. 

Яшчэ адной прычынай незадаволенасці неаліберальнай палітыкай 
стаў фінансаваDэканамічны крызіс 2008–2009 гг. і маруднае эканамічD
нае развіццё пасля яго завяршэння. Узніклыя цяжкасці прывялі да 
больш шырокага распаўсюджвання ў заходніх краінах патрабаванняў 
усталяваць дзяржаўны кантроль над дзейнасцю банкаў, узмацніць 
барацьбу з вывазам капіталаў, перайсці да пратэкцыянісцкай палітыкі, 
стымуляваць эканамічны рост праз павышэнне даходаў насельніцтва. 
На палітычным узроўні гэтыя патрабаванні падтрымліваюць несістэмD
ныя левыя і правыя партыі. Аднак урады заходніх краін працягваюць 
неаліберальны курс, бо лічаць, што рэальнай альтэрнатывы яму ў 
сённяшніх абставінах не існуе. 

 
 

ГАЛОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ 
ІДЭЙНА�ПАЛІТЫЧНАГА ЖЫЦЦЯ 

ЗАХОДНІХ КРАІН У ПАСЛЯВАЕННЫ ЧАС 
 

а заключным этапе Другой сусветнай вайны сярод насельніцтва 
заходніх краін распаўсюдзілася імкненне да стварэння больш 

справядлівага грамадства, адным з вынікаў чаго сталі змены ў расD
станоўцы палітычных сіл у першыя пасляваенныя гады. АдчувальD
наўзрасла папулярнасць левых партый (камуністычных і сацыялDдэмаD
кратычных), якія выступалі за замену капіталізму сацыялістычным граD
мадствам. Аўтарытэт існаваўшых правых партый рэзка знізіўся, таму 
што яны выступалі за аднаўленне даваеннага ладу і ў вачах насельніцтва 

Н 
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неслі адказнасць за пачатак вайны. На галоўныя ролі ў правым лагеры 
выйшлі новыя партыі, у першую чаргу хрысціянскія дэмакраты. Гэтыя 
партыі дапускалі магчымасць дзяржаўнага рэгулявання эканомікі і наD
ват нацыяналізацыі прыватнай уласнасці, пагаджаліся з пашырэннем 
сістэмы сацыяльнага страхавання і сацыяльных праў працоўных. 

У 1950–60Dя гг. моцны ўплыў на палітычнае і ідэйнае жыццё заходніх 
краін аказалі поспехі ў сацыяльнаDэканамічным развіцці. Устойлівы экаD
намічны пад’ём, нізкі ўзровень беспрацоўя, рост дабрабыту насельніцтва 
спрыялі ўмацаванню сацыяльнай і палітычнай стабільнасці. Гэтаму саD
дзейнічалі таксама дзяржаўныя органы, якія выступалі ў ролі арбітраў 
пры ўзнікненні сацыяльных канфліктаў і ў большасці выпадкаў дамагаліD
ся заключэння кампрамісаў паміж прафсаюзамі і прадпрымальнікамі. 

У гэты час пачынаецца зніжэнне аўтарытэту камуністычных парD
тый. У большасці заходніх краін яны сталі малаўплывовымі арганізаD
цыямі з невялікай колькасцю ўдзельнікаў і толькі ў Італіі і Францыі заD
ставаліся значнай палітычнай сілай. Адной з прычын аслаблення камD
партый з’яўляліся рэаліі сацыялістычных краін: больш нізкі, чым на ЗаD
хадзе, узровень жыцця, усеўладдзе камуністычных партый, адсутнасць 
дэмакратычных свабод. Другой прычынай стала тое, што галоўныя ідэі 
камуністаў (сацыялістычная рэвалюцыя і дыктатура пралетарыяту) у 
пасляваенных умовах не мелі шырокай падтрымкі сярод працоўных. 

Галоўнай сілай левага лагера сталі сацыялDдэмакратычныя партыі, 
ідэі якіх больш адпавядалі настроям насельніцтва. У 1951 г. сацыялDдэD
макратычныя партыі свету аб’ядналіся ў Сацыялістычны інтэрнацыяD
нал, які сваёй галоўнай мэтай абвясціў пабудову дэмакратычнага саD
цыялізму шляхам паступовых рэформ пры абавязковым захаванні дэмаD
кратыі. З канца 1950Dх гг. сацыялDдэмакратычныя партыі пачалі адмаўD
ляцца ад ідэй дыктатуры пралетарыяту, класавай барацьбы і ліквідацыі 
прыватнай уласнасці. Таксама яны сталі пазіцыянаваць сябе як партыі, 
якія ўлічваюць інтарэсы не толькі рабочага класа, але і ўсіх іншых катэD
горый насельніцтва. Такая ідэалагічная гнуткасць дазволіла сацыялDдэD
макратам пашырыць электарат і паспяхова змагацца за ўладу з правымі 
сіламі. 

У ідэалагічным жыцці заходніх краін у 1950–60Dх гг. ішоў працэс дэD
ідэалагізацыі, які праявіўся ў аслабленні ідэйнага супрацьстаяння левых 
і правых сіл, а таксама з’яўленні шматлікіх канцэпцый вызначэння 
перспектыў развіцця заходняга грамадства. Аўтары гэтых канцэпцый 
лічылі, што заходнія краіны пераадолелі галоўныя супярэчнасці капітаD
лістычнага ладу і рухаюцца да новай мадэлі грамадства, аналагаў якой 
яшчэ не было ў гісторыі. Прыхільнікі тэорыі канвергенцыі нават сцвярD
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джалі, што гэта новае грамадства будзе спалучаць лепшыя рысы 
мадэлей капіталізму і сацыялізму. 

На першы план выйшлі канцэпцыі, не звязаныя з галоўнымі ідэйD
нымі дактрынамі. Шырокае распаўсюджанне набыла т. зв. спажывецD
кая ідэалогія, якая арыентавала людзей на набыццё матэрыяльных кашD
тоўнасцей. Паралельна развівалася ідэалогія тэхнакратызму, галоўнай 
ідэяй якой было сцверджанне, што ўлада павінна належаць інтэлектуаD
лам, якія пры дапамозе навуковых ведаў і НТР змогуць вырашыць усе 
праблемы грамадскага развіцця. 

У 1970Dх гг. пад уплывам росту беспрацоўя і зніжэння рэальных даD
ходаў насельніцтва ў заходніх краінах адбылася актывізацыя забастоD
вачнага руху. У Вялікабрытаніі забастоўкі двойчы прывялі да правяD
дзення датэрміновых парламенцкіх выбараў і змены кіруючых партый. 
Асабліва складанай стала палітычная сітуацыя ў Італіі, дзе тэрарыстычD
ная дзейнасць ультралевых і ультраправых арганізацый стварыла пагроD
зу дэмакратычнаму рэжыму. Адначасова знізіўся аўтарытэт галоўных 
партый зDза іх няздольнасці вырашыць эканамічныя праблемы. НасельD
ніцтва нават пачало сумнявацца адносна наяўнасці ў вядучых палітычD
ных сіл праграм далейшага развіцця грамадства. 

Адначасова з ростам сацыяльнаDпалітычнай напружанасці ў заходD
ніх краінах назіраўся ідэалагічны крызіс. Ужо ў канцы 1960Dх гг. адукаD
ваная моладзь выступіла супраць абмежаваных ідэалаў спажывецкага 
грамадства і запатрабавала абнаўлення ўсіх сфер грамадскага жыцця 
(«моладзевая рэвалюцыя»). У 1970Dя гг. адчувальна знізілася папулярD
насць ідэі навуковаDтэхналагічнага прагрэсу, якая складала падмурак 
ідэалогіі тэхнакратызму. Гэта было звязана з пагаршэннем экалагічнай 
сітуацыі, распаўсюджаннем хранічных захворванняў, узмацненнем псіD
халагічнай нагрузкі на працоўных. 

У заходніх краінах узнікла патрэба ў новай ідэалогіі, якая дала б граD
мадству актуальныя арыенціры далейшага развіцця. У 1970Dх гг. некатоD
рыя канцэпцыі прэтэндавалі на тое, каб запоўніць узніклы ідэалагічны 
вакуум (экалагізм, камунітарызм і інш.). Аднак найбольшую папулярD
насць набыла дактрына, якая атрымала назву неакансерватызму. Яе 
тэарэтыкі прапанавалі дакладны праект змен ва ўсіх сферах грамадскага 
жыцця. Па сваёй сутнасці гэта быў праект новай грамадскай мадэлі, 
вельмі падобнай на класічны капіталізм. У эканамічнай сферы неаканD
серватары прапанавалі адмовіцца ад дзяржаўнага рэгулявання і аднавіць 
сістэму свабоднай рыначнай эканомікі. У сацыяльнай сферы неаканD
серватызм прадугледжваў скарачэнне сацыяльных праграм і ўсталяванD
не ў грамадстве прынцыпу «апоры на ўласныя сілы». На думку тэарэD
тыкаў неакансерватызму, сацыяльная дапамога павінна давацца толькі 
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тым катэгорыям насельніцтва, якія без яе не здолеюць выжыць (інваD
ліды, адзінокія старыя, сіроты і г. д.). У палітычнай сферы неакансерваD
тыўная ідэалогія прадугледжвала абмежаванне праў прафсаюзаў і актыўD
ную барацьбу дзяржавы са злачыннасцю, наркаманіяй, нелегальнай 
іміграцыяй, пагаршэннем маральнага стану насельніцтва. Для гэтага 
неакансерватары прапаноўвалі зрабіць больш жорсткім крымінальнае 
заканадаўства, павялічыць паўнамоцтвы і колькасны склад сіл аховы 
парадку. У сферы культуры тэарэтыкі неакансерватызму выказаліся за 
аднаўленне традыцыйных маральных каштоўнасцей, якія, на іх думку, 
забяспечвалі трываласць і паспяховасць заходняга грамадства. Да такіх 
каштоўнасцей яны адносілі рэлігію, шлюб, традыцыйную сям’ю, дысD
цыпліну, працу, адказнасць, упартасць і інш. 

На мяжы 1970–80Dх гг. у заходніх краінах пачалася сапраўдная «неаD
кансерватыўная хваля». Адной з яе праяў стала шырокая падтрымка 
неакансерватыўных ідэй з боку розных катэгорый насельніцтва. Іншай 
праявай было тое, што правыя партыі, якія паклалі неакансерватыўныя 
ідэі ў аснову сваіх праграм, на працягу 1980 – першай паловы 1990Dх гг. 
нязменна знаходзіліся ва ўладзе ў абсалютнай большасці заходніх краін.  

Першай прычынай палітычнага дамінавання правых сіл сталі дасягD
ненні неаліберальнай палітыкі, якія на практыцы паказалі эфектыўD
насць эканамічных прапаноў неакансерватыўнай дактрыны. 

Другой прычынай з’яўляўся ідэйнаDпалітычны крызіс левых сіл, 
якія не здолелі распрацаваць рэальную альтэрнатыву неакансерватыўD
наму праекту грамадства. У найбольш складаным становішчы апынуD
ліся камуністычныя партыі, чыя ідэалогія ўжо з 1950Dх гг. стала губляць 
папулярнасць. У 1977 г. у камуністычным руху афіцыйна аформілася 
новая плынь, якая атрымала назву «еўракамунізм». Еўракамуністы крыD
тыкавалі адсутнасць палітычных свабод у сацыялістычных краінах. 
Таксама яны, не адвяргаючы цалкам ідэй рэвалюцыі і дыктатуры пралеD
тарыяту, лічылі, што ў развітых капіталістычных краінах камуністычD
ныя партыі павінны прыходзіць да ўлады шляхам перамогі на выбарах і 
захоўваць дэмакратычны рэжым падчас свайго кіравання. На пазіцыі 
еўракамунізму перайшлі кампартыі Італіі, Іспаніі, Швецыі, ВялікабрыD
таніі, Аўстрыі, Нідэрландаў, на кароткі час – Францыі. Аднак нават 
гэты паварот да большага рэалізму не здолеў спыніць крызіс камунісD
тычнага руху. Падзенне сацыялістычных рэжымаў у краінах Усходняй 
Еўропы і распад СССР сталі фінальнай часткай краху камунізму як 
ідэалогіі і ўплывовай палітычнай сілы Еўропы. 

З сур’ёзнымі цяжкасцямі сутыкнуліся і сацыялDдэмакратычныя парD
тыі. Іх намер пабудаваць больш справядлівае грамадства пры дапамозе 
дзяржаўнага рэгулявання ўсё менш адпавядаў новым эканамічным і саD
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цыяльным рэаліям. СацыялDдэмакратычныя партыі не здолелі распраD
цаваць новы варыянт палітыкі левых сіл, які б забяспечваў сацыяльную 
справядлівасць без перашкод для эканамічнага развіцця. У выніку яны 
сталі ўспрымацца як кансерватыўная сіла, якая не жадае ўлічваць паD
трэбы новага этапу развіцця грамадства. 

Аднак неакансерватыўная хваля аказалася не такой доўгай, як прагD
назавалася. З пачатку 1990Dх гг. прывабнасць гэтай ідэалогіі стала змянD
шацца. Адной з прычын з’явіліся супярэчнасці неаліберальнай палітыкі: 
няўстойлівасць эканамічнага развіцця, павелічэнне сацыяльнай няроўD
насці, рост беднасці. Другой прычынай стала тое, што неакансерватыўD
ная ідэя звароту да традыцыйных каштоўнасцей не знаходзіла шырокай 
падтрымкі сярод насельніцтва заходніх краін, дзе ўсё больш папулярнымі 
станавілася ідэі «культурнага лібералізму». 

З сярэдзіны 1990Dх гг. у палітычным жыцці заходніх краін аднаўляD
ецца чаргаванне левых і правых сіл ва ўладзе. У другой палове 1990Dх гг. 
да кіраўніцтва амаль усіх заходніх краін прыйшлі сацыялDдэмакратычD
ныя партыі. На практыцы яны праводзілі т. зв. сацыялDліберальны курс, 
які па сваёй сутнасці быў больш мяккай версіяй неаліберальнай паліD
тыкі правых партый. Гэта выклікала незадаволенасць значнай часткі 
традыцыйна левага электарату, што зрабіла неабходным тэарэтычнае 
абгрунтаванне прагматычнай палітыкі сацыялDдэмакратаў. Спробай таD
кога абгрунтавання сталі блізкія па сутнасці канцэпцыі «трэцяга шляху» 
брытанскіх лейбарыстаў і «новага цэнтра» германскіх сацыялDдэмакраD
таў. Аднак большасць партый Сацыялістычнага інтэрнацыяналу адвергD
лі гэтыя канцэпцыі, палічыўшы, што яны вядуць да пераўтварэння саD
цыялDдэмакратычных партый у цэнтрысцкія арганізацыі. 

Захаванне разрыву паміж ідэалогіяй і практычнай дзейнасцю сацыD
ялDдэмакратаў прывяло да таго, што яны згубілі значную частку электаD
рату. У пачатку XXI ст. у заходніх краінах да ўлады вярнуліся правыя сіD
лы, адбылася новая «правая хваля». Пад уплывам крызісу 2008–2009 гг. 
у шэрагу дзяржаў улада зноў перайшла да сацыялDдэмакратаў, аднак гэD
ты працэс не быў настолькі маштабным, каб казаць аб новай «левай 
хвалі» на Захадзе. 

З канца ХХ ст. у палітычным жыцці заходніх краін пачаўся працэс, 
які атрымаў назву «крызіс сістэмных партый». Прычынай яго ўзнікненD
ня стала тое, што галоўныя левыя і правыя партыі, знаходзячыся ва 
ўладзе, праводзілі амаль аднолькавую палітыку. У выніку сярод насельD
ніцтва пачало распаўсюджвацца перакананне, што краінамі кіруе паліD
тычная эліта, якая не звяртае ўвагі на інтарэсы грамадзян. Праявамі 
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крызісу сістэмных партый стала зніжэнне папулярнасці галоўных парD
тый і іх лідараў, пастаянны рост абсентэізму на выбарах. 

Крызіс праявіўся і ў павелічэнні аўтарытэту т. зв. несістэмных парD
тый. У левым лагеры сярод такіх вылучыліся экалагічныя партыі, якія ў 
1980–90Dх гг. узмацнілі пазіцыі ў многіх заходніх краінах. Аднак у паD
чатку XXI ст. папулярнасць экалагістаў знізілася ў сувязі з іх удзелам у 
левых урадах. Другой разнавіднасцю левых несістэмных партый сталі 
левапапулісцкія арганізацыі, папулярнасць якіх стала павялічвацца 
пасля крызісу 2008–2009 гг. Аднак, нягледзячы на поспехі ў Іспаніі і 
Грэцыі, пакуль цяжка казаць пра перспектывы гэтай палітычнай сілы. 
Большым аўтарытэтам сярод насельніцтва заходніх краін карыстаюцца 
правыя несістэмныя партыі. Іх доўгі час называлі ультраправымі, а 
зараз усё часцей называюць правапапулісцкімі. Цэнтральнае месца ў іх 
праграмах займае прапанова рашучай барацьбы з нелегальнай іміграD
цыяй, з якой яны звязваюць рост беспрацоўя, злачыннасці і наркаманіі, 
пагрозу культурнай тоеснасці. Правапапулісцкія партыі таксама выстуD
паюць за ўсталяванне кантролю над буйнымі кампаніямі, за вяртанне 
да пратэкцыянісцкай палітыкі, супраць паскарэння інтэграцыйных 
працэсаў у Еўропе. З пачатку XXI ст. правапапулісты пачалі ўзмацняць 
свае палітычныя пазіцыі на выбарах і ў шэрагу заходніх краін сталі 
ствараць канкурэнцыю галоўным правым партыям. Напрыклад, у 
Францыі партыя «Нацыянальны фронт» стала трэцяй палітычнай сілай 
краіны і атрымала рэальныя магчымасці ўмяшацца ў барацьбу за ўладу 
на мясцовым і агульнанацыянальным узроўні. 

 
Я. Г. Колб 
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ПЕРШЫ ЭТАП ХАЛОДНАЙ ВАЙНЫ (1945–1953) 
 

алоўным вынікам пасляваеннага ўладкавання быў падзел свету на 
дзве часткі. Еўрапейскія краіны, такія як Вялікабрытанія, Францыя, 

Германія, якім у папярэднія часы належала асноўная роля ў вырашэнні 
пытанняў вайны і міру ў свеце, саступілі сваё месца двум новым цэнтрам 
сілы: СССР і ЗША, што пераўтварыла свет, які раней быў шматпалярным, 
у біпалярны. Вакол новых цэнтраў сілы ўтварыліся два лагеры (ці блокі) 
дзяржаў, і ў далейшым уся сістэма двухD і шматбаковых адносін, утварэнне 
ваеннаDпалітычных саюзаў, эканамічныя стасункі будаваліся з улікам прыD
належнасці краін ці іх стаўлення да таго ці іншага лагера. 

У адрозненне ад папярэдніх буйных канфліктаў, такіх як напалеоD
наўскія войны ці Першая сусветная вайна, вынікі Другой сусветнай не 
былі замацаваны ў выглядзе надзейнай і функцыянальнай дагаворнаD
прававой сістэмы. Тыя пагадненні, якія заключаліся, маглі насіць вусD
ны ці чыста дэкларатыўны характар. Бакі, якія заключалі гэтыя пагадD
ненні, часта не выконвалі іх. 

Не было праведзена і мірнай канферэнцыі, на якой бы вырашаліся 
агульныя праблемы пасляваеннага ўладкавання. Асноўныя прынцыпы, 
на якіх у далейшым трымалася пасляваенная сістэма міжнародных адD
носін, былі закладзены падчас дзвюх канферэнцый, праведзеных лідаD
рамі СССР, ЗША і Вялікабрытаніі ў 1945 г.: Ялцінскай і Патсдамскай 
(таму пасляваенную сістэму яшчэ называюць «ялцінскаDпатсдамскай»). 

Вынікамі канферэнцый былі рашэнні па падзеле Германіі на зоны 
акупацыі, тэрытарыяльных зменах адносна Германіі, дэнацыфікацыі 
Германіі і судзе над нацысцкімі злачынцамі, нямецкіх рэпарацыях на 
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карысць СССР і перасяленні нямецкага насельніцтва з тэрыторый ЧэD
хаславакіі, Польшчы і Венгрыі. У якасці вышэйшага органа для каардыD
нацыі дзеянняў акупацыйных улад утвараўся Саюзніцкі Кантрольны саD
вет, у які ўваходзілі прадстаўнікі ўсіх чатырох зон акупацыі. 

Мірныя дагаворы з Італіяй, Балгарыяй, Венгрыяй, Румыніяй і ФінD
ляндыяй (з правам далучэння гэтых краін да ААН) былі падпісаны 
10 лютага 1947 г. у выніку работы Парыжскай мірнай канферэнцыі 
(29 ліпеня – 15 кастрычніка 1946 г.). Дагавор аб канчатковым урэгуляD
ванні ў дачыненні да Германіі быў падпісаны толькі 12 верасня 1990 г. 

Палітычную і эканамічную сітуацыю на тэрыторыях краін, занятых 
саюзнымі войскамі, вызначалі акупацыйныя адміністрацыі. ПрадуD
гледжвалася, што далейшы лёс гэтых краін будуць вырашаць дэмакраD
тычныя выбары. Але выбары ў Польшчы ў 1945 г. паказалі, што СССР 
будзе спрыяць прыходу да ўлады ў тых краінах, дзе размяшчаліся савецD
кія войскі, камуністычных прамаскоўскіх сіл. У далейшым практычна 
ўсе гэтыя краіны апынуліся ў складзе сацыялістычнага лагера, які пеD
райшоў да канфрантацыі з лагерам капіталістычным. 

Адначасова з пачаткам падзелу свету на два варожыя блокі адбываD
лася ўтварэнне буйнейшай міжнароднай арганізацыі, у задачы якой 
уваходзіла прадухіленне канфліктаў і падтрыманне міру. Адразу па заD
вяршэнні Другой сусветнай вайны, у чэрвені 1945 г., была адкрыта для 
падпісання Хартыя Аб’яднаных Нацый. 24 кастрычніка таго ж года 
новая арганізацыя афіцыйна пачала функцыянаваць. 

Адным з ключавых органаў ААН стаў Савет Бяспекі, у функцыі якоD
га ўваходзяць такія істотныя моманты, як прыняцце рашэнняў па праD
вядзенні аперацый па падтрыманні міру і ўсталяванне міжнародных 
санкцый. У склад Савета ўваходзяць 15 прадстаўнікоў (па адным ад краіD
ны), з якіх дзесяць перыядычна мяняюцца, а пяць з’яўляюцца пастаянD
нымі ўдзельнікамі. Гэтыя пяць членаў – галоўныя краіны – пераможцы 
ў Другой сусветнай вайне (Вялікабрытанія, ЗША, Кітайская РэспубліD
ка (КР), СССР і Францыя) – атрымалі права накладаць вета на любое 
рашэнне Савета. Такім чынам, у далейшым праца Савета была ў значD
най ступені паралізавана тым, што СССР і ЗША актыўна карысталіся 
сваім правам вета. Нягледзячы на тое што пазіцыі, якія займалі СССР 
і ЗША, у значнай ступені абмяжоўвалі магчымасці ААН дзейнічаць 
у адпаведнасці з тымі мэтамі, з якімі гэта арганізацыя ўтваралася, яе 
ўплыў на міжнародную сітуацыю насіў істотны характар. 

Першы сур’ёзны крызіс у адносінах паміж былымі саюзнікамі ўзнік 
у сувязі з пазіцыяй СССР у дачыненні да Ірана. Адмова з боку СавецкаD
га Саюза вывесці свае войскі з тэрыторыі гэтай краіны і яго падтрымка 
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паўстанняў, якія пачаліся ў паўночных правінцыях Ірана, выклікалі на 
Захадзе падазрэнні ў тым, што савецкае кіраўніцтва праз усталяванне 
марыянетачных рэжымаў плануе распаўсюдзіць сацыялістычную маD
дэль на частку тэрыторыі гэтай краіны. На СССР пачаўся ціск праз 
ААН. Савет Бяспекі прыняў некалькі пастаноў, якія патрабавалі як мага 
хутчэй вырашыць канфлікт паміж Савецкім Саюзам і Іранам. У выніку 
савецкія войскі пакінулі краіну да пачатку лета 1946 г., і праз некалькі 
месяцаў паўстанні былі задушаны. 

Другі крызіс звязаны з падзеямі ў Грэцыі, дзе ў сакавіку 1946 г. пачаD
лася грамадзянская вайна паміж грэчаскім урадам і камуністычнымі 
партызанскімі атрадамі. Перамога камуністычных сіл тэарэтычна магла 
даць Савецкаму Саюзу доступ да марскіх партоў Грэцыі, што істотна 
паўплывала б на расклад сіл у Міжземнамор’і. 

Падчас падзей у Грэцыі савецкае кіраўніцтва пачало ціск на ТурD
цыю з мэтай атрымаць кантроль над пралівамі (Басфор і Дарданэлы), 
якія злучаюць Чорнае і Міжземнае моры. Пры гэтым дыпламатычныя 
захады суправаджаліся манеўрамі савецкіх баявых караблёў ля турэцкаD
га ўзбярэжжа і размяшчэннем буйных вайсковых кантынгентаў у БалD
канскіх краінах. 

Сітуацыі, у якіх апынуліся ўрады Грэцыі і Турцыі, вымусілі іх звярD
нуцца па дапамогу да ЗША. Адміністрацыя Белага Дома пайшла ім наD
сустрач. У сваёй прамове 12 сакавіка 1947 г. Трумэн паабяцаў, што ЗША 
будуць у далейшым аказваць дапамогу ўсім дэмакратычным краінам, 
якія апынуліся пад пагрозай з боку ўнутраных ці знешніх аўтарытарных 
сіл. Гэта пазіцыя, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай «дактрына ТруD
мэна», азначала карэнныя змены ў знешнепалітычным курсе Злучаных 
Штатаў. Калі раней яны прытрымліваліся канцэпцыі неўмяшання ў рэD
гіянальныя канфлікты, якія не тычыліся іх непасрэдна, то цяпер ЗША 
прадэманстравалі ўсяму свету, што гатовы пайсці на гэта для спынення 
«камуністычнай пагрозы». Фактычна гэта азначала пераход да халоднай 
вайны, ва ўмовах якой паміж бакамі існуе высокая ступень канфрантаD
цыі, але пры гэтым пераход да баявых дзеянняў не адбываецца. ПадмурD
кам знешняй палітыкі ЗША зрабілася «канцэпцыя стрымлівання». Яна 
прадугледжвала цвёрдае процістаянне Савецкаму Саюзу на тых кірунD
ках, на якіх ён мог ажыццяўляць сваю экспансію. 

Уінстан Чэрчыль падчас сваёй прамовы ў Фултане (ЗША) 5 сакавіка 
1946 г. назваў мяжу паміж двума лагерамі «жалезнай заслонай». На праD
цягу доўгага часу гэта «заслона» з’яўлялася амаль непераадольнай пеD
рашкодай на шляху людзей, тавараў, інфармацыі. 

Сур’ёзным фактарам пачатку процістаяння двух лагераў быў г. зв. 
план Маршала. Джордж Маршал, які ў пачатку 1947 г. заняў пасаду 
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дзяржсакратара ЗША, быў прыхільнікам актыўнай эканамічнай дапаD
могі краінам Заходняй Еўропы, якія, па яго меркаванні, надта павольна 
аднаўляліся пасля Другой сусветнай вайны. У некаторых краінах быў 
высокі ўзровень беднасці, існавала пагроза голаду. Маршал лічыў, што 
такое становішча магло зрабіцца добрай глебай для камуністычнай ідэаD
логіі. Каб пазбегнуць гэтай небяспекі, ён прапанаваў Кангрэсу ЗША наD
даць фінансавую дапамогу еўрапейскім краінам для пераадолення бедD
насці, аднаўлення вытворчасці, развіцця бізнесу і падтрымкі прафесійD
ных саюзаў, ліквідацыі эканамічных бар’ераў паміж краінамі. 

Летам 1947 г. пачаліся перамовы паміж ЗША і заходнееўрапейскімі 
краінамі, на якіх абмяркоўваліся магчымыя варыянты ажыццяўлення 
плана. Далучыцца да перамоў прапанавалі і краінам Усходняй Еўропы, 
а таксама Савецкаму Саюзу. Аднак Сталін адмовіўся ад удзелу СССР 
у гэтай праграме. Акрамя таго, ён забараніў у ёй удзельнічаць і краінам 
Усходняй Еўропы. 

3 красавіка 1948 г. Трумэн падпісаў закон аб эканамічным супраD
цоўніцтве, з чаго пачаўся чатырохгадовы перыяд ажыццяўлення плана 
Маршала. Усяго ў рамках плана заходнееўрапейскім краінам было наD
дадзена каля 13 млрд дол. ЗША. У палітычным сэнсе найбольш істотD
най была дапамога Заходняй Германіі. Фактычна пераход да плана 
Маршала азначаў адмову ад папярэдняга падыходу да палітыкі ў дачыD
ненні да гэтай краіны. Замест недапушчэння эканамічнага і вайсковага 
адраджэння Германіі цяпер гаворка ішла пра як мага больш хуткае экаD
намічнае аднаўленне тых яе тэрыторый, якія ўваходзілі ў амерыканD
скую, брытанскую і французскую зоны акупацыі. 

Савецкае кіраўніцтва рэзка негатыўна рэагавала на змену заходняй 
палітыкі ў дачыненні да Германіі. 20 сакавіка 1948 г. СССР выйшаў з 
Саюзніцкага Кантрольнага савета. Больш за тое, савецкія акупацыйныя 
ўлады перакрылі ўсе наземныя і водныя шляхі зносін паміж захадам 
Германіі і тымі часткамі Берліна, якія знаходзіліся пад кантролем ВяліD
кабрытаніі, ЗША і Францыі (Першы Берлінскі крызіс). Берлін знахоD
дзіўся глыбока на тэрыторыі савецкай акупацыйнай зоны, і, хоць ён 
быў падзелены на чатыры часткі паміж саюзнікамі, савецкае кіраўніцтD
ва спадзявалася, што здолее дамагчыся пераходу пад свой кантроль усяD
го горада. 

Заходнія саюзнікі былі вымушаны самалётамі дастаўляць усё неабD
ходнае ў раёны Берліна, якія апынуліся ў блакадзе. Паветраны мост 
функцыянаваў амаль год – з чэрвеня 1948 г. па май 1949 г., калі савецD
кае кіраўніцтва, не дасягнуўшы сваіх мэт, зняло блакаду. 
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Першы Берлінскі крызіс прывёў да палітычнага і эканамічнага аб’D
яднання трох заходніх акупацыйных зон. 23 мая 1949 г. на гэтых тэрыD
торыях была абвешчана Федэратыўная Рэспубліка Германія (ФРГ). 
7 кастрычніка 1949 г. было аб’яўлена аб утварэнні ў савецкай зоне акуD
пацыі Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі (ГДР). Гэта прывяло да 
поўнага палітычнага падзелу Германіі, які доўжыўся больш за 40 гадоў. 
Першы Берлінскі крызіс зрабіўся і дадатковым аргументам да ўтварэнD
ня заходняга ваеннаDпалітычнага саюза. Спробы ўтварыць калектыўD
ную сістэму бяспекі ў Заходняй Еўропе пачалі рабіцца ў 1947–1948 гг. 
4 сакавіка 1947 г. у Дзюнкерку (Францыя) быў падпісаны дагавор аб 
саюзе і ўзаемнай дапамозе паміж Францыяй і Вялікабрытаніяй. Праз 
год, 17 сакавіка 1948 г., да пазначаных краін далучыліся Бельгія, ЛюкD
сембург і Нідэрланды. Гэты дагавор, які ўвайшоў у гісторыю як БруD
сельскі пакт, прадугледжваў аказанне вайсковай дапамогі ў выпадку, 
калі адна з краінDпадпісантаў зробіцца ахвярай агрэсіі ў Еўропе. У веD
расні 1948 г. дзяржавы – удзельніцы Брусельскага пакта ўтварылі АбаD
рончую арганізацыю Заходняга Саюза (ААЗС) як камандную структуру 
для сумесных дзеянняў. 

І Дзюнкеркскі дагавор, і Брусельскі пакт разглядаліся як механізмы 
процістаяння магчымай нямецкай пагрозе. Аднак у сітуацыі, якая 
склалася ў той час на Еўрапейскім кантыненце, у гэтых дагаворах праD
сочвалася і антыкамуністычная скіраванасць. 

Пасля перамоў паміж еўрапейскімі краінамі і ЗША, 4 красавіка 1949 г. 
у Вашынгтоне прадстаўнікамі 12 краін (заходнееўрапейскіх, а таксама 
ЗША і Канады) быў падпісаны Паўночнаатлантычны дагавор. Гэта паD
клала пачатак існаванню Арганізацыі Паўночнаатлантычнага дагавору 
(НАТА), якая зрабілася адным з першых і адным з найбольш істотных 
інстытутаў халоднай вайны. Чатыры еўрапейскія краіны (Аўстрыя, ІрD
ландыя, Фінляндыя і Швецыя) адмовіліся далучацца да НАТА і абвясD
цілі аб сваім нейтралітэце. 

У якасці альтэрнатывы плану Маршала савецкае кіраўніцтва прапаD
навала сваім новым саюзнікам утварыць арганізацыю з мэтай аказання 
ўзаемнай эканамічнай дапамогі. Падчас Маскоўскай эканамічнай канD
ферэнцыі 5–8 студзеня 1949 г. шэсць краін (СССР, Балгарыя, Венгрыя, 
Польшча, Румынія і Чэхаславакія) падпісалі дагавор аб утварэнні СавеD
та эканамічнай узаемадапамогі (СЭУ). Праз месяц да гэтай арганізацыі 
далучылася Албанія, у 1950 г. – ГДР. 

Процістаянне двух варожых блокаў, якія ўтварыліся пасля Другой 
сусветнай вайны, не абмяжоўвалася тэрыторыяй Еўропы. Тыя палітычD
ныя працэсы, якія ішлі ў краінах Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі, 
паступова распаўсюджвалі халодную вайну і на гэтыя рэгіёны. 
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Значныя падзеі адбываліся ў гэты час ва Усходняй Азіі. 1 кастрычD
ніка 1949 г. ва ўрачыстых абставінах Мао Цзэдун абвясціў аб утварэнні 
Кітайскай Народнай Рэспублікі (КНР). 14 лютага 1950 г. паміж КНР 
і СССР быў падпісаны дагавор аб сяброўстве і саюзе. Фактычна КНР 
далучалася да процістаяння капіталістычнаму лагеру. 

Сур’ёзны ўплыў на сітуацыю не толькі на ўсходзе Азіі, але і ва ўсім 
свеце аказала Карэйская вайна. Пасля Другой сусветнай Карэя, якая да 
гэтага з’яўлялася калоніяй Японіі, была падзелена па 38Dй паралелі на 
дзве зоны акупацыі: савецкую на поўначы і амерыканскую на поўдні. 
У 1948 г. у гэтых зонах фактычна былі ўтвораны дзве дзяржавы: РэспубD
ліка Карэя (поўдзень) і Карэйская НароднаDДэмакратычная Рэспубліка 
(КНДР; поўнач). Першую падтрымлівалі ЗША, другую – СССР. 25 чэрD
веня 1950 г. паўночнакарэйскія войскі ўварваліся на тэрыторыю ПаўD
днёвай Карэі. Узброеныя савецкай артылерыяй і танкамі войскі КНДР 
зміналі абарону паўднёвых карэйцаў, якія мелі толькі лёгкую зброю і 
з’яўляліся, па сутнасці, паліцэйскімі сіламі. 

Гэтыя падзеі выклікалі рэзка негатыўную рэакцыю з боку міжнаD
роднай супольнасці. Трумэн загадаў выкарыстаць у Карэі сухапутныя, 
марскія і ваеннаDпаветраныя сілы Злучаных Штатаў. 27 чэрвеня карэйD
скае пытанне было вынесена на пасяджэнне Савета Бяспекі ААН. У той 
жа дзень была прынята рэзалюцыя, якая патрабавала ад Паўночнай 
Карэі неадкладнага вываду войск з Поўдня. У Рэзалюцыі таксама змяшD
чаўся заклік да краін – членаў ААН аказаць Паўднёвай Карэі ўсю магD
чымую дапамогу для абароны ад агрэсіі. Прадстаўнік ад СССР на гэтым 
пасяджэнні адсутнічаў, і, адпаведна, Савецкі Саюз не мог выкарыстаць 
сваё права вета. 

У Карэю былі накіраваны войскі ААН, якія ўключалі ў сябе сілы 
15 краін, у тым ліку Бельгіі, Вялікабрытаніі, Грэцыі, Люксембурга, НіD
дэрландаў і Францыі. Камандаванне над імі было перададзена амерыD
канцам. На баку Паўночнай Карэі ў вайну ўступілі атрады кітайскіх 
дабравольцаў. У паветраных баях з амерыканскай авіяцыяй прымалі 
ўдзел і савецкія лётчыкі, хоць СССР афіцыйна ў вайне не ўдзельнічаў і 
прысутнасць сваіх ваеннаслужачых у Карэі не афішыраваў. АмерыканD
цы таксама не імкнуліся абнародаваць гэты факт, паколькі баяліся, што 
прызнанне непасрэдных баявых сутыкненняў паміж вайскоўцамі ЗША 
і СССР можа прывесці да ядзернага канфлікту. 

Да сярэдзіны 1951 г. лінія фронту стабілізавалася ў раёне 38Dй параD
лелі і да канца вайны істотна не мянялася. 27 чэрвеня 1953 г. было 
заключана пагадненне пра спыненне агню. Сілы праціўнікаў разводзіD
ліся, і паміж імі ўтваралася дэмілітарызаваная зона. 
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Карэйская вайна паказала, што СССР і ЗША могуць весці «войны 
чужымі рукамі», г. зн. удзельнічаць у процістаянні праз рэгіянальныя 
канфлікты, без пераўтварэння іх у поўнамаштабную вайну паміж сабой. 
У далейшым такія канфлікты паўтараліся ў В’етнаме, Афганістане, АнD
голе і іншых рэгіёнах. 

Яшчэ адным істотным вынікам вайны быў пераход да актывізацыі 
палітыкі стрымлівання, у рамках якой супраць СССР і яго саюзнікаў 
будаваўся абарончы кардон праз сістэму двухD і шматбаковых дагавораў, 
у выніку чаго ўдасканальваліся папярэднія саюзы (НАТА) і ў далейшым 
утвараліся новыя: Арганізацыя дагавору ПаўднёваDУсходняй Азіі (СЕАТА) 
і Арганізацыя Цэнтральнага дагавору (СЕНТА). 

У 1951 г. было ўтворана Вярхоўнае камандаванне Саюзных сіл у ЕўD
ропе, якое замяніла сабой ААЗС і зрабілася Вярхоўным камандаваннем 
НАТА. Такім чынам Паўночнаатлантычны дагавор ператварыўся ў 
вайсковаDпалітычную арганізацыю. Акрамя таго, у Еўропу былі перакіD
нуты дадатковыя амерыканскія дывізіі, а пытанне абароны ад магчымай 
савецкай агрэсіі зрабілася больш актуальным, чым страхі перад аднаўD
леннем нямецкай вайсковай магутнасці. 

Нешта падобнае можна было назіраць і ва Усходняй Азіі. Пасля КаD
рэйскай вайны ролю ключавога звяна ў сістэме бяспекі ў гэтым рэгіёне 
для ЗША пачала адыгрываць Японія. Таму амерыканцы былі зацікаўлеD
ны ў нармалізацыі адносін з Японіяй і хутчэйшым падпісанні мірнага 
дагавора паміж ёй і тымі краінамі, якія ўдзельнічалі ў вайне супраць яе. 

1 верасня 1951 г. паміж ЗША і Аўстраліяй, а таксама ЗША і Новай ЗеD
ландыяй былі падпісаны дагаворы аб узаемнай дапамозе ў выпадку ваенD
най агрэсіі супраць аднаго з бакоў. Нягледзячы на тое што дагаворы насілі 
двухбаковы характар, у гісторыю яны ўвайшлі пад адзінай абрэвіятурай 
АНЗЮС (па першых літарах у англамоўных назвах краінDудзельніц). 

Праз тыдзень пасля дагавораў АНЗЮС, 8 верасня 1951 г., у СанD
Францыска быў падпісаны мірны дагавор паміж Японіяй і 48 краінамі, 
якія ўдзельнічалі ў вайне з ёй. Пасля гэтага Японія ператварылася ў 
аднаго з самых надзейных саюзнікаў ЗША. 

 
 

МІРНАЕ СУІСНАВАННЕ 
І «БАЛАНСАВАННЕ НА МЯЖЫ» (1953–1962) 

 
асля смерці Сталіна ў 1953 г. савецкае кіраўніцтва абрала курс на 
зніжэнне канфрантацыі. Мікіта Хрушчоў, які пачаў ажыццяўD

ляць мерапрыемствы па некаторай лібералізацыі ўнутранага жыцця ў 
СССР, у сферы міжнародных адносін прытрымліваўся канцэпцыі мірD
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нага суіснавання сацыялістычнай і капіталістычнай сістэм, пра што быD
ло абвешчана на ХХ з’ездзе КПСС у 1956 г. Гэта праявілася ў візітах саD
вецкага кіраўніка ў ЗША і ўдзеле ў разнастайных міжнародных самітах. 
Пры гэтым канцэпцыя мірнага суіснавання не азначала завяршэння 
канфрантацыі паміж двума лагерамі. Хутчэй, гэта быў адыход ад ідэі 
масіраванага ўдару на цэнтральным кірунку да пераводу процістаяння ў 
рамкі «войнаў чужымі рукамі» і, галоўнае, нарошчвання стратэгічнага 
ядзернага патэнцыялу. 

У першыя гады пасля завяршэння Другой сусветнай вайны ядзерD
най зброяй валодалі толькі ЗША, што давала ім пэўную палітычную 
перавагу. Аднак 29 жніўня 1949 г. СССР правёў паспяховыя выпрабаD
ванні ядзернага зараду. Гэта прывяло да пачатку гонкі ядзерных узбраD
енняў, а таксама распрацоўкі і вытворчасці сродкаў іх дастаўкі. 

У першай палове 1950Dх гг. абедзве звышдзяржавы правялі паспяхоD
выя выпрабаванні тэрмаядзернай зброі, магутнасць якой значна пераD
вышала моц зарадаў, выкарыстаных у Хірасіме і Нагасакі. У той жа час 
пачынаецца ўтварэнне г. зв. «стратэгічнай ядзернай трыяды» (бамбарD
дзіроўшчыкі, міжкантынентальныя балістычныя ракеты (МБР) і падD
водныя лодкі, здольныя несці ядзерную зброю). 

Адначасова адбыліся некаторыя карэкціроўкі амерыканскай канD
цэпцыі стрымлівання. Адным з падмуркаў знешняй палітыкі ЗША зраD
білася ідэя «масіраванай адплаты», якая грунтавалася на тым, што 
патэнцыяльны агрэсар павінен разумець: яго дзеянні непазбежна прыD
вядуць да магутнага ядзернага ўдару ў адказ. 

Канцэпцыя масіраванай адплаты вяла да разумення пагрозы поўD
нага ўзаемнага вынішчэння ў выпадку ядзернага канфлікту. У выніку 
знешняя палітыка звышдзяржаў і іх саюзнікаў у 1950Dх гг. ператварылаD
ся ў тое, што было пазначана ў ЗША як «балансаванне на мяжы». АбоD
два бакі канфрантацыі выкарыстоўвалі рэзкую рыторыку на фоне росту 
ўзбраенняў. Пры ўсім гэтым палітыкі спадзяваліся на тое, што проціD
леглы бок, каб не дапусціць ядзернага канфлікту, саступіць першым. 
Але жаданне цвёрда процістаяць праціўніку магло прывесці да такога 
стану, калі мяжа паміж хісткім мірам і вайной рабілася настолькі тонD
кай, што ў любы момант можна было чакаць узаемных ядзерных удараў. 

У першай палове 1950Dх гг. працягвалася інстытуцыянальнае афармD
ленне капіталістычнага і сацыялістычнага лагераў. У Азіі заходнія краіD
ны ўтварылі СЕАТА. Адпаведны дагавор быў падпісаны 8 верасня 1954 г. у 
Маніле (Філіпіны). Нягледзячы на тое што ў назве арганізацыі была 
пазначана «ПаўднёваDУсходняя Азія», у яе ўвайшлі пераважна тыя краіD
ны, якія знаходзіліся за межамі гэтага рэгіёна: Аўстралія, ВялікабрытаD
нія, ЗША, Новая Зеландыя, Пакістан, Францыя. З паўднёваазіяцкіх 
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краін удзельнічалі толькі дзве: Тайланд і Філіпіны. У рамках дактрыны 
Трумэна гэтай арганізацыі адводзілася роля паўднёваазіяцкага НАТА па 
стрымліванні камуністычнага Кітая. 

Яшчэ адной арганізацыяй, утворанай у Азіі па прыкладзе НАТА, 
была СЕНТА. У яе ўвайшлі Вялікабрытанія, Іран, Ірак, Пакістан і ТурD
цыя, якія ў 1955 г. падпісалі ў Багдадзе адпаведны пакт. Задачай СЕНТА 
было прыкрыццё Сярэдняга і Блізкага Усходу ад савецкай экспансіі. Але 
арганізацыя не здолела перашкодзіць пранікненню Савецкага Саюза на 
Блізкі Усход, у выніку чаго ў далейшым СССР усталяваў цесныя сувязі з 
рэжымамі ў Егіпце, Іраку, Лівіі, НароднаDДэмакратычнай Рэспубліцы 
Емен, Самалі, Сірыі. Пасля Іранскай рэвалюцыі 1979 г. СЕНТА завярD
шыла сваё існаванне. 

Усходні блок у сярэдзіне 1950Dх гг. утварыў сваю ваеннаDпалітычD
ную структуру. 14 мая 1955 г. восем краін – удзельніц СЭУ падпісалі 
ў Варшаве дагавор аб калектыўнай бяспецы, у выніку чаго была створаD
на Арганізацыя Варшаўскага дагавору (АВД). Дакумент прадугледжваў 
узаемную вайсковую дапамогу пры нападзе на адну з краінDудзельніц. 

Пагроза перарастання канфрантацыі ў ядзерную вайну прымушала і 
ЗША, і СССР шукаць шляхі да павелічэння свайго ўплыву за кошт паD
шырэння прысутнасці ў розных рэгіёнах зямнога шару і ўсталявання 
кантролю над крыніцамі стратэгічных рэсурсаў. Гэта выклікала актывіD
зацыю палітыкі абедзвюх звышдзяржаў у дачыненні да тых краін, якія 
не належалі ні да аднаго з лагераў. Асаблівую значнасць у пасляваенны 
перыяд набыў Блізкі Усход, дзе існавалі буйныя радовішчы нафты і Суэцкі 
канал, які даваў хуткі доступ з Міжземнага мора да басейна Індыйскага 
акіяна. Гэта рабіла рэгіён патэнцыяльнай пляцоўкай сутыкнення інтаD
рэсаў паміж двума блокамі. Актыўная міграцыя яўрэяў на тэрыторыю 
Палесціны і абвяшчэнне 14 мая 1948 г. дзяржавы Ізраіль прывялі да 
ўзнікнення зоны напружанасці, якая ўтварыла спрыяльную глебу для 
ўмяшання з боку звышдзяржаў. 

Злучаныя Штаты разглядалі Блізкі Усход як зону сваіх інтарэсаў 
і імкнуліся ўключыць яго ў сістэму стрымлівання СССР. Ключавое месD
ца ў гэтым звяне бяспекі мусіў займаць Егіпет. Але лідар Егіпта Гамаль 
Абдэль Насер заняў антызаходнія пазіцыі. Нацыяналізацыя ім Суэцкага 
канала ў сярэдзіне 1956 г. прывяла да вайсковай аперацыі з удзелам 
Вялікабрытаніі, Францыі і Ізраіля, мэтай якой было адхіленне Насера 
ад улады. Нягледзячы на пачатковы поспех, краіныDагрэсары атрымалі 
страшэнную палітычную паразу. Міжнародная рэакцыя была адназначD
на негатыўнай. Па арабскіх краінах прайшлі масавыя акцыі пратэсту. 
ААН патрабавала ад Ізраіля, Францыі і Вялікабрытаніі неадкладна спыD
ніць баявыя дзеянні і вывесці свае войскі з тэрыторыі Егіпта. ЗША заD
клікалі сваіх саюзнікаў спыніць баявыя дзеянні, што было падмацавана 
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фінансавым ціскам. СССР пагражаў накіраваць у Егіпет свае войскі. 
5 лістапада з боку савецкага кіраўніцтва прагучалі пагрозы нанесці раD
кетны ўдар па Вялікабрытаніі, Францыі і Ізраілю. Хоць СССР і не валоD
даў у той час сродкамі для нанясення падобнага ўдару, заходнія краіны 
не былі да канца ўпэўнены ў тым, што гэта пагроза толькі блеф. 

7 лістапада пад моцным ціскам з боку міжнароднай супольнасці 
Вялікабрытанія і Францыя спынілі агонь і да 22 снежня вывелі свае 
войскі з тэрыторыі Егіпта. Ізраіль працягваў акупацыю Сінайскага паўD
вострава да сакавіка 1957 г. 

Вынікам Сінайскага крызісу было, з аднаго боку, аслабленне пазіD
цый Вялікабрытаніі на міжнароднай арэне, што паставіла кропку ў яе 
былой велічы. З іншага боку, арабскія краіны ўмацаваліся ў сваёй антыD
ізраільскай пазіцыі. Значныя перавагі атрымаў Савецкі Саюз, які заваD
яваў сімпатыі арабскага свету. Насер абраў курс на далейшае збліжэнне 
з СССР, што дало савецкаму кіраўніцтву магчымасць пашыраць сваю 
прысутнасць на Блізкім Усходзе. 

Суэцкі крызіс дапамог СССР у значнай ступені нейтралізаваць неD
гатыўныя наступствы падзей у Венгрыі, куды 4 лістапада 1956 г. былі 
ўведзены войскі АВД з мэтай задушыць антыкамуністычную рэвалюD
цыю, якая пачалася 23 кастрычніка. Вынікам аперацыі былі шматлікія 
ахвяры сярод мірнага насельніцтва і вяртанне да ўлады камуністычнага 
кіраўніцтва. 

Працяг палітыкі «балансавання на мяжы» ў канцы 1950Dх гг. прывёў 
да Другога Берлінскага крызісу. Праз Заходні Берлін, на мяжы з якім не 
было кантролю, штогод вялікая колькасць жыхароў ГДР перабіралася 
на Захад. Гэта была тая праблема, якую савецкаму кіраўніцтву трэба 
было тэрмінова вырашаць. У лістападзе 1958 г. Хрушчоў выставіў заходD
нім краінам ультыматум у шасцімесячны тэрмін прыбраць свае кантынD
генты з Заходняга Берліна і абвясціць яго свабодным горадам. Калі заD
ходнія краіны не выканалі гэтай умовы, Хрушчоў выступіў з ініцыятыD
вай склікання міжнароднай канферэнцыі з удзелам СССР, ЗША, 
Вялікабрытаніі і Францыі дзеля вызначэння статусу Заходняга Берліна. 
Але ні канферэнцыя, ні асабістая сустрэча Хрушчова і прэзідэнта ЗША 
Дуайта Эйзенхаўэра, якая адбылася ў КемпDДэвідзе (ЗША), вынікаў не 
прынеслі, хоць і далі спадзяванне на мірнае вырашэнне праблемы. 

На май 1960 г. быў запланаваны саміт лідараў чатырох дзяржаў у ПаD
рыжы. Аднак на яго аказаў моцны негатыўны ўплыў інцыдэнт з амерыD
канскім самалётамDразведчыкам «Локхід УD2», які быў збіты над тэрыD
торыяй СССР 1 мая 1960 г. У выніку Парыжскі саміт зрабіўся пляцоўкай 
для дыпламатычнага скандалу і ніякіх станоўчых вынікаў не прынёс. 
У ноч на 13 жніўня 1961 г. сіламі ўсходнегерманскай арміі вакол ЗаходD
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няга Берліна была пабудавана сцяна. Гэта прадэманстравала, што паліD
тычнае выйсце з крызісу зрабілася практычна недасягальным. КанD
франтацыя пачала рэзка ўзрастаць, што вылілася ў перакідку ў Еўропу 
дадатковых вайсковых злучэнняў ЗША. СССР, у сваю чаргу, 30 кастрычD
ніка правёў выпрабаванні тэрмаядзернай бомбы («ЦарDбомба»). Моц 
выбуху склала каля 58 мегатон у тратылавым эквіваленце, што прыD
кладна ў 1,5 тыс. разоў вышэй за сумарную моц выбухаў у Хірасіме і НаD
гасакі. 

Але Савецкі Саюз у той час не меў сродкаў дастаўкі сваіх ядзерных 
зарадаў да ЗША. Для таго, каб трымаць пад прыцэлам усю тэрыторыю 
Злучаных Штатаў, СССР мусіў размясціць свае ракеты ў непасрэднай 
блізкасці ад амерыканскіх меж. Магчымасць зрабіць гэта ўзнікла, калі 
да ўлады на Кубе прыйшоў рэжым на чале з Фідэлем Кастра, які пачаў 
актыўнае збліжэнне з СССР. 

Летам 1962 г. пачалася сакрэтная аперацыя па размяшчэнні на Кубе 
савецкіх ракет з ядзернымі зарадамі. Амерыканцы даведаліся пра гэта 
15 кастрычніка, што прывяло да ўзнікнення Кубінскага крызісу. 
22 кастрычніка Кенэдзі ў тэлевізійным звароце да нацыі абвясціў пра 
ўвядзенне марскога каранціну кубінскага ўзбярэжжа. Акрамя таго, ён 
указаў, што любы запуск ракет з тэрыторыі Кубы будзе разглядацца як 
напад на ЗША, і заклікаў да неадкладнага вываду ракет з вострава. АфіD
цыйна блакада ўводзілася з 24 кастрычніка. У той жа дзень амерыканD
скія ўзброеныя сілы былі прыведзены ў стан найвышэйшай баявой 
гатоўнасці за ўсю гісторыю краіны. 

На працягу некалькіх дзён узброеныя сілы ЗША і СССР балансавалі 
на мяжы пераходу да ўзброенага канфлікту. На гэтым фоне лідары 
дзвюх дзяржаў абменьваліся лістамі з прапановамі па вырашэнні крыD
зісу. Урэшце 28 кастрычніка Хрушчоў праінфармаваў Кенэдзі пра сваю 
згоду вывесці з Кубы ракеты і ўсё тое ўзбраенне, якое амерыканцы паD
лічаць наступальным. На гэтым крызіс быў вычарпаны. Да канца лістаD
пада савецкія ракеты, а таксама бамбардзіроўшчыкі «ІлD28» былі вывеD
дзены з Кубы. Амерыканцы, у сваю чаргу, 21 лістапада знялі блакаду 
кубінскага ўзбярэжжа. У далейшым яны, у рамках сакрэтных дамоўлеD
насцей з СССР, вывелі свае ракеты з Італіі і Турцыі. 

Кубінскі крызіс прадэманстраваў, што высокая ступень канфрантаD
цыйнасці ў адносінах можа прывесці да катастрафічных наступстваў. 
Дзякуючы гэтаму адбылося пэўнае змяншэнне напружанасці. НепаD
срэдным вынікам падзей вакол Кубы было ўсталяванне ў 1963 г. паміж 
Пентагонам і Крамлём тэлетайпнай лініі для аператыўнай сувязі кіраўD
нікоў дзяржаў у выпадку паўтарэння крызіснай сітуацыі. 
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«ГНУТКАЕ РЭАГАВАННЕ» І ПЕРШЫЯ СПРОБЫ 
РАЗРАДКІ МІЖНАРОДНАЙ 

НАПРУЖАНАСЦІ (1963–1969) 
 

арыбскі крызіс прымусіў амерыканцаў перагледзець свае падыD
ходы да канцэпцыі «масіраванай адплаты». Ён прадэманстраваў, 

што гэта канцэпцыя фактычна развязвала рукі савецкаму кіраўніцтву, 
якое магло наносіць дробныя ўдары на негалоўных кірунках і такім чыD
нам «адрываць» кавалкі амерыканскага свету. Канцэпцыя «балансаванD
ня на мяжы» таксама падавалася надта небяспечнай. Таму яшчэ з канца 
1950Dх гг. амерыканскія аналітыкі пачалі прапаноўваць іншыя падыходы. 
Новая канцэпцыя атрымала назву «гнуткае рэагаванне» і прадугледжваD
ла выкарыстанне для ўдару ў адказ столькі сілы, колькі было неабходна 
для адпору менавіта гэтаму ўдару. Такім чынам, на маленькі рэгіянальD
ны ўдар трэба было не задзейнічаць адразу ўсю ядзерную моц, а адкаD
заць такім жа невялікім контрударам. Гэта тычылася і прымянення 
ядзернай зброі. 

Шмат увагі было накіравана на павелічэнне шанцаў «другога ўдару», 
ці ўдару ў адказ. Магчымасці для гэтага ўтварала «стратэгічная ядзерная 
трыяда». У прыватнасці, у 1960Dх гг. амерыканскія стратэгічныя бамD
бардзіроўшчыкі з тэрмаядзернай зброяй на борце пастаянна патруляваD
лі нябёсы вакол савецкіх меж. Пры гэтым у кожнага экіпажа была 
інфармацыя аб цэлях, якія ён мусіў паразіць у выпадку атрымання загаD
ду. Практыка патрулявання была згорнута ў 1968 г., пасля некалькіх 
інцыдэнтаў (у тым ліку пасля аварыйнага скіду чатырох вадародных 
бомб над тэрыторыяй Іспаніі ля вёскі Паламарэс у 1966 г.). 

Актыўныя выпрабаванні ядзерных зарадаў у пасляваенны перыяд, 
пачынаючы з аперацыі «Кросроўдз» (выпрабаванні ядзерных зарадаў 
ЗША на ціхаакіянскім атоле Бікіні ў 1946 г.) і да выбуху «ЦарDбомбы» 
ў кастрычніку 1961 г., прывялі да рэзкага росту забруджвання атмасфеD
ры радыеактыўнымі элементамі. Сітуацыя ўскладнялася яшчэ і тым, 
што да пачатку 1960Dх гг. да шэрагу дзяржаў, якія валодалі ядзернай 
зброяй, дадаліся Вялікабрытанія (1952) і Францыя (1960). У хуткім часе 
да іх далучыўся Кітай (1964). Гэта патрабавала новых падыходаў да 
праблемы росту ядзерных арсеналаў і распаўсюду ядзернай зброі на 
іншыя краіны свету, што магло прывесці да канчатковай страты кантD
ролю над міжнароднымі працэсамі і росту пагрозы ядзернага канфлікту. 

Пытанні аб абмежаванні ядзерных узбраенняў (як і выпрабаванняў 
ядзернай зброі) паўставалі і раней – яшчэ з другой паловы 1940Dх гг. 
Але яны ўвесь час натыкаліся на супраціў з боку ўлад ядзерных дзяржаў. 

К 
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У пачатку 1960Dх гг. нарэшце атрымалася развесці пытанні аб абмежаD
ванні ўзбраенняў і выпрабаванняў. Вынікам гэтага стала падпісанне 
5 жніўня 1963 г. у Маскве Дагавора аб частковай забароне ядзерных выD
прабаванняў. Іх забаранялася праводзіць у атмасферы, у космасе і пад 
вадой. Першапачаткова свае подпісы пад Дагаворам паставілі прадстаўD
нікі Вялікабрытаніі, ЗША і СССР, але дакумент быў адкрытым для 
іншых краін, большасць з якіх падпісалі Дагавор у другой палове 1963 г. 
Францыя і КНР гэта зрабіць адмовіліся. 

Істотным момантам у гісторыі міжнароднага супрацоўніцтва ў спраD
ве абмежавання ўзбраенняў было падпісанне Дагавора аб космасе (поўD
ная назва – Дагавор аб кіруючых прынцыпах дзейнасці дзяржаў па даD
следаванні і выкарыстанні космасу, у тым ліку Месяца і іншых нябесных 
цел). Ініцыятарамі, як і ў справе абмежавання ядзерных выпрабаванD
няў, выступілі Вялікабрытанія, ЗША і СССР, якія падпісалі Дагавор 
27 студзеня 1967 г., у далейшым да яго далучыліся і іншыя (на канец 
2015 г. – 104 краіны). Дагавор аб космасе стаў падмуркам для далейшай 
распрацоўкі міжнароднага касмічнага права. Ён у тым ліку забараняе 
размяшчаць у космасе ядзерную зброю (звычайнай зброі гэта забарона 
не тычыцца), а таксама абвяшчае космас і нябесныя целы набыткам 
усяго чалавецтва, на які не можа прэтэндаваць асобная дзяржава. 

1 ліпеня 1968 г. Вялікабрытанія, ЗША і СССР адкрылі для падпісанD
ня Дагавор аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Гэты Дагавор грунтаD
ваўся на трох слупах: нераспаўсюджванне ядзернай зброі; раззбраенне; 
права на мірнае выкарыстанне атама. Галоўным яго прынцыпам з’яўляD
ецца адмова няядзерных дзяржаў ад набыцця ядзернай зброі. Адзінымі 
краінамі, якія маюць права ёй валодаць, у тэксце Дагавора былі наD
званы Вялікабрытанія, ЗША, Кітай, СССР (цяпер – Расія) і Францыя. 
Яны, па тэксце Дагавора, могуць дзяліцца з іншымі краінамі тэхналоD
гіямі мірнага выкарыстання атама, але пры гэтым іх высілкі мусяць 
быць накіраванымі на скарачэнне і ліквідацыю ўласных ядзерных арсеD
налаў. На сёння Дагавор падпісалі 190 краін (Паўночная Карэя выйшла 
з яго ў 2003 г.). Чатыры краіны (Ізраіль, Індыя, Пакістан і Паўднёвы СуD
дан) яго не падпісалі. Пры гэтым Індыя, Пакістан (і, з вялікай верагодD
насцю, Ізраіль) валодаюць сваёй ядзернай зброяй. 

Змены ў падыходах да росту ядзернай пагрозы і міжнародныя дагаD
воры аб абмежаваннях выпрабаванняў і распаўсюджання ядзернай зброі 
паклалі падмурак для далейшага міжнароднага супрацоўніцтва ў гэтай 
сферы, працягам чаго з’явіліся і адпаведныя дагаворы першай паловы 
1970Dх гг. Але ў цэлым канфрантацыя захоўвалася, хоць і перайшла 
ў больш стабільную фазу. 
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Адным з наступстваў развіцця ядзерных стратэгій ЗША ў 1960Dя гг. 
былі нечаканыя праблемы з саюзнікамі па НАТА. Пасля вайны паміж 
ЗША і Вялікабрытаніяй усталяваліся «асаблівыя» адносіны. Гэта значыD
ла прызнанне блізкасці інтарэсаў і цеснае супрацоўніцтва ў першую 
чаргу ў вайсковай сферы. Падчас асаблівае месца Вялікабрытаніі ў паD
літыцы ЗША прыводзіла да канфлікту інтарэсаў з іншымі партнёрамі 
Злучаных Штатаў па капіталістычным лагеры і НАТА. 

Францыя таксама прэтэндавала на больш высокую ролю ў ПаўночD
наатлантычным альянсе. У 1958 г. тагачасны прэзідэнт Францыі Шарль 
дэ Голь звярнуўся да ЗША і Вялікабрытаніі з прапановай утварыць 
трохбаковы дырэктарат, які б вызначаў сумесныя стратэгіі і вырашаў 
найбольш істотныя пытанні. Гэта магло б узняць статус Францыі і ВяліD
кабрытаніі да статусу звышдзяржаў. Адмоўны адказ Эйзенхаўэра на гэту 
прапанову падштурхнуў дэ Голя да правядзення больш незалежнай знешD
няй палітыкі. Перш за ўсё яна выявілася ў адмове размяшчаць на сваёй 
тэрыторыі замежнае ядзернае ўзбраенне. У выніку з канца 1950Dх гг. 
ЗША былі вымушаны перамясціць дзве сотні сваіх баявых самалётаў 
з баз на тэрыторыі Францыі ў іншыя месцы. У 1959 г. Францыя вывела 
свой Міжземнаморскі флот зDпад камандавання НАТА. 

Істотныя крокі ў бок большай незалежнасці дэ Голь здзейсніў у 1963 г. 
14 студзеня ён наклаў вета на далучэнне Вялікабрытаніі да Еўрапейскай 
эканамічнай супольнасці і адмовіўся размяшчаць на французскіх баяD
вых караблях амерыканскія ядзерныя ракеты «Паларыс», чаго жадалі 
дамагчыся ЗША. Праз тыдзень пасля гэтага ў Елісейскім палацы ў ПаD
рыжы Францыя падпісала дагавор аб сяброўстве з ФРГ. Гэта быў крок, 
накіраваны на ўтварэнне ў Еўропе ўмоў для меншай патрэбы ў абароне 
з боку ЗША і, адпаведна, да большай аўтаноміі еўрапейскіх краін. АкраD
мя таго, такі альянс мог зрабіцца процівагай як амерыканаDбрытанскаD
му тандэму ў рамках заходняга лагера, так і савецкаму лагеру. 

Недвухсэнсоўны сігнал пра сваё жаданне весці незалежную знешD
нюю палітыку дэ Голь даслаў усяму свету ў 1964 г., калі Францыя прыD
знала Кітайскую Народную Рэспубліку. Для краін Захаду ў той час кіD
тайская нацыя была прадстаўлена Кітайскай Рэспублікай (яна ж займаD
ла месца і сярод пастаянных членаў Савета Бяспекі ААН). Пры гэтым 
адносіны КНР з самым блізкім саюзнікам – СССР – знаходзіліся ў стаD
дыі разрыву. Таму палітыка дэ Голя ў дачыненні да КНР магла дэманD
страваць жаданне ўтварыць трохкутнік Францыя – КНР – СССР, які 
мог адыгрываць значную ролю ў сістэме міжнародных адносін. 

7 сакавіка 1966 г. дэ Голь паведаміў прэзідэнту ЗША Джонсану, што 
Францыя выходзіць з Аб’яднанага камандавання НАТА, і патрабаваў 
вываду ўсіх замежных войск з яе тэрыторыі. 1 ліпеня ўсе французскія 
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прадстаўнікі пакінулі свае пасады ў штабе НАТА. Сам штаб перавоD
дзіўся з прадмесцяў Парыжа, дзе ён да гэтага знаходзіўся, у Бельгію. 

Пасля выхаду з усіх вайсковых структур Паўночнаатлантычнага 
альянсу Францыя паDранейшаму засталася членам арганізацыі, пакольD
кі НАТА мела не толькі вайсковы, але і палітычны характар. Больш за 
тое, дэ Голь запэўніў сваіх заходніх партнёраў, што Францыя ў выпадку 
канфлікту з СССР будзе дзейнічаць сумесна з заходнімі краінамі, у тым 
ліку ўдзельнічаць у баявых дзеяннях (у 2009 г. Францыя аднавіла сваё 
членства ў вайсковых арганізацыях НАТА). 

Рашэнне Францыі выклікала рэзкую рэакцыю на Захадзе. У ЗША 
прайшлі антыфранцузскія маніфестацыі, незадаволенасць выказалі ВяD
лікабрытанія і Нідэрланды. Затое Савецкі Саюз вельмі прыязна пастаD
віўся да яго, тым болей што яшчэ ў 1964 г. СССР і Францыя падпісалі 
шэраг пагадненняў. У чэрвені 1966 г. адбыўся візіт дэ Голя ў Маскву. 
Аднак пасля падзей у Чэхаславакіі ў 1968 г. адносіны паміж СССР 
і Францыяй пагоршыліся, а ў далейшым перажылі перыяды як узлётаў, 
так і падзенняў. З іншага боку, адносіны Францыі з ЗША пачалі выD
праўляцца пасля таго, як у Белы Дом прыйшла адміністрацыя Роберта 
Ніксана. 

На ўсходні лагер значны ўплыў аказалі падзеі Пражскай вясны. З прыD
ходам у пачатку 1968 г. да ўлады ў ЧССР Аляксандра Дубчака і абвяшD
чэннем ім увесну таго ж года «Праграмы дзеянняў», якая прадугледжD
вала лібералізацыю эканамічнай і палітычнай сфер, у тым ліку свабоду 
прэсы і сходаў, у краіне пачалі гучаць заклікі да больш шырокіх і хуткіх 
рэформ, узмацнілася крытыка камуністычнай партыі, сацыялістычнага 
выбару і надта вялікага ўплыву з боку СССР. 

Нягледзячы на тое што Дубчак імкнуўся пераканаць савецкае кіраўD
ніцтва ў сваёй адданасці марксісцкаDленінскім ідэалам, сітуацыя ў ЧССР 
моцна нервавала савецкіх лідараў. Для Савецкага Саюза яна ўяўляла 
небяспеку, паколькі пагражала стратай улады камуністычнай партыяй, 
збліжэннем краіны з Захадам, стратай значнага патэнцыялу чэхаславацD
кай ваеннай прамысловасці. Акрамя таго, Чэхаславакія выкарыстоўваD
лася для паставак зброі ў краіны трэцяга свету, якія прымалі (ці маглі 
прыняць) удзел у процістаянні з Захадам. Нарэшце, страта Чэхаславакіі, 
як лічыла савецкае кіраўніцтва, стала б моцным ударам па прэстыжы 
СССР у свеце. 

3 жніўня 1968 г. ЧССР і пяць краін АВД (СССР і чатыры яго бліD
жэйшыя саюзнікі: Балгарыя, Венгрыя, ГДР і Польшча) падпісалі БраD
ціслаўскую дэкларацыю. Яна пацвярджала вернасць марксізмуDленінізD
му і пралетарскаму інтэрнацыяналізму і гатоўнасць змагацца супраць 
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буржуазнай ідэалогіі і антысацыялістычных сіл. СССР пазначыў сваю 
гатоўнасць умяшацца ва ўнутраныя справы той краіны АВД, дзе ўзнікне 
небяспека «буржуазнай контррэвалюцыі» (г. зн. дзе будзе адбывацца 
палітычная і эканамічная лібералізацыя з пераходам да шматпартыйнай 
сістэмы). 

Браціслаўская дэкларацыя не здолела вырашыць праблемы. У ноч 
на 21 жніўня 1968 г. войскі СССР і яшчэ трох краін АВД – Балгарыі, 
Венгрыі і Польшчы – увайшлі на тэрыторыю Чэхаславакіі ў рамках апеD
рацыі «Дунай». У апошні момант вырашылі не задзейнічаць у аперацыі 
войскі ГДР, паколькі гэта магло б выклікаць небяспечныя асацыяцыі 
з падзеямі Другой сусветнай вайны. Яшчэ дзве краіны АВД – Румынія 
і Албанія – таксама не прынялі ўдзел у аперацыі. 

Армія ЧССР не аказала супраціву, а грамадзянскі супраціў не мог 
эфектыўна процістаяць вайсковым аддзелам. Дубчак і шэраг рэфармаD
тараў з КПЧ былі арыштаваны і дастаўлены ў Маскву. 23 жніўня яны 
падпісалі Маскоўскі пратакол, у адпаведнасці з якім у Чэхаславакіі адD
мянялася свабода слова, зноў уводзілася цэнзура, ліквідаваліся апазіD
цыйныя групы. У красавіку 1969 г. Дубчака на пасадзе першага сакD
ратара КПЧ замяніў падкантрольны Маскве Густаў Гусак. Рэформы 
былі згорнуты. 

Падзеі ў Чэхаславакіі 1968 г. аказалі значны ўплыў на сістэму міжнаD
родных адносін. Для ўсходняга лагера яны мелі рознанакіраваныя наD
ступствы. Перш за ўсё, пазіцыя, якую выказала савецкае кіраўніцтва 
падчас падпісання Браціслаўскай дэкларацыі, ператварылася ў заверD
шаную знешнепалітычную канцэпцыю, якая атрымала назву «дактрына 
абмежаванага суверэнітэту», ці «дактрына Брэжнева». У адпаведнасці 
з ёй Савецкі Саюз пакідаў за сабой права ўмешвацца ва ўнутраныя 
справы краін сацыялістычнага лагера (у тым ліку з выкарыстаннем ваD
енных сродкаў) пры ўзнікненні пагрозы існаванню ў гэтых краінах 
сацыялістычнай сістэмы і лаяльных Маскве рэжымаў. 

З іншага боку, увод войскаў АВД у ЧССР выклікаў негатыўную рэD
акцыю з боку Румыніі і Албаніі. Румынскі лідар Нікалае Чаўшэску даўD
но дэманстраваў сваю апазіцыю панаванню Масквы, і ў далейшым РуD
мынія прытрымлівалася незалежнай лініі ў сваёй палітыцы, хоць і заD
ставалася саюзнікам СССР. Албанія, якая ў той час уваходзіла ў АВД, 
пакінула гэту арганізацыю ў знак пратэсту супраць інтэрвенцыі ў ЧэхаD
славакію. У далейшым яна пачала збліжацца з Кітайскай Народнай 
Рэспублікай. 

Што тычыцца заходняга лагера, яго рэакцыя была даволі стрымаD
най, у тым ліку ў рамках ААН. У значнай ступені гэта было абумоўлена 
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тым, што ў той час ішла В’етнамская вайна і ўвага заходніх краін была 
прыцягнута ў першую чаргу да яе. Тым не менш імідж СССР на міжD
народнай арэне ў выніку падзей 1968 г. у значнай ступені пацярпеў. 

Жорстка адрэагавала на палітыку СССР у дачыненні да партнёраў 
па сацыялістычным лагеры Кітайская Народная Рэспубліка. НапружаD
насць паміж дзвюма краінамі ўзнікла яшчэ ў 1950Dх гг., калі Хрушчоў 
пачаў крытыкаваць сталінскую мадэль сацыялізму. Крытыка савецкага 
«рэвізіянізму» з боку Мао Цзэдуна ўзмацнілася ў 1960Dя гг., пасля заD
ключэння паміж СССР і заходнімі краінамі дагавораў па абмежаванні 
распаўсюду ядзернай зброі. Нарэшце, пасля падзей у ЧССР Мао пачаў 
казаць пра пагрозу савецкага імперыялізму. Усё гэта прывяло да канD
чатковага расколу паміж КНР і СССР, што пакінула моцны ўплыў на 
ўсю далейшую сістэму міжнародных адносін. 

Асобную ролю ў 1960Dя гг. для звышдзяржаў набылі краіны г. зв. 
трэцяга свету – тыя, якія падчас халоднай вайны не далучыліся ні да 
аднаго з бакоў процістаяння. Нягледзячы на тое што сярод такіх краін 
быў і шэраг еўрапейскіх (Аўстрыя, Ірландыя, Фінляндыя, Швейцарыя і 
Швецыя), з трэцім светам асацыююць, як правіла, былыя афрыканскія, 
азіяцкія, лацінаамерыканскія калоніі еўрапейскіх дзяржаў, эканоміка 
якіх займае перыферыйнае месца ў сусветнай гаспадарцы. У 1961 г. у 
Бялградзе па ініцыятыве кіраўнікоў Егіпта, Ганы, Інданезіі, Індыі і 
Югаславіі была ўтворана арганізацыя Руху недалучэння, мэтай якой 
было адстойванне праў краін трэцяга свету на годнае месца ў сусветнай 
палітыцы і эканоміцы. Нягледзячы на свой «нейтральны» статус, шмат 
якія ўдзельнікі Руху былі шчыльна афіляваны з тым ці іншым лагерам 
халоднай вайны. 

Асноўнай задачай як для капіталістычнага, так і для сацыялістычD
нага блока было ўцягванне краін трэцяга свету ў процістаянне на сваім 
баку, а ў адваротным выпадку – прадухіленне далучэння гэтых краін да 
боку процілеглага. Пры гэтым для ЗША галоўным заставаўся тэзіс: бедD
насць з’яўляецца адным з фактараў узнікнення сімпатый да камунісD
тычнай ідэі. Таму Злучаныя Штаты накіроўвалі значныя сродкі на экаD
намічную дапамогу гэтым краінам. Фактычна ЗША бачылі сябе ў ролі 
той сілы, якая эканамічна, палітычна і вайскова падтрымлівае ўрады 
трэцяга свету ў барацьбе з камуністычнай пагрозай. 

Пасля шэрагу правалаў амерыканскай палітыкі ў Лацінскай АмерыD
цы з 1961 г. пачала ажыццяўляцца праграма «Саюз для прагрэсу», якая 
прадугледжвала эканамічную дапамогу лацінаамерыканскім краінам з 
мэтай палітычнай стабілізацыі і паляпшэння іміджу ЗША сярод лацінаD
амерыканцаў. 
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На Блізкім Усходзе амерыканцы аказвалі актыўную падтрымку 
Ізраілю ў яго процістаянні з суседнімі арабскімі краінамі, якіх падтрымD
ліваў СССР. У выніку чарговай вайны паміж арабскімі краінамі і ІзраіD
лем (Шасцідзённая вайна, 5–10 чэрвеня 1967 г.) войскамі апошняга 
былі акупаваны тэрыторыі Сінайскага паўвострава, Сектар Газа, ГаланD
скія вышыні, Заходні бераг (ракі Іардан) і Усходні Іерусалім. Гэта паD
спрыяла далейшаму росту аўтарытэту Ізраіля на міжнароднай арэне, 
але, з іншага боку, прывяло да яшчэ большых іміджавых страт ЗША 
ў краінах Блізкага Усходу. 

У ПаўднёваDУсходняй Азіі ЗША ў сваім памкненні прадухіліць расD
паўсюджванне камуністычнай мадэлі ў В’етнаме пачалі аказваць вайD
сковую дапамогу паўднёвав’етнамскаму рэжыму, які прытрымліваўся 
празаходняй палітыкі. Паступова Злучаныя Штаты ўцягнуліся ў барацьD
бу супраць партызанскіх камуністычных атрадаў на поўдні В’етнама 
(г. зв. «в’етконганцаў») і Паўночнага В’етнама, за якім стаяў СССР. 
З сакавіка 1965 г. гэта барацьба перарасла ў паўнамаштабную вайну 
з удзелам амерыканскай арміі, авіяцыі і флоту, што ў далейшым вылілаD
ся ў адну з самых значных палітычных параз ЗША. 
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адзеі, якія адбыліся ў 1960Dя гг., зрабілі сістэму міжнародных 
адносін больш складанай, чым яна была раней. Некаторыя саюзD

нікі ЗША па блоку НАТА пачалі дэманстраваць незалежную знешнюю 
палітыку ў дачыненні да краін сацыялістычнага лагера. Эканамічны 
рост у краінах Заходняй Еўропы і Японіі наблізіў іх да паказальнікаў 
Злучаных Штатаў, пры тым што ў ЗША стан эканомікі пагоршыўся і паD
трабаваў надзвычайных мер. У той жа час эканоміка СССР пасля адмовы 
ад рэформ пачынала спаўзаць у стагнацыю. Далейшая гонка ўзбраенняў 
магла паглыбіць крызісныя з’явы ў эканоміцы і палітыцы. Савецкі Саюз 
папсаваў свой імідж умяшаннем ва ўнутраныя справы Чэхаславакіі і ўстаD
ляваннем жорсткага кантролю над краінамі Варшаўскага дагавору. АкраD
мя таго, раскол з КНР прывёў да той сітуацыі, калі ў Маскве пачалі разD
глядаць Кітай як больш сур’ёзную пагрозу, чым ЗША. 

Канфрантацыя паміж СССР і КНР, якая вясной 1969 г. прывяла да 
крывавага памежнага канфлікту вакол вострава Чжэнбао (Даманскі) на 
р. Усуры, паспрыяла зніжэнню варожасці ў стаўленні кітайскага кіраўD
ніцтва да краін Захаду. Усталяванне адносін паміж КНР і Францыяй 
зрабілася тым падмуркам, на якім у далейшым будаваліся адносіны 
КНР з вонкавым светам. 

П 
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Збліжэнню КНР з Захадам спрыяў і прыход у Белы Дом у 1969 г. 
Рычарда Ніксана. Ён з самага пачатку свайго знаходжання на пасадзе 
прэзідэнта ЗША праз Францыю і Пакістан дасылаў Пекіну сігналы пра 
сваю гатоўнасць усталяваць адносіны паміж ЗША і КНР. Але для Кітая 
ўсталяванне адносін з ЗША ішло б уразрэз з усёй тагачаснай палітыкай і 
рыторыкай. Папярэднія спробы наладзіць кантакты зрываліся зDза 
палітыкі ЗША ў Паўднёвай Азіі. 

Тым не менш у снежні 1970 г. амерыканскі бок атрымаў прапанову 
правесці перамовы па праблеме Тайваня, а ў красавіку 1971 г. амерыD
канская каманда па настольным тэнісе нечакана была запрошана на 
чэмпіянат, які праводзіўся ў Пекіне. Гэта быў адназначны сігнал з боку 
Кітая аб жаданні ўсталяваць кантакт паміж дзвюма краінамі. У ходзе пеD
рамоў паміж кіраўніцтвам КНР і тагачасным саветнікам па нацыянальD
най бяспецы ЗША Генры Кісінджэрам былі дасягнуты дамоўленасці аб 
вывадзе амерыканскага воінскага кантынгенту з Тайваня, а Кітай браў 
на сябе абавязак падтрымаць пазіцыю ЗША на перамовах з Паўночным 
В’етнамам, якія праходзілі з 1968 г. у Парыжы. Найбольш сенсацыйным 
вынікам перамоў паміж КНР і ЗША было запрашэнне амерыканскаму 
прэзідэнту наведаць у лютым 1972 г. Пекін. 

Яшчэ да гэтага, у 1971 г., КНР умацавала свае пазіцыі на міжнародD
най арэне, калі дамаглася замены прадстаўніцтва Кітайскай Рэспублікі 
(якая месцілася на Тайвані) у ААН сваім прадстаўніцтвам з атрыманнем 
статусу пастаяннага члена Савета Бяспекі з правам вета. Пасля гэтага 
краіны свету пачалі замяняць дыпламатычныя прадстаўніцтвы КР на 
дыпламатычныя прадстаўніцтвы КНР. У такіх абставінах СССР мог 
апынуцца ў складаным стане жорсткай канфрантацыі адначасова з заD
ходнім светам і з КНР, якая ў той час актыўна развівала свой ядзерны 
патэнцыял. 

У сферы ядзерных узбраенняў да пачатку 1970Dх гг. паміж СССР і 
ЗША ўсталяваўся прыблізны парытэт: Савецкі Саюз меў перавагу па 
колькасці МБР, хоць крыху саступаў па колькасці ракет падводнага баD
зіравання і стратэгічных бамбардзіроўшчыкаў. Але пры гэтым амерыканD
цы мелі тэхналагічную перавагу. Яны пачалі ўсталёўваць на адной ракеD
це некалькі боегаловак, якія раздзяляліся ў палёце і кожная з якіх магла 
паражаць сваю цэль. Акрамя таго, у ЗША існавала перадавая тэхналогія 
па проціракетнай абароне. Гэта ўтварала небяспечную няроўнасць 
у магчымасцях ядзерных дзяржаў: тая дзяржава, якая мела шчыльны 
пояс проціракетнай абароны, магла не баяцца ўдару ў адказ, што павыD
шала шанцы выжывання ў ядзернай вайне і ўтварала пагрозу нанясення 
першага ядзернага ўдару. 
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Усе гэтыя фактары прывялі да таго, што на працягу 1970Dх гг. паміж 
дзвюма звышдзяржавамі праходзілі перамовы, вынікам якіх было заD
ключэнне двух істотных пагадненняў, накіраваных на абмежаванне 
гонкі ўзбраенняў. 

Перамовы пачаліся 17 лістапада 1969 г. і праходзілі па чарзе ў ХельD
сінкі і Вене. З самага іх пачатку ўзніклі цяжкасці, у тым ліку ў сувязі з 
розным разуменнем тэрміналогіі. У прыватнасці, СССР настойваў на 
тым, што пад «стратэгічнымі» трэба разумець любыя сістэмы, здольныя 
дасягнуць тэрыторыі партнёра па перамовах. У такім выпадку пад гэта 
паняцце траплялі і амерыканскія бамбардзіроўшчыкі сярэдняй далёкасD
ці, якія размяшчаліся на авіяносцах і на амерыканскіх базах у Еўропе. 
Але пры гэтым савецкія ракеты сярэдняй далёкасці, якія былі нацэлены 
не на ЗША, а на краіны Заходняй Еўропы, пад катэгорыю «стратэгічD
ных» не траплялі. 

Гэта праблема ледзь не прывяла да зрыву перамоў. Але як на СССР, 
так і на ЗША ціснулі знешнія абставіны. Для СССР існавала праблема 
тэхналагічнага адставання ад Амерыкі ў сферы проціракетнай абароны. 
Акрамя таго, усё больш актуальнай рабілася пагроза з боку Кітая, што 
ўзмацнялася пачаткам «палітыкі адчыненасці» паміж КНР і краінамі 
Захаду. Для ЗША істотнай была праблема завяршэння В’етнамскай 
вайны. Дактрына, якая была прынята ў якасці знешнепалітычнай страD
тэгіі пасля прыходу на пасаду прэзідэнта Рычарда Ніксана, прадугледжD
вала скарачэнне ўдзелу амерыканскіх вайскоўцаў у рэгіянальных канфD
ліктах. Ніксан таксама лічыў неабходным ператварыць вайну ў В’етнаме 
ва ўнутрыв’етнамскі канфлікт праз вывад з В’етнаму амерыканскай 
арміі. Але пры гэтым Паўднёвы В’етнам непазбежна б прайграў ПаўD
ночнаму, які карыстаўся падтрымкай СССР. Таму працяг перамоў быў 
неабходны абодвум бакам. 

СССР прапанаваў абмежаваць далейшыя перамовы тэмай проціраD
кетнай абароны, хоць амерыканцы патрабавалі адначасова абмяркоўD
ваць і наступальную ядзерную зброю. Тым не менш у маі 1970 г. было 
абвешчана, што перамовы будуць тычыцца дагавора па абмежаванні 
проціракетных сістэм, а наступальныя ўзбраенні зробяцца аб’ектам даD
гавора, які планавалася заключыць у больш аддаленай перспектыве. 

Праз год, 26 мая 1972 г., прэзідэнт Рычард Ніксан і генеральны сакD
ратар ЦК КПСС Леанід Брэжнеў падпісалі ў Маскве Дагавор аб абмеD
жаванні сістэм проціракетнай абароны і Часовы дагавор аб абмежаванні 
стратэгічных узбраенняў (АСУDІ). 

У адпаведнасці з Дагаворам аб абмежаванні сістэм проціракетнай 
абароны СССР і ЗША абмяжоўвалі размяшчэнне гэтых сістэм адным 
раёнам радыусам 150 км вакол сталіцы і адным раёнам радыусам 150 км 
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вакол шахтавых пускавых установак МБР. У абодвух выпадках кольD
касць ракетDперахватчыкаў, як і колькасць іх пускавых установак, не 
магла перавышаць 100, пры гэтым кожная ўстаноўка мусіла быць разліD
чана на запуск толькі адной ракеты. Забаранялася ўтвараць, выпраD
боўваць і размяшчаць сістэмы ці кампаненты проціракетнай абароны 
марскога, паветранага, касмічнага ці мабільнага наземнага базіравання. 
Тэрмін дзеяння Дагавора быў неабмежаваным. 

Праз два гады, у 1974 г., быў падпісаны дадатковы пратакол, які скаD
рачаў колькасць раёнаў проціракетных сістэм да аднаго. У выніку СССР 
пакінуў раён проціракетнай абароны, які быў разгорнуты ў 1966 г. вакол 
Масквы і які працягвае дзейнічаць дагэтуль (2015). ЗША пакінулі раён 
вакол базы сваіх МБР у Паўночнай Дакоце (праект «Сэйфгард»), але 
ў 1975 г. было прынята рашэнне згарнуць яго зDза высокага кошту, 
і ў 1976 г. ён спыніў сваё існаванне. 

Часовы дагавор (АСУDІ) патрабаваў адмовіцца ад будаўніцтва новых 
пускавых установак МБР наземнага базіравання, абмежаваць колькасць 
падводных лодак з балістычнымі ракетамі і колькасць установак ракет 
падводнага базіравання тымі, якія існавалі ці знаходзіліся ў стадыі будаўD
ніцтва на момант падпісання дагавора, а новыя ўстаноўкі ўводзіць толькі 
ўзамен старых, у колькасці, пазначанай для кожнага з бакоў. Тэрмін дзеD
яння Часовага дагавора абмяжоўваўся пяццю гадамі. Акрамя таго, у тэксD
це АСУDІ абодва бакі бралі на сябе абавязак працягнуць актыўныя пераD
мовы аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. 

На практыцы абодва дагаворы, падпісаныя 26 мая 1972 г., не выраD
шалі праблемы гонкі ўзбраенняў, паколькі тычыліся толькі аднаго тыпу 
носьбітаў – МБР, у той час як, напрыклад, крылатыя ракеты, якія 
СССР планаваў выкарыстоўваць супраць амерыканскіх авіяносцаў, не 
падлягалі ніякім абмежаванням. Тым не менш дагаворы 1972 г. мелі 
вялікае псіхалагічнае значэнне як для бакоў процістаяння, так і для 
ўсяго свету і ўтваралі падмурак для далейшых перамоў па праблеме 
стратэгічных узбраенняў і для зніжэння агульнай атмасферы напружаD
насці. Гэта выявілася, акрамя іншага, ва ўзаемных візітах кіраўнікоў 
ЗША і СССР – Ніксана ў Савецкі Саюз у 1972 і 1974 гг. (1 ліпеня 1974 г. 
Ніксан наведаў Мінск) і Брэжнева ў ЗША ў 1973 г. – і ў сумеснай касD
мічнай місіі караблёў «Саюз» і «Апалон» у 1975 г. 

У лістападзе 1972 г. перамовы паміж СССР і ЗША па абмежаванні 
стратэгічных наступальных ядзерных узбраенняў аднавіліся. Іх асноўD
най задачай была распрацоўка пастаяннага пагаднення замест часовага 
АСУDІ. Пры гэтым амерыканскім бокам ставіліся мэты ўсталявання 
роўнай для двух бакоў колькасці носьбітаў ядзерных зарадаў з наступD
ным скарачэннем гэтых носьбітаў. У першую чаргу пытанне тычылася 
балістычных ракет з боегалоўкамі, якія раздзяляліся ў палёце. 
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Перамовы па гэтай тэме расцягнуліся на сем гадоў і прайшлі праз 
некалькі этапаў. У лістападзе 1974 г. ва Уладзівастоку на сустрэчы паміж 
Л. Брэжневым і прэзідэнтам ЗША Генры Фордам былі ўсталяваны рамD
кі для будучага пагаднення. Вызначалася максімальная колькасць сродD
каў дастаўкі стратэгічнай зброі (МБР, ракет падводнага базіравання 
і бамбардзіроўшчыкаў) – па 2400 адзінак для кожнага з бакоў; кольD
касць сістэм ракет з боегалоўкамі, якія раздзяляюцца ў палёце, не мусіD
ла перавышаць 1320 адзінак; забаранялася будаваць новыя ўстаноўкі 
для запуску МБР; уводзіліся абмежаванні на разгортванне новых тыпаў 
наступальных сратэгічных узбраенняў. Аднак пытанні па дакладнай 
колькасці стратэгічных бамбардзіроўшчыкаў і боегаловак, якія раздзяD
ляліся ў палёце, так і засталіся нявырашанымі. Перамовы працягваліся 
ў 1975 і 1977 гг., але бакі не маглі прыйсці да пагаднення. 

Урэшце 17 чэрвеня 1979 г. у Вене генеральны сакратар ЦК КПСС 
Леанід Брэжнеў і прэзідэнт ЗША Джэймс Картэр падпісалі дагавор, які 
ўвайшоў ў гісторыю як АСУDІІ. Перш за ўсё, у ім давалася азначэнне, 
што маецца на ўвазе пад тым ці іншым тэрмінам («пускавыя ўстаноўкі», 
«цяжкія бамбардзіроўшчыкі», «балістычныя ракеты розных класаў», 
«крылатыя ракеты» і г. д.). У частцы скарачэнняў стратэгічных узбраенD
няў у якасці падмурку былі ўзяты пагадненні ва Уладзівастоку, пры гэD
тым бакі бралі на сябе абавязак да 1981 г. скараціць сумарную кольD
касць сродкаў дастаўкі да 2250 адзінак. Сумарная колькасць пускавых 
установак для МБР з боегалоўкамі, якія раздзяляліся ў палёце, разам з 
цяжкімі бамбардзіроўшчыкамі, здольнымі несці крылатыя ракеты, абD
мяжоўвалася 1320 адзінкамі, пры гэтым пускавых установак для балісD
тычных ракет з боегалоўкамі, якія раздзяляліся ў палёце, не магло быць 
больш за 1200, а пускавых установак для цяжкіх МБР з аналагічнымі 
боегалоўкамі – не больш за 820. Акрамя таго, забаранялася будаўніцтва 
новых стацыянарных пускавых установак для МБР, вытворчасць маD
більных пускавых установак для цяжкіх МБР, павелічэнне колькасці 
боегаловак на тых тыпах ракет, якія ўжо існавалі. Таксама забаранялася 
далейшая вытворчасць савецкіх комплексаў з МБР «ТэмпD2» (ССD16 
«Грэшнік» па класіфікацыі НАТА). На практыцы ўсё гэта азначала, што 
СССР і ЗША адмаўляліся ад новых ракетных праграм, а таксама ад разD
гортвання стратэгічнага ўзбраення ў космасе. Але пры гэтым у ЗША 
заставаліся такія праграмы, як «Трайдэнт» (ракеты падводнага базіраD
вання), а таксама крылатыя ракеты, у СССР – пускавыя ўстаноўкі для 
цяжкіх МБР кшталту РD38М (ССD18 «Сатана» па класіфікацыі НАТА). 

Зніжэнне напружанасці ў 1970Dх гг. тычылася не толькі адносін 
паміж СССР і ЗША. Іншыя краіны Захаду таксама пачалі пераглядаць 
свае падыходы да краін сацыялістычнага лагера. Асабліва яскравыя змеD
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ны ў адносінах да краін усходняга блока адбыліся ў канцы 1960Dх гг. у 
палітыцы ФРГ. Пасля ўтварэння гэтай краіны яе стаўленне да СССР і 
Усходняй Германіі было адназначна негатыўным. Дактрына ГальштэйD
на, на якой грунтавалася заходнегерманская знешняя палітыка з 1955 г., 
патрабавала разрыву дыпламатычных зносін з любой краінай, якая афіD
цыйна прызнавала ГДР. Такая сітуацыя існавала да 1969 г., калі ў ФРГ 
да ўлады прыйшлі прадстаўнікі сацыялDдэмакратычнай партыі. Новы 
канцлер, Вілі Брант, які з 1957 па 1966 г. займаў пасаду мэра Заходняга 
Берліна, прапанаваў «новую ўсходнюю палітыку». Яна была накіравана 
на збліжэнне ФРГ з краінамі Усходняй Еўропы і СССР, у чым Брант 
бачыў эфектыўную альтэрнатыву папярэдняй палітыцы жорсткага проD
цістаяння. 

У 1970 г. адбыліся два візіты Бранта – у СССР і Польшчу, падчас 
якіх былі падпісаны адпаведна Маскоўскі і Варшаўскі дагаворы. У абоD
двух дагаворах акцэнт быў зроблены на адмову ад выкарыстання сілы 
для вырашэння праблем і на прызнанне пасляваенных меж у Еўропе. 
Такім чынам, ФРГ прызнавала тыя тэрытарыяльныя змены, якія адбыD
ліся ў выніку Другой сусветнай вайны, у тым ліку адыход часткі былых 
германскіх тэрыторый да Польшчы і Савецкага Саюза. 

У 1972 г. Брант падпісаў г. зв. «Базавы дагавор» з ГДР. Гэта значыла, 
што Заходняя Германія афіцыйна прызнае Усходнюю Германію, што 
было вельмі істотным крокам у зніжэнні напружанасці ў Еўропе. Услед 
за ФРГ Усходнюю Германію прызналі і наладзілі з ёй дыпламатычныя 
адносіны Аўстрыя, Вялікабрытанія, Францыя, Нідэрланды, ЗША. ПрыD
знанне ГДР таксама значыла, што цяпер гэта краіна магла мець сваё 
прадстаўніцтва ў ААН. «Новая ўсходняя палітыка» ФРГ, як і ранейшая 
дэманстрацыя незалежнай знешняй палітыкі Францыі, не азначала разD
рыву з заходнімі саюзнікамі. 

У лістападзе 1972 г. з перамоў у фінскім горадзе Эспа пачаўся яшчэ 
адзін працэс, які быў закліканы садзейнічаць зніжэнню напружанасці 
на Еўрапейскім кантыненце. На перамовах паміж краінамі Заходняй і 
Усходняй Еўропы было прынята рашэнне правесці Нараду па бяспецы і 
супрацоўніцтве ў Еўропе (НБСЕ). У выніку работы Нарады (30 ліпеня – 
1 жніўня 1975 г.) у Хельсінкі 33 еўрапейскія дзяржавы (усе, акрамя АлD
баніі), а таксама ЗША і Канада падпісалі Завяршальны акт Нарады. СяD
род іншага ён змяшчаў такія палажэнні, як прызнанне роўнасці, адмова 
ад пагрозы выкарыстання ці рэальнага выкарыстання сілы, непарушD
насць меж, павага да тэрытарыяльнай цэласнасці, мірнае вырашэнне 
спрэчак, неўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы, павага да праў чалаD
века і фундаментальных свабод, роўныя правы ўсіх народаў і права на 
самавызначэнне, супрацоўніцтва паміж дзяржавамі, выкананне ўзятых 
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на сябе абавязкаў у адпаведнасці з міжнародным правам. У далейшым 
на падмурку Хельсінскага акта была ўтворана Арганізацыя па бяспецы і 
супрацоўніцтве ў Еўропе (АБСЕ). 

Нягледзячы на знешнія поспехі ў справе разрадкі напружанасці і 
скарачэння ядзернай пагрозы, у рэальнасці сітуацыя ў міжнародных 
адносінах у 1970Dя гг. была далёкай ад ідэальнай. Тыя ж пагадненні 
АСУDІ і АСУDІІ пакідалі ў кожнай са звышдзяржаў ядзерныя арсеналы, 
дастатковыя для неаднаразовага поўнага вынішчэння праціўніка. Змест 
Хельсінскага акта трактаваўся рознымі бакамі паDсвойму. Для СССР 
тэзіс пра непарушнасць меж значыў міжнароднае прызнанне інкарпаD
рацыі ў склад Савецкага Саюза краін Балтыі (Літвы, Латвіі і Эстоніі). 
У той жа час заходнія краіны прызнавалі магчымасць змены меж, але 
толькі мірным шляхам, без пагрозы прымянення сілы і без умяшання 
іншых дзяржаў. Таму ЗША і іншыя краіны Захаду пасля падпісання 
Хельсінскага акта пацвердзілі сваё непрызнанне сілавога, як яны лічыD
лі, далучэння краін Балтыі да СССР. Праз некаторы час, у 1978 г., была 
ўтворана арганізацыя Human Rights Watch («Страж праў чалавека»), мэD
тай якой было сачыць за выкананнем СССР сваіх абавязкаў па захаванD
ні праў чалавека, што сведчыла пра адсутнасць даверу паміж партнёрамі 
па выпрацоўцы прынцыпаў бяспекі і супрацоўніцтве ў Еўропе. 

На фоне перамоў і падпісання дагавораў паміж СССР і ЗША па 
стратэгічных узбраеннях і хельсінскага працэсу ў Еўропе падзеі ў іншых 
рэгіёнах свету выглядалі асабліва кантрасна: у Азіі, Афрыцы і Лацінскай 
Амерыцы процістаянне ў кантэксце халоднай вайны выйшла на новы 
ўзровень. Гэтаму садзейнічалі, апрача іншага, тыя перамены, што адбыD
ліся ў знешняй палітыцы ЗША пасля В’етнамскай вайны і прывялі да 
частковай страты Злучанымі Штатамі пазіцый у трэцім свеце. 

В’етнамская вайна, якая доўжылася для ЗША амаль дзесяць гадоў, заD
вяршылася праз некалькі месяцаў пасля падпісання пагадненняў АСУDІ. 
27 студзеня 1973 г. ЗША, а таксама прадстаўнікі Паўночнага і ПаўднёD
вага В’етнама і камуністычных паўстанцаў, якія дзейнічалі на Поўдні, 
падпісалі дагавор аб спыненні баявых дзеянняў. У адпаведнасці з гэтым 
дагаворам амерыканскія войскі выводзіліся з тэрыторыі В’етнама, паD
лонныя адпускаліся, гарантавалася тэрытарыяльнае ўз’яднанне краіны і 
правядзенне агульных выбараў. У сакавіку 1973 г. апошнія наземныя 
амерыканскія сілы пакінулі В’етнам. 

Дактрына Ніксана, на падмурку якой адбываўся вывад амерыканD
скіх салдат з в’етнамскага канфлікту, прадугледжвала дапамогу саюзD
нікам ЗША ў выпадку ўзнікнення небяспекі, але не ў выглядзе адпраўкі 
войск, а праз фінансавую падтрымку і пастаўкі зброі. Гэта мела нечакаD
ныя наступствы для сістэмы міжнародных адносін. Пастаўкі зброі ІзраіD
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лю падчас АрабаDізраільскай вайны ў кастрычніку 1973 г. прывялі да 
таго, што арабскія краіны – дастаўнікі нафты абвясцілі эмбарга на эксD
парт нафты ў ЗША і краіны, якія з’яўляліся саюзнікамі: ВялікабрытаD
нію, Канаду, Нідэрланды і Японію. Гэта выклікала рэзкі рост цэн на 
нафту. Пад ціскам з боку ЗША Ізраіль вывеў свае войскі з часткі СінайD
скага паўвострава. Акрамя таго, Злучаныя Штаты паабяцалі арганізаD
ваць перамовы паміж Ізраілем і Сірыяй. У выніку ў сакавіку 1974 г. 
эмбарга было знята. Але пасля нафтавага крызісу шэраг краін Заходняй 
Еўропы і Японія, якія ў значнай ступені залежалі ад паставак нафты з 
Блізкага Усходу, пачалі дыстанцыравацца ад блізкаўсходняй палітыкі 
ЗША і займаць больш праарабскія пазіцыі. 

Уотэргейцкі скандал, які адбыўся ў ЗША ў тым жа 1974 г. і каштаваў 
Ніксану прэзідэнцкай пасады, прывёў да ўсталявання больш жорсткага 
кантролю Кангрэса над знешняй палітыкай, якая раней з’яўлялася прэD
рагатывай выканаўчай улады. Вынікам гэтага была адмова ЗША ад 
умяшання ў крызіс на Кіпры 1974–1975 гг. і ад дапамогі антыкамунісD
тычным сілам у Анголе, якім процістаяў Народны рух за вызваленне 
Анголы (МПЛА) пры падтрымцы Кубы і СССР. Перамога МПЛА паD
шырыла ўплыў СССР у Афрыцы. 

У сакавіку 1975 г., праз два гады пасля Парыжскіх пагадненняў, 
Паўночны В’етнам пачаў наступ на Поўдзень. Узброеныя сілы ПаўднёD
вага В’етнама, пазбаўленыя вайсковай падтрымкі з боку ЗША, не здоD
лелі зладзіць супраціў. 30 красавіка войскі Паўночнага В’етнама ўвайD
шлі ў Сайгон. Яшчэ праз год, 2 ліпеня 1976 г., паўночная і паўднёвая 
часткі В’етнама былі аб’яднаны ў адзіную Сацыялістычную Рэспубліку 
В’етнам. Для Злучаных Штатаў гэта было чарговым ударам па іміджы, 
паколькі ўсім было відавочна, што яны фактычна кінулі свайго саюзD
ніка – рэжым Паўднёвага В’етнама – на волю лёсу. 

Спыніць экспансію СССР у трэцім свеце не здолела і адміністрацыя 
Д. Картэра, якая прыйшла ў Белы Дом у 1976 г. Ілюстрацыяй таму моD
гуць служыць падзеі вакол самалійскаDэфіопскага канфлікту. У 1977 г. 
войскі Самалі ўвайшлі на тэрыторыю эфіопскага рэгіёна Агадэн. ЗлучаD
ныя Штаты спачатку аказвалі дапамогу Эфіопіі, але потым, зDза паруD
шэння праў чалавека ў гэтай краіне, паабяцалі дапамогу Самалі. ПераD
канаўшыся, што гэта дапамога пойдзе выключна на акупацыю Агадэна, 
ЗША ўвогуле адхіліліся ад любога ўдзелу ў вырашэнні гэтага канфлікту. 
Пазіцыя СССР была куды больш канкрэтнай і паслядоўнай. НяглеD
дзячы на тое што ў абедзвюх краінах існавалі прамарксісцкія рэжымы, 
ён адназначна падтрымаў Эфіопію. У выніку Савецкі Саюз згубіў СамаD
лі, але замацаваў свае пазіцыі ў Эфіопіі, што набліжала яго да нафтавых 
радовішчаў Персідскага заліва. 
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Самай буйной паразай ЗША на міжнароднай арэне ў той час была 
страта Ірана. Гэта краіна была (разам з Саудаўскай Аравіяй) адным з 
слупоў амерыканскай сістэмы бяспекі на Блізкім Усходзе. Але, няглеD
дзячы на перакананні, што Злучаныя Штаты будуць да канца падтрымD
ліваць шахскі рэжым, яны гэтага не зрабілі падчас Ісламскай рэвалюцыі 
1979 г. і нават не далі прытулку шаху пасля яго ўцёкаў з краіны, паD
колькі баяліся «пакрыўдзіць» новы рэжым. Аднак гэта не дапамагло. Да 
ўлады ў Іране прыйшлі сілы, настроеныя адназначна варожа да Амерыкі 
і яе саюзнікаў. 

Аслабленне пазіцый ЗША і пашырэнне прысутнасці СССР у краіD
нах трэцяга свету непазбежна вялі да краху разрадкі. Падставай для гэD
тага паслужыў увод савецкіх войск у Афганістан у снежні 1979 г. ДзеянD
ні СССР у дачыненні да незалежнай дзяржавы выклікалі настолькі неD
гатыўную рэакцыю, што працяг палітыкі разрадкі падаваўся немагD
чымым. Перамовы па абмежаванні стратэгічных узбраенняў былі спыD
нены, дагавор АСУDІІ не быў ратыфікаваны Злучанымі Штатамі. 

 
 

РОСТ КАНФРАНТАЦЫІ 
І РАСПАД БІПАЛЯРНАЙ СІСТЭМЫ (1980–1991) 

 
вод савецкіх войск у Афганістан прымусіў Картэра перагледзець 
свае падыходы да амерыканскай палітыкі ў дачыненні да СССР. 

Ужо 3 студзеня 1980 г. ён звярнуўся да Сената з просьбай адкласці ратыD
фікацыю дагавора АСУDІІ. Ён таксама павялічыў ваенны бюджэт, прыD
чым асобная ўвага надавалася распрацоўцы ядзернай зброі, здольнай з 
высокай дакладнасцю паражаць асобныя цэлі. Гэта сведчыла пра пераD
ход ад канцэпцыі гарантаванага ўзаемнага вынішчэння да канцэпцыі 
абмежаванай ядзернай вайны. Каб прадэманстраваць Савецкаму Саюзу 
сур’ёзнасць і цвёрдасць сваёй пазіцыі, ЗША абвясцілі байкот летніх 
Алімпійскіх гульняў 1980 г., якія праводзіліся ў Маскве (да байкоту даD
лучыліся яшчэ 64 краіны, а ў адказ СССР і яго саюзнікі байкатавалі 
летнія Алімпійскія гульні 1984 г. у ЛосDАнджэлесе). 

Для амерыканцаў заставаліся незразумелымі мэты, якія Савецкі 
Саюз імкнуўся дасягнуць праз увод войск у Афганістан. Найбольш веD
рагоднай падавалася версія, што гэта быў яшчэ адзін з крокаў у кірунку 
Персідскага заліва. 23 студзеня 1980 г. Картэр у сваёй прамове «Аб стане 
краіны» на сумесным пасяджэнні абедзвюх палат парламента абвясціў, 
што ЗША будуць выкарыстоўваць вайсковыя сілы для абароны сваіх 
нацыянальных інтарэсаў у Персідскім заліве. У далейшым гэта палітыка 
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атрымала назву «дактрына Картэра». Яе мэтай было прадэманстраваць 
Савецкаму Саюзу, што той мусіць трымацца ад заліва падалей. Праз меD
сяц пасля абвяшчэння дактрыны Картэра, 1 сакавіка 1980 г., у ЗША 
былі ўтвораны сілы хуткага рэагавання, якія планавалася выкарыстоўD
ваць у зоне Персідскага заліва для спынення агрэсіі з боку СССР ці яго 
саюзнікаў. 

Адыход ад палітыкі разрадкі быў замацаваны прыходам у Белы Дом 
адміністрацыі Рональда Рэйгана, які наўпрост называў Савецкі Саюз 
«імперыяй зла» і лічыў, што ўсе мерапрыемствы ў рамках разрадкі аслабляD
лі ЗША і ўзмацнялі СССР. Фактычна ЗША вярталіся да палітыкі стрымліD
вання, хоць і ў больш агрэсіўнай манеры, чым гэта было раней. АсноўD
нымі тэмамі новага вітка напружанасці ў першай палове 1980Dх гг. 
былі размяшчэнне ў Еўропе ракет сярэдняй далёкасці і стратэгічная абаD
ронная ініцыятыва ЗША. 

Яшчэ ў сярэдзіне 1970Dх гг. СССР паставіў на ўзбраенне ракеты сяD
рэдняй далёкасці РСДD10 «Піянер» (па класіфікацыі НАТА – ССD20 
«Шабля»). Гэтыя ракеты былі здольны паражаць цэлі на адлегласці ў 
5 тыс. км з высокай дакладнасцю і маглі прымяняцца для знішчэння 
аб’ектаў у Заходняй Еўропе. Іх з’яўленне давала Савецкаму Саюзу пэўD
ную перавагу над НАТА, паколькі яны дазвалялі першым ударам вывесD
ці са строю ядзерныя аб’екты заходняга блока і такім чынам пазбегнуць 
удару ў адказ. 

Амерыканцы 12 снежня 1979 г. прапанавалі размясціць у Заходняй 
Еўропе свае РСД «ПершынгDІІ». Для заходніх саюзнікаў ЗША гэта праD
панова значыла, што іх тэрыторыя магла зрабіцца арэнай абмежаванай 
ядзернай вайны. Нягледзячы на адыход ад канцэпцыі разрадкі, яны паD
чалі ціснуць на ЗША з патрабаваннем працягу перамоў па тэме ракет 
сярэдняй далёкасці. 29 чэрвеня 1982 г. паміж ЗША і СССР пачаліся пеD
рамовы на гэту тэму. Першапачаткова яны разглядаліся як АСУDІІІ, але 
амерыканскі бок выступіў з радыкальнай прапановай абмяркоўваць не 
абмежаванне, а скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў. 
У выніку перамоўны працэс пачалі называць «Перамовы па скарачэнні 
стратэгічных наступальных узбраенняў» (СНУ). Савецкі бок гэту ініD
цыятыву не падтрымаў, і ў 1983 г., калі амерыканскія «Першынгі» паD
чалі размяшчацца ў Заходняй Германіі, перамовы былі спынены. 

У тым жа 1983 г. Рэйган выступіў з прамовай, у якой заклікаў да ўтваD
рэння стратэгічнай абароннай сістэмы касмічнага базіравання. Гэта праD
панова атрымала афіцыйную назву «Стратэгічная абаронная ініцыятыва» 
(САІ). Неафіцыйна яе пачалі называць «Зорныя войны», у гонар кінаD
эпапеі рэжысёра Джорджа Лукаса. Сістэма мусіла абараняць тэрыторыю 
ЗША і іх саюзнікаў ад удараў МБР і ракет, размешчаных на падводных 
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лодках. У тэорыі гэта давала перавагу Злучаным Штатам, паколькі рабіла 
іх практычна недасягальнымі для савецкай ядзернай зброі. З іншага боку, 
САІ адмаўляла канцэпцыю гарантаванага ўзаемнага вынішчэння, якая 
ў папярэднія часы з’яўлялася моцным фактарам устрымання ад прымяD
нення ядзернай зброі. 

У ЗША многія эксперты раскрытыкавалі праграму САІ, паколькі 
той узровень тэхналогій, які існаваў у першай палове 1980Dх гг., выклюD
чаў яе практычную рэалізацыю. Тым не менш у СССР праграма «ЗорD
ных войнаў» была ўспрынята ўсур’ёз. Існуе меркаванне, што менавіта 
боязь САІ прымусіла савецкае кіраўніцтва ў 1985 г. зноў вярнуцца да 
перамоў па СНУ. 

Як было сказана, знешняя палітыка Рэйгана адрознівалася ад канцэпD
цыі стрымлівання сваёй большай агрэсіўнасцю. Калі апошняя прадугледжD
вала процістаянне ў тых месцах, дзе ўзнікала пагроза савецкай экспанD
сіі, то дактрына Рэйгана была накіравана на барацьбу там, дзе савецкая 
экспансія ўжо адбылася. Іншымі словамі, гаворка ішла пра падтрымку 
тых сіл, якія змагаліся з прасавецкімі рэжымамі ў розных краінах свету. 
У прыватнасці, значныя рэсурсы былі накіраваны афганскім муджахеD
дам, якія вялі партызанскую вайну супраць савецкіх войск, і атрадам 
Нацыянальнага саюза за поўную незалежнасць Анголы (УНІТА), што 
змагаліся з прасавецкім рэжымам МПЛА. 

Адным з характэрных прыкладаў палітыкі ЗША ў дачыненні да паD
добных паўстанцкіх рухаў былі адносіны з нікарагуанскімі контрас. 
У 1979 г. у Нікарагуа да ўлады прыйшлі сілы на чале з Даніэлем Артэга, 
які абраў курс на пабудову ў сваёй краіне сацыялізму. Пры актыўнай 
падтрымцы з боку СССР і Кубы Нікарагуа магла зрабіцца новым плацD
дармам для экспансіі камунізму ў Лацінскай Амерыцы, прычым у непаD
срэднай блізкасці ад стратэгічна істотнай для ЗША зоны Панамскага 
канала. У 1981 г. у краіне ўзнік узброены рух супраціву рэжыму Артэга, 
які атрымаў назву «контрас» («тыя, хто супраць»). Паколькі першапачатD
кова амерыканцы бачылі ў контрас «барацьбітоў за свабоду», адміністраD
цыя Рэйгана выдзяляла на іх падтрымку дзясяткі мільёнаў долараў. 

Пры гэтым сама адміністрацыя апынулася ў складанай сітуацыі, 
калі крытыкі папярэджвалі аб небяспецы пераўтварэння Нікарагуа ці ў 
«новы В’етнам» (пры ўмове працягу дапамогі), ці ў «новую Кубу» (у 
выпадку яе спынення). Сітуацыя ўскладнілася яшчэ больш, калі выD
светлілася, што асноўнай тактыкай контрас з’яўлялася здзяйсненне 
актаў тэрарызму: выкраданне людзей, выбухі ў публічных месцах, катаD
ванні і г. д. У выніку з 1984 г. фінансаванне контрас праз амерыканскі 
бюджэт пачало рэзка скарачацца. Пасля гэтага адміністрацыя Рэйгана 
перайшла да фінансавання контрас з іншых крыніц. Грошы атрымліваD
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ліся ў тым ліку ад тайнага продажу зброі Ірану і ад гандлю наркотыкамі. 
Калі гэта стала вядомым амерыканскай грамадскасці, у краіне грымнуў 
скандал, які ўвайшоў у гісторыю як «афера Іран – контрас» і прывёў да 
самага вялікага (хоць і часовага) падзення рэйтынгу Рэйгана. 

Больш актыўнай зрабілася палітыка ЗША на Блізкім Усходзе. Пры 
гэтым амерыканцам давялося мець справу не толькі з рэжымамі, якія 
карысталіся падтрымкай СССР, але і са шматлікімі тэрарыстычнымі 
групоўкамі, што прывяло да ўзнікнення новых выклікаў міжнароднай 
бяспецы. 

Нягледзячы на заключэнне ў 1979 г. мірнага дагавора паміж Ізраілем 
і адным з яго галоўных ворагаў – Егіптам, арабскаDізраільскае процістаD
янне працягвалася і перыядычна вылівалася ва ўзброеныя канфлікты. 
Асобную ролю ў гэтым адыгрывала Арганізацыя вызвалення Палесціны 
(АВП). У той час як арабскія краіны разглядалі АВП неабходным 
удзельнікам працэсу палітычнага ўрэгулявання канфлікту паміж ІзраіD
лем і палесцінцамі, ЗША і Ізраіль глядзелі на яе як на тэрарыстычную 
арганізацыю. 

Для спынення тэрарыстычных атак на сваю тэрыторыю Ізраіль у 
1982 г. правёў у Ліване, дзе тады ішла грамадзянская вайна, вайсковую 
аперацыю («Мір Галілеі») супраць лагераў АВП, а таксама ісламскіх 
ліванскіх груповак і аддзелаў сірыйскай арміі, якія таксама знаходзіліся 
ў Ліване. Гэта аперацыя перарасла ў Ліванскую вайну 1982–1985 гг. 
Хоць у вайсковым плане Ізраіль атрымаў перамогу (у тым ліку падчас 
паветранага бою з сірыйскімі ВПС 9 чэрвеня 1982 г. яго ВПС знішчылі 
больш за 80 самалётаў і 30 проціпаветраных установак савецкай вытворD
часці і пры гэтым не панеслі страт), у палітычным плане гэта быў 
правал. АВП была выціснута з Лівана і перамясцілася на поўнач Афрыкі 
(у Туніс), але ўплыў Сірыі ў Ліване ў выніку вайны ўзмацніўся і па 
завяршэнні ў 1990 г. грамадзянскай вайны Ліван апынуўся пад поўным 
кантролем з боку Сірыі. Тэрарыстычныя атакі не спыніліся. 23 кастD
рычніка 1983 г. у Бейруце два грузавікі з выбухоўкай пратаранілі вароты 
казарм шматнацыянальных сіл у Ліване, якія выконвалі міратворчую 
функцыю. У выніку загінуў 241 амерыканскі вайсковец, 58 французскіх 
дэсантнікаў, шэсць мірных грамадзян і два тэрарысты. 

Як лічаць некаторыя даследчыкі, менавіта гэта падзея прывяла да 
з’яўлення канцэпцыі вайны з тэрарызмам. Гэты тэрмін упершыню 
прагучаў з вуснаў Рэйгана ў 1984 г. У кастрычніку 1985 г. ізраільскія 
ВПС нанеслі бомбавы ўдар па штабDкватэры АВП у Тунісе. Пасля серыі 
тэрарыстычных атак у заходнееўрапейскіх краінах (у аэрапортах Рыма і 
Вены ў снежні 1985 г. і на ўваходзе на дыскатэку ў Заходнім Берліне ў 
красавіку 1986 г.), якія, як палічылі на Захадзе, ажыццявілі прадстаўнікі 
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адной з радыкальных палесцінскіх груповак, ЗША нанеслі паветраныя 
ўдары па аб’ектах у Лівіі. Гэта акцыя была падтрымана грамадскім 
меркаваннем у ЗША, паколькі лівійскі рэжым Муамара Кадафі лічыўся 
спонсарам тэрарызму. Пасля гэтага тэрарыстычная актыўнасць на неD
каторы час зменшылася. 

Рэзкі рост канфрантацыі паміж двума блокамі ў першай палове 
1980Dх гг. праходзіў на фоне эканамічнай стагнацыі ў краінах савецкага 
лагера. З найбольш сур’ёзнымі наступствамі гэтага сутыкнулася ПольD
шча. Вымушанае павышэнне цэн на спажывецкія тавары прывяло да 
росту рабочага руху і масавых страйкаў. Каб суцішыць народныя хваD
ляванні і спыніць дзейнасць неафіцыйнага прафсаюза «Салідарнасць», 
у снежні 1981 г. у Польшчы было абвешчана ваеннае становішча. РэйD
ган усклаў адказнасць за гэту сітуацыю на СССР і паспрабаваў увесці 
эмбарга на пастаўкі ў Савецкі Саюз высокатэхналагічных тавараў. 
Аднак такая прапанова выклікала незадаволенасць еўрапейскіх саюзніD
каў Амерыкі, паколькі яны баяліся згубіць доступ на рынкі Усходняй 
Еўропы. Акрамя таго, у той час будаваўся газаправод Урэнгой – ПамаD
ры – Ужгарад, па якім планавалася пастаўляць газ з сібірскіх радовішD
чаў спажыўцам у Заходняй Еўропе, каб задаволіць 25 % іх патрэб у газе. 
У пабудове ўдзельнічаў заходнегерманскі капітал. Гэтыя фактары, як і 
вялікая фінансавая пазыка Польшчы перад заходнімі краінамі (якая 
ўтварылася ў эпоху разрадкі), стрымлівалі рэакцыю Захаду на падзеі 
ў гэтай краіне. 

Для савецкай эканомікі пачатак 1980Dх гг. таксама быў цяжкім пеD
рыядам. Планавая эканоміка, адсутнасць рыначных механізмаў, абсаD
лютнае панаванне дзяржавы і адмова ад рэформ выклікалі падзенне 
тэмпаў росту, скарачэнне вытворчасці працы, тэхналагічнае адставанне 
ад ЗША, Заходняй Еўропы і шэрагу краін Азіі. Высокая інфляцыя праз 
кантроль над цэнамі праяўлялася ў росце дэфіцыту спажывецкіх таваD
раў. Пры гэтым вялікія рэсурсы накіроўваліся на развіццё ваеннай праD
мысловасці і на дапамогу прасавецкім рэжымам па ўсім свеце. Сітуацыя 
пагаршалася і тым, што асноўнай крыніцай валюты з’яўляўся экспарт 
нафты і газу, што рабіла савецкую эканоміку чуллівай да ваганняў цэн 
на энерганосьбіты, якія з пачатку 1980Dх гг. пачалі зніжацца. У выніку 
савецкае кіраўніцтва было вымушана пераключыць асноўную ўвагу з 
процістаяння з Захадам на ўласную эканоміку. 

У сакавіку 1985 г. пасаду генеральнага сакратара ЦК КПСС заняў 
Міхаіл Гарбачоў. У якасці адной з асноўных сваіх мэт ён бачыў паляпD
шэнне эканамічнай сітуацыі, у тым ліку праз скарачэнне ваенных выD
даткаў, што азначала карэнныя змены ў савецкай знешняй палітыцы. 
Гарбачоў амаль адразу пасля прыходу да ўлады пачаў казаць, што для 
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сучаснай дзяржавы эканамічная моц з’яўляецца больш істотным аспекD
там, чым моц ваенная. У прамовах таксама гучалі тэмы скарачэння 
ўзбраенняў (як ядзерных, так і звычайных) і пабудовы «агульнага еўраD
пейскага дома ад Атлантыкі да Урала». У тым жа годзе адбылося асаD
бістае знаёмства Гарбачова і Рэйгана падчас іх сустрэчы ў Жэневе. 

У 1986 г. на наступнай сустрэчы двух лідараў у Рэйк’явіку адбылося 
абмеркаванне праблемы ракет малой і сярэдняй далёкасці, якія былі 
разгорнуты ў Еўропе. Але толькі 8 снежня 1987 г. у Вашынгтоне быў 
падпісаны дагавор аб ліквідацыі ракет, радыус дзеяння якіх не перавыD
шаў 5500 км. Упершыню ў дагаворы паміж звышдзяржавамі гаворка 
ішла не толькі пра адмову ад далейшай вытворчасці, але і пра ліквідаD
цыю цэлага класа ўзбраенняў. Пад гэты дагавор траплялі ў тым ліку саD
вецкія ракеты РСДD10 «Піянер» і амерыканскія ракеты «ПершынгDІІ». 
Летам 1988 г. абмеркаванне праблемы ядзернага ўзбраення працягнулаD
ся падчас сустрэчы Гарбачова і Рэйгана ў Маскве, на якой прагучала 
прапанова скараціць ядзерныя арсеналы на 50 %. 

У ліпені 1991 г. паспяхова завяршыліся перамовы па скарачэнні 
стратэгічных наступальных узбраенняў (СНАУDІ). 31 ліпеня быў падпіD
саны адпаведны дагавор. Але яго выкананне адбывалася ўжо пасля расD
паду СССР. 

Паралельна з перамовамі аб далейшым скарачэнні ядзернай зброі 
ішло вырашэнне праблемы звычайных узбраенняў у Еўропе. Перамовы 
пра ўзаемнае збалансаванае скарачэнне сіл ішлі паміж краінамі НАТА і 
АВД яшчэ з 1973 г. У 1986 г. Гарбачоў прапанаваў у рамках гэтых перамоў 
скараціць наземныя і паветраныя сілы ад Атлантыкі да Урала. На працягу 
1987 г. гэта тэма абмяркоўвалася краінамі НАТА і Варшаўскага дагавору. 
У снежні 1988 г. Гарбачоў абвясціў аб аднабаковым вывадзе з краін 
Усходняй Еўропы 10 тыс. савецкіх танкаў і аб скарачэнні савецкай арміі 
на 0,5 млн чалавек. ЗША, са свайго боку, як і астатнія краіны НАТА, такD
сама прыкладалі высілкі да скарачэння звычайных узбраенняў у Еўропе. 
19 лістапада 1990 г. у Парыжы 16 краін – членаў НАТА і 6 краін – членаў 
АВД падпісалі Дагавор аб звычайных узброеных сілах у Еўропе (ДЗУСЕ). 
У Дагаворы былі прапісаны дапушчальныя ліміты для розных тыпаў звыD
чайных узбраенняў, напрыклад: не больш за 20 тыс. танкаў, 20 тыс. артыD
лерыйскіх сістэм буйных калібраў, 30 тыс. бронетранспарцёраў, 6,8 тыс. 
баявых самалётаў і 2 тыс. ударных верталётаў для кожнага з двух бакоў, а 
таксама ліміты на знаходжанне ўзброеных сіл у тым ці іншым рэгіёне. 
Для кожнай краіны былі прапісаны свае ліміты па колькасці тых ці 
іншых відаў узбраенняў. 

Нельга казаць, што працэс адыходу ад канфрантацыі ў другой палоD
ве 1980Dх гг. ішоў без праблем. Перамовы 1986 г. у Рэйк’явіку па ракетах 
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малой і сярэдняй далёкасці не прынеслі вынікаў зDза пазіцыі ЗША па 
САІ. Сур’ёзнай перашкодай заставалася наяўнасць Берлінскай сцяны. 
Таксама праблемай для СССР з’яўляліся працэсы, звязаныя з дэмакраD
тызацыяй і аслабленнем улады камуністычных партый, як на тэрыторыі 
Савецкага Саюза, так і на тэрыторыі краін АВД. 

У 1989 г. у краінах Усходняй Еўропы адбыліся падзеі, якія ў далейD
шым прывялі да распаду сацыялістычнага лагера. У большасці краін да 
ўлады прыйшлі дэмакратычныя ўрады. 2 мая быў дэмантаваны 240DкіD
ламетровы плот на мяжы паміж Венгрыяй і Аўстрыяй – першы бачны 
прарыў «жалезнай заслоны». Але найбольш заўважныя падзеі адбыліся 
ва Усходняй Германіі. 9 лістапада пала Берлінская сцяна, што зрабілася 
сімвалам разбурэння «жалезнай заслоны», якая больш за 40 год падзяD
ляла Еўропу. 

Нягледзячы на тое што ў самім СССР Гарбачоў ужываў сілу для паD
даўлення вулічных пратэстаў (у Тбілісі 9 красавіка 1989 г., у Баку 20 стуD
дзеня 1990 г. і ў Вільнюсе 11 студзеня 1991 г.), ён не стаў прыбягаць да 
дактрыны Брэжнева і не выкарыстаў савецкія войскі і войскі краін – 
членаў АВД, каб падавіць дэмакратычныя рухі ва Усходняй Еўропе. Без 
гэтага камуністычныя рэжымы не здолелі ўтрымаць уладу, што абвергла 
меркаванні шэрагу заходніх аналітыкаў, якія сцвярджалі, быццам уплыў 
камуністычнай ідэалогіі незваротна змяніў менталітэт усходнееўрапейD
скіх народаў, а ўсходнія немцы нават ператварыліся ў асобную нацыю. 

Праз некалькі тыдняў пасля гэтых падзей, 2–3 снежня 1989 г., на МаD
льце адбылася сустрэча Гарбачова з амерыканскім прэзідэнтам ДжорD
джам БушамDстарэйшым. На гэтай сустрэчы ішло абмеркаванне далейD
шага скарачэння ядзерных арсеналаў і хімічнай зброі, праблемы палітычD
ных рэжымаў на Кубе, у Нікарагуа і Панаме. Пры гэтым было адзначана, 
што ў СССР і ЗША няма іншага шляху, акрамя дыялогу і супрацоўніцтва. 
Гэту сустрэчу часта лічаць завяршэннем халоднай вайны. 

Пасля падзення Берлінскай сцяны пачаўся актыўны працэс аб’ядD
нання Германіі. 31 жніўня 1990 г. паміж ГДР і ФРГ быў падпісаны адпаD
ведны дагавор. 12 верасня ў Маскве прадстаўнікамі чатырох дзяржаў – 
пераможцаў у Другой сусветнай вайне (Вялікабрытаніі, ЗША, СССР і 
Францыі) быў падпісаны Дагавор аб канчатковым урэгуляванні ў дачыD
ненні да Германіі. У адпаведнасці з ім чатыры дзяржавы адмаўляліся ад 
усіх сваіх папярэдніх праў, якія яны мелі адносна Германіі, у тым ліку 
да горада Берліна. Гэта зняло апошнія перашкоды на шляху да аб’ядD
нання, якое пачало афіцыйна дзейнічаць з 3 кастрычніка 1990 г. 
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Пасля падзення «жалезнай заслоны», завяршэння халоднай вайны 
і прыходу да ўлады ва ўсходнееўрапейскіх краінах дэмакратычных сіл, 
непадкантрольных Маскве, губляўся сэнс далейшага існавання АВД. 
1 ліпеня 1991 г. прэзідэнт Чэхаславакіі Вацлаў Гавел абвясціў аб завярD
шэнні існавання гэтай арганізацыі. 

Праз некалькі месяцаў, 8 снежня 1991 г., Савецкі Саюз распаўся на 
шэраг незалежных рэспублік. Гісторыя біпалярнага падзелу свету сконD
чылася. 

 
 

МІЖНАРОДНЫЯ  АДНОСІНЫ 
Ў  КАНЦЫ  ХХ – ПАЧАТКУ  ХХІ ст. 

 
ерамены, якія адбыліся ў канцы 80Dх – пачатку 90Dх гг. ХХ ст., 
завяршылі папярэднюю эпоху процістаяння паміж двума вароD

жымі блокамі, што зняло пагрозу глабальнага ядзернага канфлікту. 
Краіны Усходняй Еўропы, а таксама рэспублікі былога СССР перайшлі 
(цалкам ці часткова) да рыначнай мадэлі эканомікі. У шэрагу краін Азіі 
і Лацінскай Амерыкі дыктатарскія рэжымы былі зменены дэмакратычD
нымі ўрадамі. Ідэалогія капіталізму, падавалася, атрымала перамогу над 
камуністычнай ідэалогіяй. Усё гэта прымушала верыць у канчатковае 
знікненне падстаў для канфрантацыі ў свеце. Некаторыя ўслед за ФрэнD
сісам Фукуяма пачалі ўсур’ёз казаць пра «канец гісторыі» як працэсу, 
што складаецца з канфліктаў. 

У той жа час у шэрагу рэгіёнаў свету працягвалі існаваць старыя і 
ўзнікаць новыя, падчас зусім нечаканыя праблемы, у тым ліку і глаD
бальнага характару, вырашэнне якіх патрабавала сумесных дзеянняў 
краін Еўропы і ЗША. 

Распад сацыялістычнага лагера і завяршэнне халоднай вайны не 
пазбавілі актуальнасці праблему ядзерных і звычайных узбраенняў у 
Еўропе. На пачатак 1990Dх гг. у арсеналах ЗША і краінах былога СССР 
налічвалася некалькі дзясяткаў тысяч ядзерных боегаловак. Дадатковыя 
цяжкасці ўзніклі ў сувязі з тым, што цяпер неабходна было мяняць 
фармат перамоў: замест адзінага СССР Злучаным Штатам даводзілася 
мець справу з чатырма новымі незалежнымі краінамі: Беларуссю, КаD
захстанам, Расіяй і Украінай. Гэта ўтварыла праблемы на шляху ўступD
лення ў дзеянне дагавора СНАУDІ, паколькі Казахстан і Украіна патраD
бавалі гарантый суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Праблемы 
атрымалася вырашыць да канца 1994 г., і ў студзені наступнага года 
СНАУDІ уступіў у дзеянне. 

П 
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У адпаведнасці з дагаворам Расія і ЗША на працягу сямі гадоў мусілі 
скараціць колькасць сваіх разгорнутых носьбітаў ядзернай зброі ўсіх 
трох тыпаў (МБР, падводныя лодкі і стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі) 
да 1600, колькасць боегаловак – да 6000. Да канца 2001 г., як было абD
вешчана, абодва бакі выканалі гэтыя ўмовы. Беларусь і Казахстан паD
збавіліся сваіх ядзерных арсеналаў да 1997 г., Украіна – да 1999. 

Паралельна з працай над СНАУDІ ЗША і Расія, ужо на двухбаковай 
аснове, пачалі абмяркоўваць пытанне скарачэння ядзерных боегаловак. 
3 студзеня 1993 г. паміж імі быў заключаны дагавор СНАУDІІ, у адпаведD
насці з якім да 2003 г. колькасць боегаловак у кожнага з бакоў не магла 
перавышаць 3500. Аднак Расія зацягнула ратыфікацыю гэтага дагавора, 
а ў 2002 г. скасавала яго пасля таго, як ЗША выйшлі з дагавора па проD
ціракетнай абароне 1972 г. 

У 1997 г. паміж прэзідэнтамі Расіі і ЗША Барысам Ельцыным і БіD
лам Клінтанам пачаліся перамовы, мэтай якіх было далейшае скарачэнD
не колькасці боегаловак – да 2500 у кожнага з бакоў. Але гэтыя перамоD
вы так і не былі завершаны, паколькі Расію не здавальняў працэс паD
шырэння НАТА і пазіцыя ЗША па проціракетнай абароне. У выніку 
24 мая 2002 г. у Маскве быў падпісаны Дагавор аб скарачэнні стратэгічD
ных наступальных патэнцыялаў (СНП). Аднак у тэксце Дагавора не быў 
прапісаны механізм кантролю за выкананнем умоў (боегалоўкі маглі не 
знішчацца, а перадавацца на захоўванне, і не былі ўказаны этапы ажыцD
цяўлення дагавора), што дазваляла бакам нічога не рабіць да верасня 
2012 г., калі тэрмін яго дзеяння завяршаўся. 

Замест Дагавора СНАУDІ, тэрмін дзеяння якога скончыўся ў 2009 г., 
і слабага дагавора СНП 8 красавіка 2010 г. у Празе быў падпісаны іншы 
дагавор, які атрымаў назву СНАУDІІІ. У адпаведнасці з ім Расія і ЗША 
павінны скараціць колькасць разгорнутых носьбітаў да 700 адзінак, 
ядзерных боегаловак – да 1550. Тэрмін дзеяння Дагавора разлічаны да 
2020 г. з магчымай пралангацыяй. 

Рэгіянальныя канфлікты зрабіліся найбольш істотным выклікам 
для ЗША і краін Еўропы пасля завяршэння канфрантацыі паміж капіD
талістычным і сацыялістычным лагерамі. Першым падобным канфлікD
там, які ўзнік пасля фактычнага завяршэння халоднай вайны, была 
г. зв. Вайна ў Заліве. Яна пачалася 2 жніўня 1990 г. з нападу Ірака на 
Кувейт і акупацыі гэтай краіны. У ЗША выклікала занепакоенасць 
перспектыва распаўсюду канфлікту на Саудаўскую Аравію і іншыя нафD
таздабываючыя краіны Блізкага Усходу, што магло прывесці да сур’ёзD
ных наступстваў для ўсяго свету. 

Ужо 7 жніўня ў рамках дактрыны Картэра ЗША накіравалі свае 
войскі ў Саудаўскую Аравію ў адказ на просьбу караля (аперацыя «Шчыт 
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пустыні»). Рэзалюцыя 678 СБ ААН, прынятая 29 лістапада 1990 г., патD
рабавала ад Ірака вывесці свае войскі з Кувейта да 15 студзеня 1991 г. 
У іншым выпадку дапускалася «выкарыстанне ўсіх мер» для вызвалення 
Кувейта. 17 студзеня пачалася баявая аперацыя («Бура ў пустыні»), у 
якой прынялі ўдзел войскі 34 краін, у тым ліку ЗША, Вялікабрытаніі, 
Бельгіі, Іспаніі, Італіі, Канады, Нарвегіі, Нідэрландаў, Партугаліі. ГерD
манія хоць і не даслала свае войскі, але выдзеліла на аперацыю 6,6 млрд 
дол. ЗША (г. зв. дыпламатыя «чэкавай кніжкі»). Баявая аперацыя праD
цягнулася да 28 лютага і завяршылася поўным выгнаннем іракскіх 
войск з Кувейта. 

Перамога ў Вайне ў Заліве ўзмацніла пазіцыі ЗША на Блізкім УсхоD
дзе, што дапамагло арганізаваць у канцы 1991 г. у Мадрыдзе міжнародD
ную канферэнцыю па праблемах рэгіёна. У выніку шматбаковых пераD
моў з удзелам ЗША, Ізраіля, Сірыі, Іарданіі, Лівана і АВП атрымалася 
дасягнуць зніжэння ўзроўню напружанасці. 

Аперацыя «Бура ў пустыні» і яе наступствы для Блізкага Усходу пакаD
залі, што ЗША пасля падзення ўсходняга лагера захавалі вядучыя пазіцыі 
ў свеце. Аднак гэта яшчэ не значыла, што свет зрабіўся аднапалярным. 
У саміх ЗША першая палова 1990Dх гг. – час дыскусій наконт будучай 
ролі краіны ў сістэме міжнародных адносін. Гучалі прапановы вярнуцца 
да пэўнага ізаляцыянізму, якога Злучаныя Штаты прытрымліваліся да 
Другой сусветнай вайны. Джордж БушDстарэйшы ў канцы свайго тэрміну 
пазбягаў актыўнага ўмяшання ў рэгіянальныя канфлікты (напрыклад, 
у войны на тэрыторыі Югаславіі), хоць амерыканскія войскі працягвалі 
прымаць удзел у шэрагу аперацый з удзелам міжнародных кантынгентаў. 

Біл Клінтан, які заняў пасаду прэзідэнта ў 1993 г., першапачаткова 
звяртаў увагу менавіта на ўнутраныя праблемы. У сферы знешняй паліD
тыкі галоўнымі мэтамі ставілася пашырэнне супольнасці свабодных наD
цый, абарона праў чалавека і ўтварэнне калектыўнай сістэмы бяспекі. 
Але ЗША дабрачынна перадавалі сваю вядучую ролю ў вырашэнні рэD
гіянальных канфліктаў міжнародным інстытутам, у першую чаргу – 
ААН. Такая тактыка атрымала назву «мультылатэралізму» («шматбакоD
васці»). Гэта мусіла зменшыць для Злучаных Штатаў цяжар правядзенD
ня вайсковых аперацый, у тым ліку колькасць ахвяр, праз размеркаD
ванне яго на іншыя краіныDўдзельніцы. 

Першым выпрабаваннем для гэтай тактыкі былі падзеі ў Самалі. 
3 кастрычніка 1993 г. амерыканскія войскі, якія ўваходзілі ў склад міD
ратворчага кантынгенту ААН, згубілі ў баі з сіламі Самалійскага нацыяD
нальнага альянсу 18 чалавек. Гэта былі самыя буйныя страты амерыD
канцаў у адным баі з часоў вайны ў В’етнаме. Відэакадры таго, як целы 
двух амерыканскіх вайскоўцаў, прывязаныя да аўтамабіляў, самалійцы 
цягаюць па вуліцах Магадзішу, абышлі ўвесь свет. Гэта прывяло да таго, 
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што вясной 1994 г. амерыканскія войскі былі выведзены з Самалі, а 
яшчэ праз год краіну пакінулі і войскі ААН. 

У хуткім часе пасля вываду войск з Самалі амерыканцы і канадцы 
былі вымушаны пакінуць і тэрыторыю Гаіці, дзе яны дапамаглі вярнуць 
пасаду звергнутаму прэзідэнту гэтай краіны ЖанDБертрану Арысціду. 

Той жа вясной 1994 г. пазіцыя ЗША і ААН па праблеме Руанды, дзе 
ішла грамадзянская вайна, прывяла да таго, што некалькі соцень тысяч 
прадстаўнікоў народа тутсі (каля 70 % ад яго колькаснага складу) зрабіD
ліся ахвярамі генацыду з боку іншага народа – хуту. 

Гэтыя падзеі паставілі пад пытанне адэкватнасць знешняй палітыкі 
ЗША. Яшчэ больш пытанняў узнікла падчас Баснійскай вайны 1992–
1995 гг., дзе сілы ААН, па выразе аднаго з палітыкаў, ператварыліся з 
«вырашэння праблемы» ў «праблему» пры неўмяшанні з боку ЗША. АбD
межаванасць паўнамоцтваў і боязь страт сярод кантынгенту ААН прыD
вялі да таго, што баснійскія сербы атакавалі як пазіцыі сіл ААН, так 
і «зоны бяспекі», дзе знаходзілася мірнае насельніцтва. Толькі пасля 
акта генацыду ў Срэбраніцы ў ліпені 1995 г., калі баснійскія сербы мэтаD
накіравана выразалі больш за 8 тыс. баснійскіх мусульман, ЗША абралі 
больш актыўную пазіцыю. З 30 жніўня па 20 верасня 1995 г. НАТА 
і ЗША праводзілі масіраваныя авіябамбардзіроўкі і ракетныя ўдары з 
караблёў па пазіцыях баснійскіх сербаў. У выніку вайна была скончана 
ў снежні таго ж года. Пасля гэтага ў Босніі і Герцагавіне быў размешчаD
ны вайсковы кантынгент НАТА (з удзелам краін, якія не ўваходзілі ў 
альянс), траціну якога складалі амерыканскія вайскоўцы. Другая падобD
ная аперацыя была праведзена сіламі НАТА супраць Саюзнай Рэспублікі 
Югаславія ў ходзе Косаўскай вайны з 24 сакавіка па 10 чэрвеня 1999 г. 

Немагчымасць ААН вырашаць рэгіянальныя канфлікты прывяла да 
ўзмацнення пазіцый НАТА як міжнароднай вайсковай сілы. Пасля заD
вяршэння халоднай вайны і ліквідацыі АВД узнікла пытанне наконт неD
абходнасці далейшага існавання гэтай арганізацыі. У пачатку 1990Dх гг. 
гучалі меркаванні, што яна больш не патрэбна, паколькі канфрантацыя 
ў Еўропе знікла. Але арганізацыя працягнула сваё існаванне, хоць яе заD
дачы былі зменены: цяпер гэта ўдзел у гуманітарных і міратворчых місіD
ях, прычым не толькі на Еўрапейскім кантыненце. У далейшым НАТА 
павялічыла колькасць членаў за кошт далучэння да арганізацыі краін 
Усходняй Еўропы і Балтыі. Для тых усходнееўрапейскіх краін, якія не 
ўвайшлі ў склад арганізацыі (у тым ліку Расіі), была прапанавана 
праграма «Партнёрства дзеля міру». 

Новыя выклікі для ўсіх членаў міжнароднай супольнасці прынесла 
тэрарыстычная атака на Сусветны гандлёвы цэнтр у НьюDЁрку 11 веD
расня 2001 г. Праз некалькі дзён пасля гэтага прэзідэнт ЗША Джордж 
БушDмалодшы абвясціў вайну тэрарызму. У якасці мэт гэтай вайны стаD
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віліся вынішчэнне тэрарыстычных арганізацый, падобных «АльDКаіD
дзе», фізічная ліквідацыя кіраўнікоў гэтых арганізацый (такіх як Усама 
Бен Ладэн і Абу Мусаб азDЗаркаўі), фізічнае вынішчэнне тэрарыстаў, 
выкрыццё спонсараў тэрарызму, абарона інтарэсаў грамадзян ЗША як 
у краіне, так і за яе межамі. 

14 верасня 2001 г. быў прыняты істотны дакумент – «Дазвол на 
прымяненне вайсковай сілы супраць тэрарыстаў», які даваў магчыD
масць выкарыстання ўсіх сродкаў супраць тых, хто планаваў, рыхтаваў, 
здзяйсняў тэракты 11 верасня, а таксама супраць тых, хто спансіраваў ці 
даваў ім прытулак. Фактычна гэты дакумент дазваляе прэзідэнту ЗША 
наносіць удары па тэрарыстычных арганізацыях і іх спонсарах па ўсім 
свеце без санкцыі Кангрэсу. 

У кастрычніку 2001 г. ЗША і Вялікабрытанія пачалі аперацыю «НяD
зломная свабода», да якой у далейшым далучыліся ААН і НАТА. У рамD
ках гэтай аперацыі былі пачаты дзеянні супраць тэрарыстычных групоD
вак і іх спонсараў у Афганістане (2001–2014), на Філіпінах (з 2002 г.), 
Афрыканскім Рагу (з 2002 г.), у Заходняй Сахары (з 2007 г.) і ў іншых 
частках свету. З 2014 г. вядзецца аперацыя кааліцыі на чале з ЗША 
супраць тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» на тэрыторыі 
Сірыі і Ірака. Стратэгія і метады вядзення вайны з тэрарызмам выкліD
каюць крытыку як у саміх ЗША, так і ў іншых краінах. Адсутнасць віD
давочных станоўчых вынікаў прымушае некаторых аналітыкаў рабіць 
выснову аб слабасці знешняй палітыкі ЗША на дадзеным этапе. 

У сувязі з гэтым працягваюцца спрэчкі наконт новага фармату сісD
тэмы міжнародных адносін. У 2000Dх гг. значную ролю на міжнароднай 
арэне пачаў адыгрываць Кітай. Аднак рабіць прагнозы наконт яго персD
пектывы ператварэння ў адзін з сусветных цэнтраў пакуль замінаюць 
эканамічныя паказальнікі, якія пагоршыліся ў 2015 г. 

Прэтэнзіі на ролю лідара ўсё мацней гучаць з боку Расіі. З канца 
1990Dх гг. у адносінах паміж Расіяй і краінамі Захаду зноў пачалі праD
яўляцца прыкметы пахаладання, што можна было адзначыць у пазіцыях 
Расіі па Косаўскай вайне і аперацыях у рамках вайны з тэрарызмам. 

Рэзкае незадавальненне ў Расіі выклікалі пашырэнне НАТА на ўсход 
і рашэнне размясціць непадалёк ад расійскіх меж элементы амерыканD
скай проціракетнай абароны. Нягледзячы на сцверджанні амерыканцаў 
аб тым, што гэты комплекс разгортваецца для абароны Еўропы ад 
магчымых ракетных удараў з боку Ірана ці Паўночнай Карэі, расійскі 
бок быў упэўнены, што галоўная мэта – прыкрыццё ад Расіі. НайбольD
шую занепакоенасць у ЗША і еўрапейскіх краін выклікалі дзеянні Расіі 
ў 2014 г., калі яна ўвяла свае войскі на тэрыторыю ўкраінскага Крыма і 
абвясціла яго часткай Расійскай Федэрацыі, а таксама ў 2015 г., калі яна 
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пачала наносіць авіяўдары па пазіцыях антыўрадавых сіл у Сірыі, што 
нарадзіла пагрозу сутыкнення паміж расійскімі ВПС і ВПС міжнародD
най кааліцыі на чале з ЗША. Нягледзячы на тое што пасля падзей вакол 
Крыма супраць Расіі былі ўведзены санкцыі, пакуль у краін Захаду няма 
агульнай стратэгіі адказу на дзеянні Расіі. 

З завяршэннем халоднай вайны ўсё большую знешнюю актыўнасць 
пачала праяўляць аб’яднаная Еўропа. Фарміраванне ў першай палове 
1990Dх гг. Агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі (АЗППБ), якая 
зрабілася адным з тагачасных слупоў ЕС, ператварыла аб’яднаную 
Еўропу ў суб’екта міжнародных адносін. Асноўнай канцэпцыяй знешD
няй палітыкі ЕС зрабілася «грамадзянская сіла». З гэтага паняцця выніD
кае, што знешняя палітыка Еўрапейскага саюза мусіць быць не вайскоD
вай, яна павінна знаходзіцца пад дэмакратычным кантролем з боку 
грамадскай супольнасці і вырашаць міжнародныя праблемы праз суD
працоўніцтва з іншымі дзяржавамі. Мэтай гэтай палітыкі з’яўляецца 
падтрымка сацыяльных і палітычных рэформ, накіраваных на паляпD
шэнне кіравання, усталяванне панавання закону і падтрымка праў чаD
лавека, а таксама ўмацаванне міжнароднага парадку. 

Гэта выражаецца ў актыўным удзеле ЕС у разнастайных міжнародD
ных арганізацыях і праграмах, у тым ліку ў падтрымцы Сусветнай 
гандлёвай арганізацыі, руху за забарону супрацьпяхотных мін і барацьбе 
супраць смяротнага пакарання. ЕС таксама належыць вядучая роля 
ў падпісанні Кіёцкага пратакола. 

Нягледзячы на канцэпцыю «грамадзянскай сілы», ЕС паступова пеD
ратвараецца ў «вайсковую сілу». Яшчэ ў 1992 г. у Петэрсбергскай дэD
кларацыі было сказана, што Заходнееўрапейскі саюз (ЗЕС) будзе прыD
маць удзел у міратворчых, гуманітарных і выратавальных акцыях. ПерD
шапачаткова ў якасці вайсковай сілы, на якую ўскладалася ў тым ліку і 
абарона меж ЕС, выкарыстоўвалася НАТА. Але ў 2002 г. былі ўтвораны 
калектыўныя Сілы хуткага рэагавання ЕС (СЕС). У 2004 г. СЕС замяніD
лі сабой у Босніі і Герцагавіне кантынгент НАТА, з 2006 г. яны правоD
дзяць аперацыі ў шэрагу краін Афрыкі. Але тыя пазіцыі, якія займае ЕС 
па найбольш істотных выкліках бягучага часу, у тым ліку па пытаннях 
палітыкі ў дачыненні да Расіі, па меркаванні шэрагу сучасных аналітыD
каў, сведчаць аб яго слабасці як патэнцыяльнага цэнтра сілы. 

Такім чынам, падзеі апошніх гадоў дэманструюць, што пытанні аб 
новых лідарах сусветнай палітыкі і ўтварэнні новай надзейнай сістэмы 
бяспекі пакуль застаюцца адкрытымі. 

 

Я. А. Красулін 
 



 

СТВАРЭННЕ І РАЗВІЦЦЁ 
ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА 

 
асля Першай сусветнай вайны многія інтэлектуалы і палітыкі еўD
рапейскіх краін выказваліся за кардынальныя перамены ва ўзаеD

маадносінах паміж дзяржавамі, каб выключыць ці звесці да мінімуму 
магчымасць новых войн. У 1920Dх гг. у Еўропе даволі шырока разгарD
нуўся пан’еўрапейскі грамадскі рух, які ставіў мэтай адзінства еўрапейD
цаў. Гэта ідэя набыла гучанне на дзяржаўным узроўні. У верасні 1929 г. 
міністр замежных спраў Францыі А. Брыян прапанаваў ідэю панDЕўроD
пы, г. зн. устанаўленне федэральных сувязей паміж еўрапейскімі краіD
намі ў мэтах вырашэння праблем эканамічнага супрацоўніцтва. Больш 
за тое, А. Брыян афіцыйна звярнуўся да 27 еўрапейскіх краін з прапаноD
вай стварэння Еўрапейскага федэральнага саюза. Аднак французскі 
праект не быў падтрыманы Вялікабрытаніяй і Германіяй і застаўся неD
рэалізаваным. Такім чынам, у перыяд паміж дзвюма сусветнымі войнаD
мі час для еўрапейскага адзінства яшчэ не наспеў. 

Вынікі Другой сусветнай вайны зрабілі ідэю аб’яднання Еўропы яшчэ 
больш актуальнай. Імкненне да інтэграцыі тлумачылася жаданнем выраD
шыць дзве важнейшыя для Еўропы праблемы. Першая была звязана з ГерD
маніяй, якая з часоў Бісмарка неаднаразова пагражала сваім суседзям і вяD
ла супраць іх войны. Уключэнне Германіі ў арганізацыю еўрапейскіх дзярD
жаў, заснаваную на супрацоўніцтве, дазволіла б прадухіліць новыя праявы 
германскай агрэсіўнасці. Адначасова прыхільнікі еўрапейскай інтэграцыі 
лічылі, што аб’яднанне Еўропы вырашыць другую праблему: будзе садзейD
нічаць дынамічнаму і стабільнаму развіццю, зробіць еўрапейцаў больш 
багатымі, а еўрапейскія дзяржавы – больш уплывовымі ў свеце. 

Не ўсе краіны Еўропы з аднолькавым энтузіазмам аднесліся да ідэі 
інтэграцыі. Яе актыўна падтрымалі невялікія краіны – суседзі Германіі, 
перш за ўсё – Бельгія і Нідэрланды. Цвёрдым прыхільнікам аб’яднання 
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Еўропы была Францыя, якая звязвала з інтэграцыяй надзеі атрымаць 
ролю лідара на кантыненце. 

Зусім іншыя погляды на праблему аб’яднання Еўропы мела ВялікаD
брытанія. У сваёй стратэгіі вырашэння эканамічных і знешнепалітычD
ных праблем яна зрабіла стаўку не на супрацоўніцтва з кантынентальD
най Еўропай, а на саюз з ЗША. Таму планы федэралізацыі Еўропы выD
клікалі ў Лондане пэўную занепакоенасць. Але Вялікабрытанія не адD
маўлялася ад супрацоўніцтва з еўрапейскімі краінамі, пры ўмове, што 
яно не будзе абмяжоўваць брытанскі суверэнітэт на карысць агульнаD
еўрапейскіх інтарэсаў. 

Першым крокам на шляху кансалідацыі заходнееўрапейскіх дзярD
жаў стала стварэнне ў маі 1949 г. Савета Еўропы (СЕ). У яго склад перD
шапачаткова ўвайшлі дзесяць заходнееўрапейскіх краін, але паступова 
ўдзельнікамі СЕ сталі амаль усе дзяржавы кантынента. Савет Еўропы 
займаецца пытаннямі супрацоўніцтва ў галіне праў чалавека, дэмакраD
тычнага развіцця, культурнага супрацоўніцтва. 

Галоўнымі органамі СЕ з’яўляюцца Парламенцкая асамблея Савета 
Еўропы (ПАСЕ) і Камітэт міністраў. ПАСЕ складаецца з прадстаўнікоў 
нацыянальных парламентаў, у склад Камітэта міністраў уваходзяць міD
ністры замежных спраў краінDудзельніц. Кіруючыя органы СЕ размяшD
чаюцца ў Страсбургу. Сярод многіх дакументаў, прынятых СЕ, галоўD
нымі з’яўляюцца Еўрапейская канвенцыя аб абароне праў і асноўных 
свабод чалавека і Еўрапейская сацыяльная хартыя, прынятая ў 1961 г. 
і карэнным чынам абноўленая ў 1996 г. 

Савет Еўропы з’яўляецца арганізацыяй кансультацыйнага характару 
і не абмяжоўвае нацыянальны суверэнітэт. Яго рашэнні з’яўляюцца 
рэкамендацыямі для нацыянальных урадаў. Менавіта таму стварэнне 
Савета Еўропы было, хутчэй, сімвалічным крокам па шляху інтэграцыі. 

Пачаткам рэальнай інтэграцыі стала стварэнне ў 1951 г. Еўрапейскага 
аб’яднання вуглю і сталі (ЕАВС). Прапанова аб стварэнні гэтай арD
ганізацыі была зроблена ў маі 1950 г. міністрам замежных спраў Францыі 
Р. Шуманам. Прадугледжвалася аб’яднанне вугальнай і металургічнай 
прамысловасці заходнееўрапейскіх краін, у першую чаргу – Францыі 
і ФРГ. Таксама стварэнне ЕАВС павінна было пакласці пачатак пераходу 
Францыі ад дзесяцігоддзяў канфрантацыі з Германіяй да супрацоўніцтва 
і партнёрства з ёй. Дагавор аб стварэнні Еўрапейскага аб’яднання вуглю 
і сталі быў падпісаны 18 сакавіка 1951 г. у Парыжы на 50 гадоў. Уступіў 
у сілу ў ліпені 1952 г. У склад ЕАВС увайшлі Бельгія, Італія, Люксембург, 
Нідэрланды, Францыя і ФРГ. Дагавор ЕАВС прадугледжваў, што краіныD
ўдзельніцы будуць каардынаваць вытворчасць вуглю і сталі і створаць 
умовы для свабоднага гандлю гэтай прадукцыяй. 
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Адначасова з пачаткам эканамічнай інтэграцыі была зроблена спроба 
пачаць інтэграцыю ў ваеннаDпалітычнай сферы. У кастрычніку 1950 г. 
прэм’ерDміністр Францыі Р. Плевен выступіў з прапановай стварыць 
Еўрапейскі камітэт міністраў абароны, які б распачаў работу па фарміраD
ванні еўрапейскай арміі. 27 мая 1952 г. міністры замежных спраў Бельгіі, 
Нідэрландаў, Італіі, Люксембурга, Францыі і ФРГ падпісалі ў Парыжы 
дагавор аб стварэнні Еўрапейскай абарончай супольнасці (ЕАС). ЕАС 
разглядалася як наднацыянальная ваенная арганізацыя. Адначасова паD
чалася распрацоўка дагавора аб Еўрапейскай палітычнай супольнасці 
з мэтай стварэння агульных органаў у сферах знешняй палітыкі, абароD
ны, праў чалавека. Аднак у жніўні 1954 г. парламент Францыі не ратыфіD
каваў дагавор аб ЕАС. Супраць яго выступілі дзве галоўныя палітычныя 
сілы краіны: камуністы, якія былі супраць рэмілітарызацыі ФРГ, і галісD
ты, якія лічылі, што французская армія можа страціць нацыянальны хаD
рактар. У выніку праект стварэння ЕАС не быў рэалізаваны, а работа над 
дагаворам аб Еўрапейскай палітычнай супольнасці спынілася. 

Пасля правалу са стварэннем ЕАС у маі 1955 г. быў створаны ЗаходD
нееўрапейскі саюз (ЗEС). ЗЕС уяўляў сабой ваеннаDпалітычны саюз сяD
мі заходнееўрапейскіх дзяржаў: Вялікабрытаніі, Бельгіі, Нідэрландаў, 
Італіі, Люксембурга, Францыі і ФРГ. Яго стварэнне дало ФРГ магчыD
масць стварыць сваю армію, якая павінна была стаць часткай узброD
еных сіл ЗЕС. Дагавор аб ЗЕС прадугледжваў, што гэта арганізацыя 
будзе займацца абарончымі праблемамі ў Еўропе і працаваць у цесным 
супрацоўніцтве з НАТА. Такім чынам, ЗЕС стаў як бы аўтаномным фіD
ліялам НАТА ў Еўропе. Пасля падпісання Маастрыхцкага дагавора, які 
прадугледжвае і супрацоўніцтва ў ваеннай галіне, ЗЕС стаў страчваць 
сваё значэнне. Афіцыйна ён быў распушчаны ў 2011 г. 

Правал праекта ЕАС не азначаў адмову ад інтэграцыі. Лідары краін 
ЕАВС на сустрэчы ў Месіне ў 1955 г. вырашылі працягнуць інтэграцыйD
нае ўзаемадзеянне ў эканамічнай сферы. Практычнай рэалізацыяй прыD
нятых у Месіне рашэнняў стала падпісанне ў сакавіку 1957 г. у Рыме 
дагавораў аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС) 
і Еўрапейскай супольнасці па атамнай энергіі (Еўратам). 

Пагадненне аб стварэнні Еўратама прадугледжвала супрацоўніцтва 
краін у галіне мірнага выкарыстання ядзернай энергіі. Планавалася 
правядзенне сумесных ядзерных даследаванняў, стварэнне ядзерных 
аб’ектаў, стварэнне органа, які быў бы надзелены пераважнымі правамі 
на ядзерную сыравіну. Такім чынам, Еўратам, як і ЕАВС, стаў арганізаD
цыяй галіновай інтэграцыі. 

Больш маштабны характар меў дагавор аб Еўрапейскай эканамічнай 
супольнасці. Ён прадугледжваў фарміраванне агульнага рынку краінD
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удзельніц. Менавіта таму ЕЭС звычайна называлі проста «агульны рыD
нак». Дагавор прадугледжваў два этапы. На першым этапе планавалася 
сфарміраваць мытны саюз з адменай мытных пошлін і колькасных абD
межаванняў ва ўзаемным гандлі паміж краінамі ЕЭС, устанаўленнем 
агульнага мытнага тарыфу, правядзеннем адзінай палітыкі ў галіне 
сельскай гаспадаркі і транспарту, збліжэннем эканамічнага заканадаўD
ства. На другім этапе прадугледжвалася забяспечыць у краінах ЕЭС сваD
бодны рух тавараў, капіталаў, паслуг і людзей. 

Усе інтэграцыйныя супольнасці (ЕАВС, Еўратам, ЕЭС) мелі свае 
кіруючыя органы, якія, аднак, адчувальна не абмяжоўвалі суверэнітэт 
краінDудзельніц. Апошнія перадалі супольнасцям толькі пэўную частку 
дзяржаўных паўнамоцтваў у эканамічнай сферы і нават не планавалі 
ствараць нейкі «еўрапейскі суверэнітэт», захоўваючы свой, нацыянальD
ны. Усе ўдзельнікі інтэграцыйных супольнасцей мелі аднолькавыя праD
вы, аднак галоўную ролю ў ЕЭС адыгрывалі Францыя і ФРГ (т. зв. «вось 
Парыж – Бон»). ФРГ з’яўлялася эканамічным лідарам ЕЭС, а Францыя 
мела ролю палітычнага лідара, аказваючы моцны ўплыў на змест і тэмD
пы інтэграцыйнага працэсу. 

Вялікабрытанія адмовілася ад уваходу ў ЕАВС і ЕЭС, палічыўшы, 
што ўдзел у еўрапейскай інтэграцыі негатыўна паўплывае на яе гандлёваD
эканамічныя адносіны з краінамі брытанскай Садружнасці нацый. Але 
развіццё інтэграцыйных працэсаў на Еўрапейскім кантыненце прымусіла 
Вялікабрытанію да дзеянняў. Яна не хацела заставацца адной перад 
аб’яднаннем еўрапейскіх дзяржаў і паспрабавала знайсці свой варыянт 
супрацоўніцтва з кантынентальнай Еўропай. У 1960 г. па яе ініцыятыве 
было створана яшчэ адно інтэграцыйнае аб’яднанне – Еўрапейская асаD
цыяцыя свабоднага гандлю (ЕАСГ). Пагаднанне аб стварэнні ЕАСГ было 
падпісана ў Стакгольме 4 студзеня 1960 г. Акрамя Вялікабрытаніі ў яе 
склад увайшлі Аўстрыя, Данія, Нарвегія, Партугалія, Швейцарыя, ШвеD
цыя, з 1961 г. – Фінляндыя. ЕАСГ была больш сціплай па сваіх мэтах арD
ганізацыяй. Стакгольмскі дагавор прадугледжваў толькі стварэнне ўмоў 
для свабоднага гандлю прамысловымі таварамі паміж краінаміDўдзельніD
цамі шляхам паступовага скарачэння мытных пошлін і колькасных абD
межаванняў. Ніяк не вырашалася праблема гандлю сельскагаспадарчай 
прадукцыяй, не рэгуляваліся фінансаваDэканамічныя аспекты дзейнасці 
краін, не прадугледжвалася стварэнне адзінай мытнай прасторы з агульD
ным знешнім тарыфам, і тым больш не планавалася ўстанаўленне паліD
тычнага саюза ў якойDнебудзь форме. 

Аднак хутка стала відавочным, што створаная з далёка не першых 
еўрапейскіх дзяржаў ЕАСГ не можа супрацьстаяць краінам «агульнага 
рынку». Гэта прымусіла ўлады Вялікабрытаніі ў 1961 і 1967 гг. звярнуцD
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ца да ЕЭС з просьбай аб уваходзе ў гэту арганізацыю. Аднак абедзве 
брытанскія просьбы былі адхілены пад ціскам Францыі. Французскі 
прэзідэнт Ш. дэ Голь лічыў Вялікабрытанію правадніком інтарэсаў 
ЗША і меркаваў, што яе ўступленне ў «агульны рынак» можа ўзмацніць 
уплыў ЗША на Еўропу. Адначасова дэ Голь баяўся, што ўступленне 
Вялікабрытаніі ў ЕЭС можа аслабіць лідыруючыя пазіцыі Францыі 
ў Заходняй Еўропе. 

Дагавор аб стварэнні ЕЭС прадугледжваў, што першы этап павінен 
заняць 12 гадоў. У ліпені 1968 г., на паўтары гады раней вызначанага 
тэрміну, краіны ЕЭС стварылі мытны саюз. Яны адмянілі пошліны ў 
гандлі паміж сабой і ўсталявалі агульны мытны тарыф у гандлі з іншымі 
краінамі. Таксама дзяржавы ЕЭС дамовіліся аб асноўных прынцыпах 
правядзення агульнай сельскагаспадарчай палітыкі. 

Прыход да ўлады ў Францыі ў 1969 г. новага прэзідэнта Ж. Пампіду 
дазволіў разблакіраваць працэс пашырэння ЕЭС. У 1973 г. удзельнікамі 
«агульгага рынку» сталі Вялікабрытанія, Данія і Ірландыя. Пагадненне 
аб далучэнні да ЕЭС таксама было падпісана і з Нарвегіяй, але яе наD
сельніцтва на рэферэндуме выказалася супраць. 

У 1969–1971 гг. быў распрацаваны план другога этапу інтэграцыі, 
скіраваны на стварэнне эканамічнага і валютнага саюза. Планавалася 
паступова ўвесці свабоднае перамяшчэнне рабочай сілы і капіталаў, 
пачаць узгадненне сацыяльнай палітыкі, стварыць валютны саюз з адзіD
ным цэнтральным банкам і перайсці да 1980 г. на адзіную валюту. На 
аснове гэтага эканамічнага саюза планавалася перайсці да фарміраванD
ня саюза палітычнага. 

Аднак эканамічныя праблемы, з якімі сутыкнуліся краіны Захаду ў 
другой палове 1970Dх – першай палове 1980Dх гг., адчувальна замарудзіD
лі інтэграцыйны працэс. Увага ўрадаў краін ЕЭС засяродзілася на ўнутD
раных праблемах. Больш за тое, кіраўніцтва дзяржаў «агульнага рынку», 
парушаючы ўмовы Рымскага дагавору, стала ўводзіць для партнёраў 
па ЕЭС абмежаванні ў выглядзе ліцэнзій, стандартаў і адміністрацыйD
ных рэгламентацый. На гэтым фоне ў заходніх СМІ стала выказвацца 
думка аб тым, што інтэграцыя пацярпела крах. 

Але ЕЭС здолела пераадолець дэзынтэграцыйныя тэндэнцыі, і з канD
ца 1970Dх гг. працэс аб’яднання ўзнавіўся. Гэта праявілася ў прыняцці ў 
1979 г. двух рашэнняў. Першае тычылася створанага ў 1957 г. ЕўрапейD
скага парламента. Ён застаўся дарадчым органам, але яго дэпутаты ўжо 
не прызначаліся нацыянальнымі парламентамі, а абіраліся на пяць га-
доў агульным галасаваннем насельніцтва краін ЕЭС. Другім рашэннем 
стала стварэнне Еўрапейскай валютнай сістэмы: каардынацыя курсаў 
нацыянальных валют і ўвядзенне еўрапейскай безнаяўнай валютнай 
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адзінкі ЭКЮ. У 1984 г. была прынята першая праграма навуковаDтэхD
нічнага супрацоўніцтва краін ЕЭС, якая стварыла новы напрамак інтэD
грацыйнага працэсу. 

Адначасова аднавіўся працэс пашырэння ЕЭС. У 1981 г. удзельніD
кам гэтай арганізацыі стала Грэцыя, а ў 1986 г. – Іспанія і Партугалія. 

З сярэдзіны 1980Dх гг. інтэграцыйны працэс паскорыўся пад уплывам 
шэрагу фактараў. Абвастрэнне канкурэнтнай барацьбы на сусветным 
рынку патрабавала ад краін ЕЭС узмацніць супрацоўніцтва ў фінансаваD
эканамічнай і навуковаDтэхнічнай сферах. Падзенне камуністычных рэD
жымаў ва Усходняй Еўропе і распад СССР стварылі магчымасці для паD
шырэння Еўрапейскай супольнасці. Аб’яднанне Германіі падштурхнула 
Францыю і Вялікабрытанію да паглыблення інтэграцыі ФРГ у наднацыяD
нальныя структуры адзінай Еўропы. 

Пачатак новаму этапу ў развіцці інтэграцыйнага працэсу быў паD
кладзены Адзіным еўрапейскім актам, які быў прыняты краінамі ЕЭС у 
лютым 1986 г. і ўступіў у сілу 1 чэрвеня 1987 г. У гэтым дакуменце была 
зацверджана праграма стварэння да канца 1992 г. адзінага рынку тавараў, 
капіталаў, паслуг і рабочай сілы. Таксама ў ім былі сфармуляваны прынD
цыпы супрацоўніцтва краін ЕЭС у сферах знешняй палітыкі і бяспекі. 

У лютым 1992 г. кіраўнікі краін ЕЭС падпісалі ў галандскім горадзе 
Маастрыхт больш маштабны Дагавор аб Еўрапейскім саюзе. Ён даў ЕўраD
пейскай супольнасці новую назву (Еўрапейскі саюз), якая адпавядала 
больш высокаму ўзроўню інтэграцыі. У дагаворы галоўнай задачай было 
названа стварэнне эканамічнага і валютнага саюза і ўвядзенне адзінай ваD
люты. Дагавор падрабязна вызначыў правілы рэалізацыі агульнай эканаD
мічнай палітыкі і крытэрыі для ўступлення ў валютны саюз. Адначасова 
Маастрыхцкі дагавор прадугледжваў новыя арыенціры для палітычнай 
інтэграцыі. У ім планавалася перайсці да агульнай знешняй палітыкі і 
палітыкі бяспекі. Таксама ў дагаворы вызначаліся механізмы супрацоўD
ніцтва па пытаннях правасуддзя, іміграцыі, праў чалавека. Дагавор уперD
шыню ўвёў грамадзянства Еўрапейскага саюза, пашырыў паўнамоцтвы 
наднацыянальных органаў. Пасля ратыфікацыі краінаміDўдзельніцамі 
Маастрыхцкі дагавор уступіў у сілу 1 лістапада 1993 г. 

Пасля заключэння гэтых двух дагавораў працэс інтэграцыі разгарнуўD
ся ў чатырох галоўных напрамках. Першым стала стварэнне эканамічнага 
і валютнага саюза. Краіны ЕС знялі апошнія абмежаванні на рух тавараў, 
капіталаў, паслуг і людзей. У выніку 1 студзеня 1993 г. быў канчаткова 
створаны адзіны ўнутраны рынак. У 1994 г. уступіла ў сілу пагадненне паD
між ЕС і ЕАСГ аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай прасторы (ЕЭП). 
Гэты дагавор дазволіў краінам ЕАСГ далучыцца да адзінага рынку ЕС. 
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Сёння ўдзельнікамі ЕЭП з’яўляюцца Нарвегія, Ісландыя і Ліхтэнштэйн. 
У 1998 г. быў створаны Еўрапейскі цэнтральны банк. 

Адным з найбольш буйных і сімвалічных дасягненняў эканамічнай 
інтэграцыі стала ўвядзенне адзінай еўрапейскай валюты – еўра. У 1999 г. 
безнаяўны еўра быў уведзены ў 11 краінах ЕС, а з 1 студзеня 2002 г. стаў 
у іх наяўнымі грашыма. Паступова ў зону еўра ўвайшлі яшчэ восем 
дзяржаў, апошняй з якіх у студзені 2015 г. стала Літва. З цягам часу на 
еўра абавязаны перайсці астатнія ўдзельнікі ЕС. Выключэнне было 
зроблена толькі для Вялікабрытаніі і Даніі, якія могуць знаходзіцца паD
за зонай еўра, пакуль іх урады не вырашаць пытанне аб пераходзе на 
еўра на рэферэндуме або праз галасаванне ў парламенце. У той жа час 
еўра выкарыстоўваюць Чарнагорыя і Косава, якія не з’яўляюцца членаD
мі Еўрасаюза. 

З пераходам да адзінага рынку цесна звязана стварэнне Шэнгенскай 
прасторы. Пачатак гэтаму працэсу быў пакладзены ў 1985 г., калі кіраўD
нікі Францыі, ФРГ і краін Бенілюкса заключылі ў мястэчку Шэнген 
(Люксембург) пагадненне аб паступовай адмене пашпартнаDвізавага 
кантролю для грамадзян сваіх краін. У 1990 г. гэтыя краіны падпісалі 
Канвенцыю аб стварэнні Шэнгенскай зоны з поўнай адменай пагранічD
нага кантролю на ўнутраных межах. У 1995 г. Канвенцыя ўступіла ў сілу 
ў адносінах да сямі краін (пяці вышэйназваных, Іспаніі і Партугаліі). 
У 1997 г. Канвенцыя была ўключана ў заканадаўства ЕС і яе дзеянне 
распаўсюдзілася на іншыя краіны Еўрасаюза. Сёння ўдзельнікамі ШэнD
генскай зоны з’яўляецца не толькі большасць членаў ЕС, але і шэраг 
краін, якія не ўваходзяць у Еўрапейскі саюз (Нарвегія, Швейцарыя, 
Ісландыя, Ліхтэнштэйн). У той жа час Вялікабрытанія і Ірландыя не 
далучыліся да Шэнгенскай зоны, а Балгарыя, Румынія і Харватыя паD
куль не атрымалі дазволу на далучэнне. 

Другім напрамкам інтэграцыйнага працэсу стала пашырэнне ЕўраD
пейскага саюза. Яно адбывалася на аснове т. зв. капенгагенскіх крытэD
рыяў, распрацаваных кіраўніцтвам ЕС у 1993 г. Згодна з імі кожная краіD
наDкандыдат павінна мець: 

 стабільныя інстытуты, якія гарантуюць дэмакратыю, вяршэнства 
закону, правы чалавека і абарону меншасцей; 

 рыначную эканоміку, канкурэнтаздольную ў межах Саюза; 
 здольнасць прыняць на сябе абавязкі па членстве ў ЕС. 
У 1995 г. удзельнікамі ЕС сталі Аўстрыя, Швецыя і Фінляндыя. 

Нарвегія таксама падпісала пагадненне аб далучэнні, але яе насельніцтD
ва зноў на рэферэндуме выказалася супраць. Гэта пашырэнне стала для 
ЕС найбольш лёгкім, таму што тры краіны мелі высокі ўзровень развіцD
ця эканомікі і палітычнай сістэмы. 
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Больш складаным стаў прыём у ЕС краін Усходняй Еўропы. 1 мая 
2004 г. пасля доўгай працэдуры праверкі на адпаведнасць капенгагенD
скім крытэрыям адбылося самае буйное пашырэнне ЕС. Новымі ўдзельD
нікамі Еўрасаюза сталі дзесяць краін: Венгрыя, Кіпр, Латвія, Літва, 
Мальта, Польшча, Славакія, Славенія, Чэхія і Эстонія. У ліпені 2007 г. 
да ЕС далучыліся Балгарыя і Румынія, у студзені 2013 г. – Харватыя. 
Пашырэнне ЕС паклала канец Ялцінскім пагадненням 1945 г. аб разD
дзеле Еўропы на Усходнюю і Заходнюю, а таксама зрабіла заходнееўраD
пейскую інтэграцыю агульнаеўрапейскай. 

Трэцім напрамкам з’явілася стварэнне палітычнага саюза. З гэтай 
мэтай у Маастрыхцкім дагаворы быў прадугледжаны пераход ад каарD
дынацыі знешняй палітыкі краін ЕС да агульнай знешняй палітыкі і 
палітыкі бяспекі (АЗПБ). Згодна з дагаворам краіны ЕС павінны зайD
маць адзіную пазіцыю па актуальных міжнародных праблемах і ажыцD
цяўляць сумесныя гуманітарныя і ваенныя аперацыі за межамі ЕўраD
саюза. У 1997 г. былі зацверджаны механізмы АЗПБ і была створана 
пасада Вярхоўнага прадстаўніка па АЗПБ, якому нададзена права весці 
ад імя ЕС перамовы з іншымі бакамі. У 2009 г. пачалося фарміраванне 
Еўрапейскай службы знешнепалітычнай дзейнасці, якая павінна стаць 
своеасаблівым Міністэрствам замежных спраў ЕС. 

З пачатку 1990Dх гг. ЕС рэзка актывізаваў сваю дзейнасць на міжнаD
роднай арэне і ўпершыню стаў адным з галоўных суб’ектаў сусветнай 
палітыкі. Еўрасаюз наладзіў рэгулярны дыялог з падпісаннем шэрагу 
дагавораў з краінамі Міжземнамор’я, Лацінскай Амерыкі, ПаўднёваD
Усходняй Азіі. Таксама Еўрапейскі саюз праводзіць актыўную палітыку 
ў адносінах да краін Усходняй Еўропы. Ім быў створаны Еўрапейскі 
банк рэканструкцыі і развіцця, мэтай якога з’яўляецца падтрымка рыD
начных рэформ і парламенцкай дэмакратыі ў гэтых краінах. 

Аднак на практыцы знешнепалітычная дзейнасць ЕС ажыццяўляецD
ца галоўным чынам праз дамоўленасці ўрадаў, а не наднацыянальнымі 
органамі. Гэта тлумачыцца тым, што краіны ЕС не спяшаюцца адмаўD
ляцца ад сваіх праў у сферы знешняй палітыкі. Больш за тое, зDза несуD
падзення прыярытэтаў краінDудзельніц агульная знешняя палітыка праD
водзіцца з пэўнымі цяжкасцямі. Найбольш яскравым прыкладам стала 
пытанне аб адносінах Еўрасаюза да інтэрвенцыі ЗША ў Ірак. Адна група 
краін на чале з Францыяй і ФРГ выступіла з рэзкай крытыкай дзеянняў 
Вашынгтона. Іншая група на чале з Вялікабрытаніяй не толькі падтрыD
мала інтэрвенцыю, але і прыняла ў ёй удзел. 

Чацвёртым напрамкам стала рэформа інстытутаў ЕС з мэтай вывесD
ці функцыянаванне Еўрасаюза на якасна новы ўзровень. Гэты напраD
мак з’яўляецца самым складаным, таму што прадугледжвае пашырэнне 
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паўнамоцтваў наднацыянальных органаў і павелічэнне колькасці пыD
танняў, якія вырашаюцца не адзінагалосна, а большасцю галасоў. 

Пры распрацоўцы Маастрыхцкага дагавора планавалася ўключыць 
у яго тэкст раздзел аб глыбокай рэформе органаў ЕС. Аднак зрабіць гэта 
не атрымалася, таму што шэраг краін рэзка выступілі супраць. ДагавоD
ры ў Амстэрдаме (1997) і Ніццы (2001) павялічылі паўнамоцтвы наднаD
цыянальных органаў і пашырылі кола пытанняў, якія вырашаюцца больD
шасцю галасоў. Але глыбокай рэформы органаў ЕС праведзена не было. 

Для вырашэння гэтай праблемы ў 2002 г. быў створаны Канвент ЕС 
на чале з былым прэзідэнтам Францыі В. Жыскар Д’Эстэнам. Ён быў паD
вінен распрацаваць і ўвесці ў дзеянне канстытуцыю Еўрасаюза. У 2004 г. 
тэкст канстытуцыі быў зацверджаны кіраўнікамі краін ЕС. Яе змест 
прадугледжваў рух Еўрасаюза ў напрамку да федэрацыі, хоць само гэта 
слова ў тэксце не ўзгадвалася. Аднак працэс ратыфікацыі еўраканстыD
туцыі быў спынены ў сярэдзіне 2005 г., калі насельніцтва Францыі і НіD
дэрландаў на рэферэндумах прагаласавала супраць яе. 

У 2007 г. кіраўнікі краін ЕС падпісалі больш сціплы па сваіх задачах 
Лісабонскі дагавор, які быў павінен замяніць адвергнутую еўраканстыD
туцыю. З яго былі выключаны ўсе фармулёўкі, якія можна было ўспрыD
маць як рух у напрамку федэрацыі. Дагавор дакладна падзяліў кампеD
тэнцыю Саюза і нацыянальных дзяржаў, зноў пашырыў паўнамоцтвы 
органаў ЕС і павялічыў колькасць пытанняў, якія вырашаюцца больD
шасцю галасоў. 

Лісабонскі дагавор уступіў у сілу ў 2009 г. Згодна з ім галоўнымі орD
ганамі Еўрапейскага саюза з’яўляюцца: 

1. Еўрапейскі савет – вышэйшы орган, які складаецца з кіраўнікоў 
дзяржаў і ўрадаў краін ЕС. Ён вызначае стратэгічныя напрамкі развіцця 
Еўрасаюза, а яго рашэнні з’яўляюцца абавязковымі для ўсіх краін і 
органаў ЕС. На чале знаходзіцца Старшыня Еўрапейскага савета, які 
выбіраецца яго ўдзельнікамі на два з паловай гады з магчымасцю пераD
выбрання на другі тэрмін. 

2. Савет Еўрапейскага саюза (звычайна называецца Саветам міністD
раў). Гэта адзін з двух заканадаўчых органаў ЕС. Складаецца з міністраў 
урадаў краін ЕС у залежнасці ад характару пытанняў, якія абмяркоўваD
юцца (напрыклад, фінансаў, сельскай гаспадаркі і г. д.). Можа збірацца 
ў розных складах. Савет прымае абавязваючыя рашэнні практычна па 
ўсіх напрамках дзейнасці ЕС. 

3. Еўрапейскі парламент – другі заканадаўчы орган Еўрапейскага 
саюза. Выбіраецца на пяць гадоў усеагульным прамым галасаваннем 
насельніцтва ЕС. Кожная краіна мае сваю квоту дэпутатаў у залежнасці 
ад колькасці насельніцтва. Еўрапарламент прымае заканадаўчыя акты, 
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разам з Саветам ЕС удзельнічае ў фарміраванні бюджэту Еўрасаюза, 
кантралюе дзейнасць Еўракамісіі. Яго рашэнні не з’яўляюцца абавязкоD
вымі для краін і органаў ЕС. 

4. Еўрапейская камісія – вышэйшы выканаўчы орган ЕС. Камісія 
адказвае за выкананне прынятых кіраўніцтвам Еўрасаюза рашэнняў 
і займаецца паўсядзённай работай па правядзенні палітыкі ЕС. У яе 
склад уваходзяць па адным прадстаўніку з кожнай краіны ЕС. ФарміруD
ецца тэрмінам на пяць гадоў. 

5. Еўрапейскі суд. Яго задачай з’яўляецца забеспячэнне аднолькаваD
га тлумачэння заканадаўства ў межах юрысдыкцыі ЕС, а таксама выраD
шэнне спрэчных пытанняў. Суддзі прызначаюцца на шэсць гадоў па 
дамоўленасці ўрадаў краін ЕС. 

6. Еўрапейская падліковая палата – орган, які ажыццяўляе праверку 
бюджэту ЕС, але не мае рэальных паўнамоцтваў. Уключае ў склад па 
адным прадстаўніку ад кожнай краіны. З’яўляецца рабочым органам 
Савета міністраў. 

Такім чынам, Еўрапейскі саюз пасля Маастрыхцкага дагавора сфарD
міраваўся як эканамічны і валютны саюз з некаторымі элементамі паліD
тычнага саюза. Ён не з’яўляецца федэрацыяй ці канфедэрацыяй, а 
ўяўляе сабой аб’яднанне дзяржаў і супольнасцей. Еўрапейскі саюз не 
валодае правам юрыдычнай асобы і таму не можа заключаць міжнародD
ныя дагаворы. Гэта застаецца прэрагатывай дзяржаўDудзельніц і супоD
льнасцей, якія ў яго ўваходзяць. 

 
П. А. Шупляк, Я. Г. Колб 

 



 

ЗЛУЧАНЫЯ  ШТАТЫ  АМЕРЫКІ 

 

ЗША І ПАЧАТАК ХАЛОДНАЙ ВАЙНЫ 
 

гульная барацьба Савецкага Саюза і ліберальных дэмакратый ЗаD
хаду супраць фашызму ў Еўропе і японскага мілітарызму ў Азіі 

скончылася разгромным паражэннем сіл рэакцыі. Мільёны простых 
грамадзян, гераічныя намаганні якіх у выніку і забяспечылі перамогу над 
страшным ворагам, мелі надзеі на лепшую будучыню. КраіныDпераможD
цы стварылі Арганізацыю Аб’яднаных Нацый, форум, закліканы забясD
печыць мірнае развіццё і ўзаемавыгаднае глабальнае супрацоўніцтва. Але 
ўжо праз два гады былыя саюзнікі апынуліся ў стане халоднай вайны, два 
варагуючыя паміж сабой лагеры ўзначалілі супердзяржавы СССР і ЗША. 

Пераход ад саюзніцкіх адносін да жорсткай канфрантацыі адбыўся 
не адразу, меў месца генезіс халоднай вайны. Падчас агульнай барацьбы 
з фашызмам ідэалагічныя рознагалоссі, якія заўсёды прысутнічалі, былі 
адсунуты на другі план. Да ліку фактараў, якія садзейнічалі ўзнікненню 
халоднай вайны і вяртанню да ідэалагічнага супрацьстаяння, адносіліся 
пытанні эканамічнай рэканструкцыі Еўропы, пасляваеннае ўпарадкаD
ванне Германіі і краін Усходняй Еўропы, ядзерная зброя, нарастанне 
агрэсіўнасці ў знешняй палітыцы ЗША. 

Прыярытэтам Савецкага Саюза ў вызваленых краінах Усходняй 
Еўропы было фарміраванне лаяльных рэжымаў, што не азначала, як 
асцерагаліся на Захадзе, ажыццяўлення там неадкладных сацыялістычD
ных рэвалюцый па савецкім узоры, выдаткі якіх былі вядомыя, а выгаD
ды няпэўныя. Падтрымліваючы левыя сілы, савецкі бок не фарсіраваў 
ход падзей. Прынцыпова іншай была сітуацыя ў Польшчы. Імігранцкі 
ўрад займаў выразна выяўленыя антысавецкія пазіцыі. Прымальнай для 
СССР альтэрнатывай стаў прыход да ўлады польскіх камуністаў і жорстD
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кае падаўленне ўсякай апазіцыі. Пытанне пра Польшчу стала прадмеD
там вострых рознагалоссяў саюзнікаў. «Польшча для нас – справа гонаD
ру», – заяўляў У. Чэрчыль. «Для нас Польшча – пытанне бяспекі», – 
адказваў яму І. Сталін. 

Не менш вострымі рознагалоссі былі па пытанні аб будучыні ГермаD
ніі. СССР і саюзнікі былі адзіныя ў мэце канчатковай ліквідацыі патэнD
цыяльнай пагрозы новай агрэсіі з боку Германіі. З цягам часу заходнія 
краіны перайшлі ад планаў раздраблення яе прамысловага і знішчэння 
ваеннага патэнцыялу, падзелу на асобныя часткі, «ператварэння ў бульD
бяное поле» да стварэння ў сваіх зонах акупацыі сепаратнай нямецкай 
дзяржавы. Гэта было парушэннем раней прынятых на Крымскай і ПатсD
дамскай канферэнцыях рашэнняў аб агульнай, узгодненай з СССР паліD
тыцы. Прычынай такога павароту былі рост магутнасці Савецкага Саюза, 
асцярогі ЗША наконт узнікнення новага сусветнага эканамічнага крызісу, 
новай Вялікай дэпрэсіі і магчымых палітычных вынікаў у выглядзе прыD
ходу да ўлады левых сіл не толькі на ўсходзе, але і на захадзе Еўропы. ЗША 
ўзялі курс на стварэнне праамерыканскай, эканамічна моцнай ФРГ. 

Стратай для савецкаDамерыканскіх адносін стала смерць Ф. РузD
вельта, які меў вопыт асабістых і паспяховых адносін з І. Сталіным, 
і прыход да ўлады Г. Трумэна, які дрэнна разбіраўся ў знешняй палітыD
цы, меў абмежаваны для паста прэзідэнта кругагляд. У 1941 г., з пачатD
кам вайны Германіі супраць СССР, ён заявіў, што для ЗША было б 
карысна, каб немцы і рускія забівалі адзін аднаго як мага даўжэй. 

Сур’ёзна ўскладніла адносіны паміж саюзнікамі з’яўленне ядзернай 
зброі. Насуперак абавязку англаDамерыканскія саюзнікі распрацоўвалі 
яго ў тайне ад СССР. Акрамя чыста ваенных мэт ядзерная бамбардзіD
роўка Хірасімы і Нагасакі ў жніўні 1945 г. мела на мэце аказаць ціск 
на Савецкі Саюз. «У мяне ёсць дубінка супраць гэтых рускіх», – заяўляў 
Г. Трумэн. 

Выступаючы ў 1947 г. у Кангрэсе, прэзідэнт запатрабаваў асігнаванD
няў для аказання ваеннай і эканамічнай дапамогі Грэцыі і Турцыі. 
«Я веру, што палітыкай ЗША павінна стаць падтрымка свабодных люD
дзей, якія супраціўляюцца ўзброеным меншасцям унутры краіны і знешD
няму націску», – казаў Трумэн. Існаваўшыя рознагалоссі ператвараліся 
ў ідэалагічны канфлікт, выбар паміж «свабодай і тыраніяй». У кіруючых 
колах ЗША прытрымліваліся «тэорыі даміно», у адпаведнасці з якой 
поспех левых сіл у адной з краін можа прывесці да перамогі камуністаў і 
распаўсюджвання ўплыву СССР у Еўропе (Францыя, Італія), на Блізкім 
Усходзе, у Афрыцы і Азіі. 
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Эканамічным забеспячэннем новай амерыканскай стратэгіі стаў наD
званы па імені дзяржсакратара ЗША Д. Маршала план эканамічнай дапаD
могі краінам Еўропы. Запрошаны на Парыжскую канферэнцыю 1947 г. 
СССР адмовіўся прыняць амерыканскія ўмовы надання дапамогі. СавецD
кая дэлегацыя на чале з В. Молатавым пакінула канферэнцыю. Услед за 
СССР ад плана Маршала адмовіліся краіны Усходняй Еўропы, з якімі 
Савецкі Саюз падпісаў двухбаковыя дагаворы аб эканамічным супрацоўD
ніцтве, што атрымалі назву «план Молатава». Па плане Маршала 12 краіD
нам Еўропы была аказана дапамога на 17 млрд дол., якая спрыяла хуткаму 
аднаўленню эканомікі краін Захаду. На нарадзе камуністычных партый 
1947 г. у ШклярскаDПарэмбе ў Польшчы план Маршала быў абвешчаны 
планам падпарадкавання Еўропы амерыканскаму капіталу. Палітыка адD
наўлення Германіі, згортванне палітыкі дэнацыфікацыі, стварэнне ў 1949 г. 
ФРГ і ваеннаDпалітычнага блока НАТА расцэньваліся ў СССР як частка 
новай імперыялістычнай змовы. Пры падтрымцы СССР у краінах УсходD
няй Еўропы паўсюдна прыйшлі да ўлады камуністычныя партыі, якія ва 
ўсім прытрымліваліся савецкага прыкладу. Быў пакладзены пачатак шматD
гадовай халоднай вайне, супрацьстаянню дзвюх сістэм і дзвюх суперD
дзяржаў. 

 
 

ЗША Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 1940�х – 1960�я гг.: 
ГРАМАДСТВА «ЎСЕАГУЛЬНАГА ДАБРАБЫТУ» 

 
траты ЗША ў Другой сусветнай вайне склалі нямногім больш за 
300 тыс. забітымі і 600 тыс. параненымі. Больш чым у чатыры разы 

вырас дзяржаўны доўг краіны. З іншага боку, дзякуючы ваеннаму буму 
краіна канчаткова пераадолела наступствы Вялікай дэпрэсіі. За час вайны 
прамысловая вытворчасць павялічылася на 40 %, даходы амерыканскіх 
карпарацый і нацыянальны даход выраслі больш чым у два разы. У адрозD
ненне ад іншых краін Захаду, у ЗША адразу пасля вайны меў месца хуткі 
ўздым эканомікі, прычынамі якога стала стварэнне кейнсіянскай мадэлі 
рэгулявання, вялікі адкладзены ўнутраны попыт, яшчэ большы знешні 
попыт і дамінаванне на знешніх рынках. 

Непрацяглы, але меўшы палітычныя вынікі спад у эканоміцы адD
быўся ў 1946 г. Праявіліся цяжкасці пераходу эканомікі на мірныя рэйD
кі: часовае скарачэнне занятасці, адмена кантролю за цэнамі і іх хуткі 
рост. Максімальнага ў гісторыі краіны размаху дасягнуў забастовачны 
рух, у якім прынялі ўдзел 4,5 млн чалавек. У барацьбе з забастоўшчыD
камі на бок бізнесу ўстаў прэзідэнт краіны Г. Трумэн. Ён заявіў, што 
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краіна стаіць перад крызісам, падобным ПёрлDХарбару, выкліканым 
групай людзей, якія ставяць свае інтарэсы вышэй інтарэсаў нацыі. НеD
задаволенасць выбаршчыкаў прывяла да перамогі рэспубліканцаў на 
прамежкавых выбарах 1946 г. Упершыню за 14 гадоў яны атрымалі 
большасць у абедзвюх палатах Кангрэса. 

Адбыўся паварот направа ў грамадскім і палітычным жыцці. НаD
строі амерыканцаў вызначаліся двума асноўнымі фактарамі – небываD
лым ростам дабрабыту і пачаткам халоднай вайны і звязаным з ёй антыD
камунізмам. Пажыўным асяроддзем для антыкамуністычных настрояў 
былі, з аднаго боку, падзеі за межамі краіны (перамога камуністаў у 
Кітаі, стварэнне ядзернай зброі ў Савецкім Саюзе, з’яўленне камунісD
тычных урадаў у краінах Усходняй Еўропы, вайна ў Карэі); з іншага 
боку, небывалы рост дабрабыту пераконваў большасць амерыканцаў у 
перавагах амерыканскага капіталізму, падтрымліваў веру ў міфалагему 
аб «грамадстве неабмежаваных магчымасцей». Такое становішча ў сваіх 
інтарэсах актыўна выкарыстоўваў незадаволены дзяржаўным рэгуляD
ваннем буйны бізнес і Рэспубліканская партыя, якая прадстаўляла яго 
інтарэсы. Рэспубліканскі Кангрэс адхіліў унесеныя прэзідэнтам законаD
праекты аб павышэнні мінімальнай заработнай платы, пашырэнні саD
цыяльнага страхавання, забеспячэнні праў афраамерыканцаў і прыняў 
закон Тафта – Хартлі, які абмяжоўваў дзейнасць прафсаюзаў і панізіў 
падаткі на высокія даходы. 

Прэзідэнт паспяшаўся ўскласці адказнасць за ўсе цяжкасці на КангD
рэс, абвінавачваў яго ў бяздзейнасці, палохаў выбаршчыкаў вяртаннем 
у часы Вялікай дэпрэсіі. Насуперак прагнозам, у выніку ўдала правеD
дзенай выбарчай кампаніі Г. Трумэн перамог на выбарах 1948 г. ДэмаD
краты вярнулі сабе большасць у абедзвюх палатах Кангрэса. Краіне быў 
прапанаваны «справядлівы курс» – заснаваная на кейнсіянскіх прынцыD
пах праграма сацыяльнаDэканамічнага развіцця, у рамках якой была паD
вышана мінімальная заработная плата, пашырана пенсійнае заканадаўD
ства, ажыццяўлялася будаўніцтва таннага жылля, былі зроблены буйныя 
ўкладанні ў інфраструктурныя праекты. Але значная частка праграмы 
(адзіная сістэма медыцынскага страхавання, праграмы дапамогі адукаD
цыі, адмена закона Тафта – Хартлі, дапамога фермерам, меры па ажыцD
цяўленні грамадзянскіх праў афраамерыканцаў) не была здзейснена. 

Антыкамунізм быў уласцівы не толькі Рэспубліканскай, але і ДэD
макратычнай партыі і прэзідэнту краіны. У 1945 г. паводле ўказа Г. ТруD
мэна з’явілася Часовая прэзідэнцкая камісія па праверцы «лаяльнасці» 
дзяржаўных служачых. У 1947 г. быў прыняты Закон аб нацыянальнай 
бяспецы, было створана Цэнтральнае разведвальнае ўпраўленне, пачаў 
сваю дзейнасць Камітэт па расследаванні антыамерыканскай дзейнасці 
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ў Палаце прадстаўнікоў Кангрэса, быў прыняты антыпрафсаюзны заD
кон Тафта – Хартлі. Трумэн паклаў пачатак кампаніі «палявання на 
ведзьмаў», спрыяў з’яўленню макартызму – разгулу крайняй рэакцыі 
ў 1950–1953 гг. 

У лютым 1950 г. сенатар Д. Макарці выступіў з заявай аб дзясятках 
камуністаў, якія займалі пасады ў Дзяржаўным дэпартаменце. Была 
створана спецыяльная камісія Кангрэса, праз якую прайшлі сотні амеD
рыканцаў, абвінавачаных у датычнасці да «камуністычнай змовы». 
У 1950 г. быў прыняты закон Макарэна – Вуда «Аб унутранай бяспецы». 
Ахвярамі рэпрэсій урада, антыкамуністычнай кампаніі апынуліся не 
толькі камуністы, члены прафсаюзаў і грамадскіх арганізацый, але і 
многія тысячы далёкіх ад палітыкі амерыканцаў – акцёры Галівуда, 
журналісты, пісьменнікі, прафесары і студэнты. Гэта рабіла цяжкім 
правядзенне сацыяльна арыентаванай палітыкі, «справядлівага курсу», 
які аб’яўляўся рэспубліканцамі калі не «сацыялістычнай», то «ружовай» 
палітыкай, неабходнасць якой адпала са сканчэннем крызісу і вайны. 
Да падзення аўтарытэту прэзідэнта і яго адміністрацыі прывялі выяўлеD
ныя факты гандлю ўплывам, сувязі партыйнага апарату з арганізаванай 
злачыннасцю і непапулярная вайна ў Карэі. 

На выбарах 1952 г. пераканаўчую, шмат у чым асабістую перамогу 
атрымаў герой Другой сусветнай вайны Д. Эйзенхаўэр. Кантроль за 
Кангрэсам зноў перайшоў да рэспубліканцаў. У перыяд выбарчай камD
паніі яны абвінавачвалі дэмакратаў у разбурэнні свабоднага прадпрыD
мальніцтва, настойвалі на зніжэнні падаткаў, уразанні дзяржаўных выD
даткаў, неабходнасці абмежавання сацыяльных выдаткаў. РэспубліканD
цы традыцыйна больш увагі надавалі прыватнаму бізнесу. Лозунгам чаD
су сталі словы міністра абароны Ч. Уілсана: «Тое, што добра для краіны, 
добра для “Джэнерал Мотарз”. Што добра для “Джэнерал Мотарз”, добD
ра для краіны». 

Але на справе краіна развівалася ва ўмовах «кейнсіянскага кансэнсуD
су». Спрэчкі ішлі аб большай ці меншай ступені дзяржаўнага рэгулявання 
эканомікі, неабходнасць якога рэспубліканцамі ўжо не аспрэчвалася. За 
два тэрміны праўлення дзяржаўныя выдаткі і траты на сацыяльныя паD
трэбы выраслі больш чым у два разы. Па прапанове дэмакратаў была паD
вялічана мінімальная заработная плата. Дзяржава актыўна ўмешвалася 
ў працоўныя адносіны, выступала пасрэднікам паміж бізнесам і прафD
саюзамі. У 1959 г. быў прыняты закон Лэндрэма – Грыфіна, які накладаў 
дадатковыя забароны на пікетаванне і забастоўкі і пашыраў правы штатаў 
у рэгуляванні дзейнасці прафсаюзаў. Актыўная сацыяльная палітыка, рэаD
лізацыя інфраструктурных праектаў (будаўніцтва сеткі аўтастрад агульнай 
працягласцю 68 400 кіламетраў, якая звязала ўсю Амерыку, рэканструкD
цыя водных шляхоў, павелічэнне расходаў на абарону) прывялі да росту 
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падаткаў. За 1950Dя гг. ВНП краіны вырас у 2,5 разы. Асноўнымі лакамаD
тывамі эканомікі былі ваеннаDпрамысловы комплекс, аўтамабільная праD
мысловасць і жыллёвае будаўніцтва. 

Росквіт эканомікі прывёў да змен у жыцці людзей. Узнік масавы сяD
рэдні клас, да якога адносілася большасць насельніцтва, сфарміраваўся 
яго сучасны лад жыцця. З 1950 па 1960 г. было пабудавана 13 млн дамоў, 
з іх 11 млн – у прыгарадах. Быў пакладзены пачатак стварэнню магутD
нага рынку прыватнага домабудавання. З 1945 па 1960 г. спажывецкі 
крэдыт узрос у дзесяць разоў. Гэта рэзка павялічвала даўгі амерыканцаў, 
але дазваляла карыстацца дабротамі камфортнага жыцця пры ўмове 
пастаяннай занятасці. Адбылася татальная аўтамабілізацыя насельніцтD
ва, змяніўся побыт амерыканцаў. Да канца 1950Dх гг. 75 % амерыканскіх 
сем’яў мелі ўласны аўтамабіль, 87 % – тэлевізар, 75 % – пральную машыD
ну. Цэнтральнае месца ў масавых камунікацыях заняло тэлебачанне. 
Колькасць тэлевізараў вырасла з 17 тыс. у 1946 г. да 40 млн у 1957 г., што 
адпавядала колькасці амерыканскіх сем’яў. Тэлебачанне далучала да 
агульнай спажывецкай культуры людзей з самых аддаленых куткоў 
краіны. З 1945 па 1960 г. у чатыры разы вырас аб’ём рэкламнай дзейD
насці. 1950–60Dя гг. сталі часам пашырэння поля масавай культуры. 
Прыбытковым бізнесам зрабіліся прафесійны і студэнцкі спорт. СаD
праўдны бум перажывала сфера адпачынку і забаў. Штогод восем мільёнаў 
чалавек выязджалі ў турыстычныя паездкі за мяжу. Амерыканцы падаD
рожнічалі па краіне, наведвалі марское ўзбярэжжа і нацыянальныя 
паркі, цэнтры забаў, аналагічныя Дыснейлэнду або ЛасDВегасу. З 1945 
па 1960 г. колькасць сімфанічных аркестраў павялічылася ў два разы, 
колькасць праданых кніг – у два з паловай разы, мастацкія музеі сталі 
атрыбутамі кожнага горада сярэдніх памераў. 

Росту пакупніцкага попыту спрыяў «бэбіDбум». Максімальных паD
казчыкаў дасягнула нараджальнасць, па якой ЗША наблізіліся да Індыі. 
За 1950Dя гг. насельніцтва краіны павялічылася на 20 % і склала 180 млн 
чалавек. Шчаслівая сям’я белых амерыканцаў з працуючым бацькам, 
непрацуючай маці і трымаDчатырма дзецьмі, якая пражывае ў прыгараD
дзе, стала ўзорам «грамадства багацця», які рэкламаваўся ў СМІ. У кнізе 
Д. Гэлбрэйта Affluent society сцвярджалася, што асноўныя эканамічныя і 
сацыяльныя праблемы вырашаны або будуць вырашаны ў бліжэйшай 
будучыні. На самай справе гэта было не так. Пазітыўныя змены не заD
кранулі 25 % насельніцтва. 

У 1961 г. 42,5 млн чалавек жылі ніжэй рысы беднасці. Чвэрць бедD
ных былі старэйшыя за 65 гадоў, амаль палова бедных былі прадстаўніD
камі нацыянальных меншасцей, беднымі было прыкладна 50 % усіх 
афраамерыканцаў. Дзве траціны бедных хатніх гаспадарак узначальвалі 
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амерыканцы з васьмю ці менш класамі адукацыі. Чвэрць такіх гаспадаD
рак узначальвала адзінокая жанчына. 

Прыніжанае становішча афраамерыканцаў было пагрозай унутраD
най стабільнасці. У 1954 г. Вярхоўны суд ЗША прызнаў сегрэгацыю ў 
школе неканстытуцыйнай. Нягледзячы на падтрымку прэзідэнта, праD
цэс дэсегрэгацыі зацягваўся. У паўднёвых штатах Паўд. Караліна, АлаD
бама, Місісіпі, Луізіяна прынятыя рашэнні сабатаваліся. 

Пачаткам маштабнай дзяржаўнай палітыкі пашырэння доступу да выD
шэйшай адукацыі стаў так званы «Салдацкі біль». Па законе 1944 г. 2,2 млн 
ветэранаў Другой сусветнай вайны скарысталіся правам фактычна бясплатD
нага навучання ў ВНУ. Датацыя ў 500 дол. дазваляла аплачваць навучанне ў 
Гарвардзе або любым іншым універсітэце. У 1946 г. ветэраны вайны складалі 
48 % усіх студэнтаў. Умацаванне фінансавага становішча сярэдняга класа 
зрабіла магчымым узрастанне патоку інвестыцый у адукацыю дзяцей. З 1940 
па 1960 г. дзякуючы падтрымцы ўрада ў два разы павялічылася колькасць 
маладых людзей, якія атрымлівалі вышэйшую адукацыю. У 1958 г. Кангрэс 
прыняў закон «Аб адукацыі ў інтарэсах абароны». Стымулам да яго прыD
няцця сталі поспехі ў адукацыі, навуковаDтэхнічнай сферы Савецкага Саюза 
і, перш за ўсё, запуск штучнага спадарожніка Зямлі. Закон даваў магчымасць 
атрымліваць крэдыты для навучання ў вышэйшых навучальных установах. 
Асабліва хутка расла колькасць студэнтаў у 1960Dя гг., калі ў ВНУ пайшлі 
прадстаўнікі пакалення «бэбіDбуму». З 1940 па 1964 г. колькасць інжынераў 
вырасла на 370 %, навукоўцаў – на 930 %. Амерыканскі ўніверсітэт ператваD
рыўся ў адзін з цэнтральных інстытутаў амерыканскага грамадства. 

Выбары 1952 г. прайшлі пад сцягам антыкамунізму. Ідэолаг знешD
няй палітыкі Джон Фостэр Далес сцвярджаў, што папярэдняя адмініD
страцыя займалася «супакойваннем камунізму», і заклікаў дамагацца 
«вызвалення» народаў Усходняй Еўропы і Прыбалтыкі. ПрапаноўвалаD
ся ваенная дактрына «масіраванага пакарання», што прадугледжвала 
акцэнт на ядзерную зброю, пагроза прымянення якой павінна была 
спыніць любыя намеры сусветнага камунізму. ЗША адчувалі сябе ў 
адноснай бяспецы з прычыны недахопу ў СССР сродкаў, каб нанесці 
зваротны ўдар па Злучаных Штатах. Міжкантынентальны бамбардзіD
роўшчык «ТуD95» пачаў паступаць у савецкія часткі дальняй авіяцыі ў 
1956 г. Пастаянна нарошчвалася ваенная прысутнасць на межах СССР. 
У Вялікабрытаніі, іншых краінах Заходняй Еўропы базіраваліся бамбарD
дзіроўшчыкі з ядзернай зброяй на борце. У 1958 г. ядзерныя ракеты «Тор» 
былі размешчаны ў Вялікабрытаніі. У 1959 г. была спушчана на ваду 
першая атамная падводная лодка «Джордж Вашынгтон» з ядзернымі раD
кетамі «Паларыс». Пачынаючы з 1956 г. да 1 мая 1960 г. самалёты «УD2» 
ажыццявілі 30 разведвальных палётаў над усёй тэрыторыяй СССР. 
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Выконваючы ролю сусветнага жандара, ЗША праводзілі палітыку 
актыўнага ўмяшальніцтва ў справы іншых краін. У 1953 г. пад кіраўD
ніцтвам унука прэзідэнта Тэадора Рузвельта Кермета Рузвельта быў 
звергнуты ўрад М. Масадыка ў Іране і прыведзены да ўлады шах М. Рэза 
Пехлеві. У Лацінскай Амерыцы была працягнута палітыка падтрымкі 
рэакцыйных рэжымаў. У 1954 г. быў звергнуты законны ўрад Х. АрбенD
са ў Гватэмале. Пасля паражэння Францыі ў В’етнаме і падпісання 
ў 1954 г. Жэнеўскіх пагадненняў ЗША ўзялі на сябе абарону Паўднёвага 
В’етнама, стварылі ваеннаDпалітычны блок СЕАТА. Прынятая КангрэD
сам у 1955 г. «Фармозская рэзалюцыя» дазваляла прэзідэнту выкарысD
тоўваць узброеныя сілы для абароны Тайваня без згоды Кангрэса. 

У той жа час падыходы прэзідэнта Эйзенхаўэра да міжнародных 
спраў адрозніваліся прагматызмам і цвярозым разлікам. Вайна ў Карэі 
была спынена. У прыватных размовах генерал казаў, што ён не верыць у 
жаданне СССР пачаць вайну. Д. Эйзенхаўэр не пайшоў далей славесных 
асуджэнняў уводу савецкіх войск у Венгрыю ў 1956 г. ЗША не падтрымалі 
Францыю і Вялікабрытанію падчас Суэцкага крызісу. Прэзідэнт адкрыта 
выступіў з заявай пра пагрозу некантралюемага павелічэння ваенных выD
даткаў, указаў на небяспекі росту ваеннаDпрамысловага комплексу (ВПК). 
Канец праўлення Эйзенхаўэра быў адзначаны аднаўленнем кантактаў 
з СССР. Прэзідэнт прапаноўваў адкрыць неба дзвюх краін для ўзаемаD
кантролю за ваеннымі падрыхтоўкамі і адправіць па 15 тыс. студэнтаў для 
навучання ў ВНУ дзвюх краін па абмене. У 1959 г. у Маскве на ВДНГ 
прайшла першая амерыканская выстава. Але тэндэнцыя да пацяплення 
адносін не мела працягу. 1 мая 1960 г. у раёне Свярдлоўска быў збіты саD
малётDвыведнік «УD2». Візіт Эйзенхаўэра ў Маскву не адбыўся. 

Прынятая ў 1947 г. папраўка да Канстытуцыі ЗША заканадаўча абD
межавала знаходжанне на пасадзе прэзідэнта двума тэрмінамі. КандыD
датам ад Рэспубліканскай партыі на выбарах 1960 г. стаў віцэDпрэзідэнт 
краіны Р. Ніксан, які меў магчымасць выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах 
станоўчыя з пункту гледжання амерыканцаў вынікі 1950Dх гг. Аднак 
насуперак чаканням пераможцам прэзідэнцкай гонкі з рэкордна малым 
адрывам у 0,1 % галасоў стаў 34Dгадовы сенатар ад штата Масачусетс 
Д. Ф. Кенэдзі. За яго спінай стаяў яго бацька мільянер Джозеф Кенэдзі. 
Папулярнасці кандыдата спрыяла яго баявое мінулае капітана тарпедD
нага катара падчас Другой сусветнай вайны. Актыўная выбарчая кампаD
нія змяшчала абвінавачванні рэспубліканцаў у недастатковай актыўнасD
ці, у страце ініцыятывы ў міжнародных справах і падзенні аўтарытэту 
ЗША, у адставанні ад СССР у галіне адукацыі і падрыхтоўкі кадраў і, 
што не адпавядала рэчаіснасці, адставанні па ліку гатовых да выкарысD
тання ядзерных ракет. Неэфектыўную «дактрыну вызвалення» прапаD



 
 
 

ЗША ў другой палове 1940�х – 1960�я гг. 75 

ноўвалася замяніць «гібкім рэагаваннем». Вырашальным момантам 
кампаніі сталі першыя ў гісторыі тэледэбаты, якія выйграў малады, хаD
рызматычны, упэўнены ў сабе кандыдат ад Дэмакратычнай партыі. КеD
нэдзі прапаноўваў працягнуць Амерыканскую рэвалюцыю і распаўсюD
дзіць яе на ўвесь свет, звяртаўся з заклікам да маладога пакалення амеD
рыканцаў: «Не пытай, што краіна можа зрабіць для цябе,– спытай, што 
ты можаш зрабіць для краіны». 

У рамках унутраных пераўтварэнняў, у рэалізацыі праграмы «новых 
рубяжоў» дасягнуць атрымалася няшмат чаго – была нязначна павыD
шана мінімальная заработная плата. Прэзідэнт сутыкнуўся з супраціўD
леннем Кангрэса, дзе склаўся саюз рэспубліканцаў і кансерватыўна наD
строеных дэмакратаў. Дамагчыся асігнаванняў на сацыяльныя праекты, 
правесці законы аб грамадзянскіх правах не атрымлівалася. АдміністраD
цыя актыўна ўмешвалася ў працоўныя адносіны, распачала спробы рэD
гулявання цэн і заробкаў, што прывяло да канфлікту з карпарацыямі 
сталеліцейнай прамысловасці, пагоршыла адносіны з часткай буйнога 
бізнесу, яшчэ больш звузіла поле для манеўру ўнутры краіны. Але экаD
номіка працягвала развівацца. Сярэднегадавыя тэмпы росту склалі 
5,6 %, што было вышэй абяцанага. Тым не менш надзея на тое, што «прыD
ліў, – як казаў прэзідэнт, – уздымае і вялікія караблі, і маленькія лодкі», 
не апраўдалася – праблемы беднасці вырашаны не былі. У адказ на саD
вецкія поспехі ў космасе Кенэдзі абвясціў аб пачатку праграмы актыўD
нага асваення космасу і паабяцаў, што першым чалавекам на Месяцы 
будзе амерыканец. У 1962 г. палёт у космас здзейсніў першы амерыканD
скі астранаўт Д. Глен. 

Да сваіх заслуг прэзідэнт адносіў умацаванне ўзброеных сіл. Выдаткі 
на абарону выраслі на 20 %. Колькасць закупленых дзяржавай ядзерных 
падводных лодак павялічылася з 24 да 41, удвая выраслі запасы ядзерных 
боепрыпасаў. Былі павялічаны асігнаванні і на звычайныя ўзбраенні. 

Асноўную ўвагу Кенэдзі надаваў знешняй палітыцы і перш за ўсё краіD
нам трэцяга свету, якія ён назваў «вялікім полем бітвы ў абарону і распаўD
сюджванне свабоды». Дэкларавалася адзінства ідэй і зместу АмерыканD
скай рэвалюцыі і нацыянальнаDвызваленчага руху. Змянілася палітыка 
ў Лацінскай Амерыцы. Імкнучыся абмежаваць уплыў Кубінскай рэвалюD
цыі 1959 г., адміністрацыя пераходзіць ад падтрымкі рэакцыйных рэжымаў 
да спроб іх лібералізацыі і мадэрнізацыі, надання эканамічнай дапамогі 
для іх стабілізацыі. З гэтай мэтай рэалізоўвалася ініцыятыва «Саюз для 
прагрэсу» з аб’ёмам фінансавання ў 2 млрд дол. штогод. 

У красавіку 1961 г. па распрацаваным ЦРУ пры ранейшай адміністD
рацыі плане палутаратысячны дэсант кубінцаўDконтррэвалюцыянераў 
высадзіўся ў заліве Качынас на Кубе. Спроба звяржэння Ф. Кастра 
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скончылася правалам. Гэта сапсавала адносіны прэзідэнта з ЦРУ. ПаD
лонных контррэвалюцыянераў выкупілі за 52 млн дол. Брат прэзідэнта 
генеральны пракурор ЗША Роберт Кенэдзі ўзначаліў аперацыю «МанD
густ», мэтай якой было новае ўварванне на Кубу восенню 1963 г. У адD
каз на нацыяналізацыю ўласнасці амерыканскіх кампаній ЗША ажыцD
цявілі эканамічную блакаду Кубы, у 1962 г. краіна была выключана 
з Арганізацыі амерыканскіх дзяржаў. 

Эканамічную і ваенную дапамогу Кубе забяспечыў СССР. ІмкнучыD
ся прадухіліць амерыканскае ўварванне, змяніць дысбаланс у суадносіD
нах ядзерных узбраенняў (300 гатовых да выкарыстання носьбітаў ядзерD
най зброі ў СССР супраць 5000 у ЗША), СССР таемна размясціў на КуD
бе 40 ядзерных ракет сярэдняга радыусу ССD4. На Кубу было перакінута 
20 тыс. савецкіх вайскоўцаў, 150 самалётаў, 350 танкаў. Вынікам стаў 
самы небяспечны крызіс пасляваеннай гісторыі. Свет апынуўся на мяD
жы ядзернай катастрофы. У выніку перамоў, абмену пасланнямі паміж 
Кенэдзі і Хрушчовым, кантактаў спецслужбаў савецкія ракеты былі выD
везены ў абмен на гарантыі бяспекі Кубы і вывад амерыканскіх ракет 
«Юпіцер» з Турцыі. У чэрвені 1963 г. прэзідэнт выступіў у АмерыканD
скім універсітэце з прамовай, у якой упершыню амерыканскім бокам 
прапаноўвалася палітыка, заснаваная на прынцыпах мірнага суіснаванD
ня. Была ўсталявана прамая лінія сувязі Вашынгтон – Масква. У жніўні 
1963 г. СССР, ЗША, Вялікабрытанія падпісалі Маскоўскі дагавор аб заD
бароне ядзерных выпрабаванняў у паветры, космасе і пад вадой. РыхтаD
валіся іншыя пагадненні. 

Планам Кенэдзі не наканавана было спраўдзіцца. Прэзідэнтам былі 
незадаволены кубінскія контррэвалюцыянеры, ваенныя і ЦРУ, якія ліD
чылі вынікі Кубінскага крызісу паражэннем, амерыканскія мафіёзі, 
супраць якіх актыўна змагаўся генеральны пракурор Р. Кенэдзі. СупраD
ціўнікамі прэзідэнта былі нязгодныя з дзяржаўным рэгуляваннем прадD
стаўнікі буйнога капіталу, рэакцыйныя дзеячы Рэспубліканскай і ДэмаD
кратычнай партый, якія лічылі Кенэдзі занадта незалежным і ліберальD
ным унутры краіны і слабым у адстойванні амерыканскіх інтарэсаў за 
мяжой. Грамадская думка станоўча расцэньвала вынікі першага тэрміну 
праўлення Кенэдзі, што рабіла яго абранне цалкам верагодным. 22 лісD
тапада 1963 г. у пачатку новай выбарчай кампаніі ў Даласе, штат Тэхас, 
Кенэдзі быў застрэлены падчас праезду прэзідэнцкага картэжу па гоD
радзе. Прэзідэнтам краіны стаў былы віцэDпрэзідэнт, прадстаўнік канD
серватыўнага Поўдня Л. Джонсан. Забойства застаецца нерасследаваD
ным і сёння. Афіцыйная версія пра забойцуDадзіночку Лі Харві ОсвальD
да шматкратна абвяргалася экспертамі. Значная частка дакументаў па 
справе аб забойстве застаецца засакрэчанай. 
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Прыход да ўлады Л. Джонсана, чалавека сістэмы, быў з палёгкай 
успрыняты кансерватыўнай Амерыкай. Яго прэзідэнцтву папярэднічалі 
25 гадоў кар’еры ў якасці члена Палаты прадстаўнікоў, сенатара і лідара 
парламенцкай большасці. На выбарах 1964 г. Джонсан атрымаў лёгкую 
перамогу над выразна правым кандыдатамDрэспубліканцам Б. ГалдуоD
тэрам, які называў Эйзенхаўэра «свядомым і адданым агентам камунісD
тычнай змовы», прапаноўваў выйсці з ААН, неадкладна атакаваць КуD
бу, адмовіцца ад дзяржаўнага рэгулявання эканомікі. 

Да канца 1960Dх гг. эканоміка краіны ўпэўнена расла на 7–9 % штоD
год, хутка развіваліся новыя галіны прамысловасці: радыёэлектроніка, 
хімія, машынабудаванне, авіякасмічная прамысловасць. У адказ на ўзрасD
таючы попыт прамысловасць вырабляла лішак тавараў масавага спажыD
вання. Але ў краіне паDранейшаму налічвалася 36 млн чалавек, якія мелі 
даходы ніжэй усталяванай урадам рысы беднасці. Абапіраючыся на больD
шасць у абедзвюх палатах Кангрэса, прэзідэнт узяўся за рэалізацыю найD
больш маштабнай пасля «новага курсу» Ф. Рузвельта праграмы сацыяльD
ных пераўтварэнняў – праграмы «Вялікае грамадства». 

Праграма «Вялікае грамадства» ставіла сваёй мэтай ліквідацыю бедD
насці да 1976 г., да 200Dгоддзя ўтварэння ЗША. У рамках кейнсіянскай 
парадыгмы масавая беднасць разглядалася як тормаз для развіцця «экаD
номікі попыту». Найбольш значнымі мерапрыемствамі сталі шырокаD
маштабнае фінансаванне адукацыйных праграм і перападрыхтоўкі кадD
раў на мясцовым і федэральным узроўні, стварэнне значнай і сёння 
сістэмы медыцынскага абслугоўвання пенсіянераў «Медыкер», прыD
няцце праграмы мінімальнай медыцынскай дапамогі для бедных «МеD
дыкейд», праграмы талонаў на харчаванне для амерыканцаў з нізкімі 
даходамі. У пачатку рэалізацыі амбіцыйную праграму падтрымлівалі 
76 % амерыканцаў. Аднак ужо ў 1966 г. становішча змянілася. Звязаны з 
высокімі дзяржаўнымі выдаткамі і павелічэннем асігнаванняў на вайну 
ў В’етнаме рост інфляцыі і расавыя хваляванні, якія захліснулі краіну, 
выклікалі незадаволенасць сярэдняга класа, белых амерыканцаў. На 
прамежкавых выбарах дэмакраты страцілі 47 месцаў у палаце прадстаўD
нікоў, трох сенатараў і восем губернатараў. Колькасць бедных у краіне 
скарацілася на 10 млн чалавек, але дамагчыся ліквідацыі беднасці не 
атрымалася ні прэзідэнту Джонсану, ні яго пераемнікам. 

У знешняй палітыцы Л. Джонсан адмовіўся ад пазітыўнай спадчыны 
Д. Кенэдзі. У Лацінскай Амерыцы ЗША вярнуліся да палітыкі падтрымкі рэD
акцыйных рэжымаў. У 1964 г. амерыканскія ваенныя расстралялі мірную 
дэманстрацыю ў Панаме і дапамаглі правесці ваенны пераварот у Бразіліі. 
У 1965 г. 42 тыс. марскіх пехацінцаў уварваліся ў Дамініканскую Рэспубліку 
і зверглі законнага прэзідэнта Х. Боша. Палітыка, якая атрымала назву «дактD
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рына Джонсана», дапускала права ЗША на ўмяшанне ў справы любой лаціD
наамерыканскай краіны. ЗША падтрымлівалі Партугалію ў барацьбе за захаD
ванне калоній, цесна супрацоўнічалі з рэжымам апартэіду ў ПАР. ПашырыD
лася ваенная прысутнасць амерыканцаў у Еўропе. З нарастаючым тэмпам 
была працягнута гонка ўзбраенняў і будаўніцтва ваенных баз па ўсім свеце. 
Новым элементам у адносінах з краінамі Усходняй Еўропы стала пашырэнD
не кантактаў у эканоміцы і культуры, «палітыка навядзення мастоў», якая 
мела відавочную мэту расколу сацыялістычнага лагера. Развіццё адносін з 
Савецкім Саюзам абмежавалася ўсталяваннем авіяцыйных зносін, стваD
рэннем консульстваў, пагадненнем аб мірным выкарыстанні космасу і МеD
сяца, узгадненнем дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. СССР 
і ЗША ў ААН падтрымалі рэзалюцыю з патрабаваннем вываду войск Ізраіля 
з акупаваных ім у выніку вайны 1967 г. арабскіх тэрыторый. Пасля падзей 
1968 г. у Чэхаславакіі колькіDнебудзь прадуктыўны дыялог адсутнічаў. 

Цэнтральнае месца ў знешняй палітыцы заняла праблема В’етнама. 
На момант прыходу Джонсана да ўлады ў В’етнаме было 16 тыс. амерыD
канскіх ваенных, на той час, калі ён пакінуў свой пост, там знаходзілася 
паўмільённая армія. Джонсан прытрымліваўся тэорыі «даміно» і лічыў, 
што, калі падзе Паўднёвы В’етнам, камунізм распаўсюдзіцца на ўсю 
ПаўднёваDУсходнюю Азію. Прысутнічаў і асабісты матыў. «Калі я саD
ступлю, наступным прэзідэнтам будзе Роберт Кенэдзі», – казаў прэзіD
дэнт. Да вайны імкнуліся ваенныя, у ёй быў зацікаўлены ВПК. ПадстаD
вай да вайны стала ілжывая інфармацыя аб нападзе паўночнав’етнамD
скіх тарпедных катараў на амерыканскі эсмінец у Танкінскім заліве. 
Прынятая Кангрэсам у жніўні 1964 г. «Танкінская рэзалюцыя» давала 
прэзідэнту права ўжываць сілу для абароны амерыканскіх ваенных без 
узгаднення з Кангрэсам. 

Войскі Паўднёвага В’етнама і ЗША вялі вайну супраць В’етконга 
(в’етнамскіх партызан), амерыканская авіяцыя ажыццяўляла масіраваD
ныя бамбардзіроўкі Паўночнага В’етнама з мэтай прымусіць яго адмоD
віцца ад падтрымкі партызан. Паўночны В’етнам актыўна падтрымліваD
лі Савецкі Саюз і Кітай. Савецкія ракетныя комплексы СD75 і самалёты 
паспяхова супрацьстаялі амерыканскай авіяцыі, якая несла цяжкія 
страты. Барацьбу партызан падтрымлівала мірнае насельніцтва. На баку 
в’етнамцаў быў шматгадовы вопыт нацыянальнаDвызваленчай вайны. 

Нягледзячы на тэхналагічныя перавагі, выкарыстанне ўсіх, у тым ліку 
варварскіх, сродкаў і метадаў вядзення вайны (напалм, касетныя бомбы, 
хімічная зброя для знішчэння расліннасці, мініраванне водных акваторый 
Паўночнага В’етнама, тэрор у дачыненні да мірнага насельніцтва), амерыD
канская армія не змагла дамагчыся перамогі. Не прайграўшы ні адной 
буйной бітвы, яна цярпела паражэнне. Сярэдні ўзрост прызваных у дзеD
ючую армію амерыканскіх салдат складаў 23 гады. У в’етнамскіх джунглях 
ім даводзілася сутыкацца з больш вопытным, непатрабавальным і высокаD
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матываваным сапернікам. Маральны дух арміі быў нізкі. 20 % вайскоўцаў 
пастаянна спажывалі наркотыкі. Салдаты служылі адзін год, афіцэры, для 
якіх вайна была шанцам прасунуцца па службе, прыязджалі на паўгода. На 
працягу 1969 г. было зарэгістравана 209 выпадкаў прымянення гранат суD
праць уласных афіцэраў. Мела месца практыка продажу зброі супраціўніD
ку. Пералом у грамадскай думцы ў дачыненні да вайны адбыўся ў 1968 г. 
Набыткам галоснасці стала знішчэнне ўзводам амерыканскіх салдат 500 жыD
хароў в’етнамскай вёскі Сонгмі: жанчын, дзяцей, старых. Вясной таго ж гоD
да партызаны пачалі наступленне «Тэт» («Вясна»). Адначасова былі атакаD
ваны цэнтры ўсіх 44 правінцый Паўднёвага В’етнама. На час в’етнамцы заD
хапілі частку будынка пасольства ЗША ў Сайгоне. Тэлевізійныя рэпартажы 
аб падзеях убачылі мільёны амерыканцаў. 15 кастрычніка 1968 г. у ВашынгD
тоне прайшла дэманстрацыя, у якой прынялі ўдзел 250 тыс. чалавек. ПалітыD
ку ЗША асуджалі ва ўсім свеце. Рост ваенных выдаткаў адмоўна адбіваўся на 
эканоміцы. Аўтарытэт прэзідэнта падаў, ён абвясціў аб тым, што не будзе 
выстаўляць сваю кандыдатуру на наступны тэрмін. Бамбардзіроўкі ДРВ былі 
часова спынены, у маі 1968 г. у Парыжы пачаліся мірныя перамовы. 

1960Dя гг. былі адзначаны бурнымі падзеямі ў грамадскім жыцці. 
Набіраў абароты рух за грамадзянскія правы, развіваліся студэнцкі і анD
тываенны рух, на фоне знешніх і ўнутраных катаклізмаў абвастрыўся 
канфлікт пакаленняў. Моладзь спавядала свабоду нораваў, нонканфарD
мізм, пошук альтэрнатывы традыцыйным каштоўнасцям і ладу жыцця. 

З сярэдзіны 1960Dх гг. краіну ахапілі масавыя бунты афраамерыканD
цаў. Іх уздыму спрыялі поспехі нацыянальнаDвызваленчага руху ў афрыD
канскіх краінах. Але асноўнымі прычынамі стыхійных выступленняў 
былі бязвыхаднае сацыяльнаDэканамічнае становішча і расізм, які паўD
сюдна захоўваўся. Да адной трэці ўсіх афраамерыканцаў былі беспраD
цоўнымі, беднасць зачыняла шлях да адукацыі і культуры, спараджала 
алкагалізм, злачыннасць, наркаманію, безбацькоўства, прастытуцыю. 
Асноўную частку арганізаванага руху за грамадзянскія правы – НацыяD
нальнай гарадской лігі, Нацыянальнай асацыяцыі садзейнічання праD
грэсу каляроваму насельніцтву, Кангрэса расавай роўнасці – складалі 
афраамерыканцы, якія выкарыстоўвалі негвалтоўныя формы пратэсту: 
дэманстрацыі, маршы, байкоты, агітацыйныя паездкі па краіне. АгульD
напрызнаным лідарам гэтага напрамку быў яркі прамоўца, святар, докD
тар філасофіі і нобелеўскі лаўрэат Марцін Лютэр Кінг. Радыкальныя 
арганізацыі «Нацыя ісламу», «Чорныя пантэры» і іх лідары Малколм 
Ікс, Аліджа Мухамед, Хьюі Ньютан аб’ядноўвалі афраамерыканцаў, 
якія не верылі ў выключна мірны шлях інтэграцыі ў існуючую сістэму, 
спавядалі афрыканскі нацыяналізм і пад лозунгам «Улада чорным» паD
трабавалі самакіравання чорных суполак. 
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Па ініцыятыве Л. Джонсана ў 1964–1966 гг. былі прыняты законы, 
якія забаранялі дыскрымінацыю на выбарах, у грамадскіх месцах, пры 
найме на працу, куплі, будаўніцтве або арэндзе жылля. Рэалізацыя закоD
наў патрабавала часу, сустракала ўпартае супраціўленне расістаў і не выD
рашала галоўнай праблемы – беднасці. 4 красавіка 1968 г. ад кулі наёмD
нага забойцы загінуў М. Л. Кінг, хваляванні абураных афраамерыканцаў 
ахапілі 153 гарады. У сутыкненнях з паліцыяй і Нацыянальнай гвардыяй 
былі паранены 3500 чалавек, забіты 43 чалавекі. Сталіца краіны апынулаD
ся ахінутай дымам, былі зачынены навучальныя і дзяржаўныя ўстановы, 
белае насельніцтва пакідала цэнтральную частку горада, для падаўлення 
беспарадкаў у горад былі ўведзены рэгулярныя войскі. Зваротным бокам 
стыхійных выступаў, якія суправаджаліся пагромамі і пажарамі, стаў так 
званы «белы бумеранг» – незадаволенасць белага сярэдняга класа беспаD
радкамі і нежаданне падтрымліваць новыя патрабаванні афраамерыканцаў. 

Масавы характар набыў студэнцкі і антываенны рух. Пашырэнне 
сістэмы вышэйшай адукацыі, дэмакратызацыя складу выкладчыкаў і 
студэнтаў прывялі да таго, што новае пакаленне, якое вырасла ва ўмоD
вах матэрыяльнага дабрабыту, хацела большага, чым іх бацькі. Маладыя 
амерыканцы выступалі супраць канфармізму і бяздумнага спажывальD
ніцтва, востра ўспрымалі сацыяльную несправядлівасць. Стымулам 
актывізацыі студэнтаў была патэнцыйная пагроза быць пасланымі ваяD
ваць у В’етнам. Большасць з іх прымалі непасрэдны ўдзел у акцыях праD
тэсту, дэманстрацыях, пікетах, публічных семінарах і дыскусіях. Дзве 
трэці студэнтаў патрабавалі дэмакратызацыі сістэмы вышэйшай адукаD
цыі, падтрымлівалі дзейнасць асноўнай студэнцкай арганізацыі «СтуD
дэнты за дэмакратычнае грамадства». Сябры гэтай арганізацыі – так 
званыя «новыя левыя» і іх лідар Том Хэйдэн – лічылі сябе галоўнай рэD
валюцыйнай сілай таго часу і прапаноўвалі планы стварэння самакіраD
вальных камун на аснове «дэмакратыі ўдзелу». Пазітыўным вынікам акD
тыўнасці студэнтаў стала пашырэнне зместу і праблематыкі выкладаеD
мых курсаў і ўвядзенне элементаў самакіравання ў сістэме адукацыі. 

Да заслуг «новых левых» варта аднесці пастаноўку праблемы аб экалаD
гічных наступствах нястрымнага эканамічнага росту. Палітычная актыўD
насць адных спалучалася з пошукам альтэрнатыўных варыянтаў паводзін 
і каштоўнасцей іншых. Дазвол у 1962 г. продажу супрацьзачаткавых таблеD
так правакаваў вялікую свабоду нораваў, пачыналася сексуальная рэвалюD
цыя. Прыметамі часу сталі калоніі хіпі ў гарадах на ўсходнім і заходнім 
узбярэжжах краіны, дэвізам якіх сталі словы «Займайся любоўю, а не вайD
ной». У жніўні 1969 г. у мястэчку Вудсток, штат НьюDЁрк, прайшоў першы 
музычны фэст, на якім выступілі папулярныя выканаўцы року Д. ХендD
рыкс, Д. Джоплін, К. Сантана і інш., а гледачамі былі звыш 400 тыс. малаD
дых амерыканцаў, якія жылі ў палатках. 
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1970Dя гг. ЗША ўступілі ў зацяжную паласу крызісных з’яў, якія быD
лі звязаны з вайной у В’етнаме, крызісам «грамадства ўсеагульD

нага дабрабыту» і цяжкасцямі завяршэння працэсу пераходу ад індустD
рыяльнай да постындустрыяльнай эканомікі. У гэтыя гады замарудзіліся 
тэмпы эканамічнага росту, страціла ўстойлівасць валютнаDфінансавая 
сістэма. Пастаяннымі з’явамі сталі інфляцыя, зніжэнне прыбытковасці 
вытворчасці і павольны рост прадукцыйнасці працы. Пагоршыліся паD
зіцыі ЗША ў эканамічных адносінах з іншымі краінамі. Вынікам актыўD
най экспансіі тавараў памацнеўшых канкурэнтаў на амерыканскі рынак 
стаў пастаянны дэфіцыт знешняга гандлю. У 1970 г. ФРГ, а ў 1975 г. 
Японія пераўзышлі ЗША па ўзроўні экспарту прамысловых вырабаў. 
У 1973–1975 гг. меў месца найбольш магутны з часу 1929–1932 гг. 
эканамічны крызіс. У сувязі з рэзкім павелічэннем цэн на нафту ў 1974 
і 1975 гг. паменшыўся ВНП, інфляцыя перавысіла 10 %. Абанкруціліся 
20 тыс. кампаній. 

Эканамічная палітыка трох адміністрацый Р. Ніксана, Д. Форда 
і Д. Картэра насіла супярэчлівы характар, спалучала ў сабе рознанакіраD
ваныя дзеянні, якія не прывялі да вырашэння задач ліквідацыі інфляD
цыі, аднаўлення ранейшых тэмпаў росту прадукцыйнасці працы і прыD
бытковасці капіталаўкладанняў. 

На прэзідэнцкіх выбарах 1968 і 1972 гг. перамог кандыдат ад рэспубD
ліканцаў Р. Ніксан. Ён абяцаў аб’яднаць амерыканцаў, навесці парадак 
унутры краіны і аднавіць аўтарытэт ЗША на міжнароднай арэне. Ніксан 
прама апеляваў да кансерватыўных каштоўнасцей, «маўклівай большасD
ці» амерыканцаў, да сярэдняга класа. Значная частка амерыканцаў саD
праўды не адчувала сябе ў бяспецы і была гатова абараняць свае каштоўD
насці і лад жыцця. Дэмакраты захоўвалі большасць у абедзвюх палатах 
Кангрэса, унутрыпалітычны курс адміністрацый Р. Ніксана цалкам адпаD
вядаў трывала ўсталяваным у грамадстве ўяўленням аб неабходнасці 
актыўнай сацыяльнай палітыкі дзяржавы. У сацыяльную дактрыну рэсD
публіканцаў былі ўнесены новыя элементы: прызнанне неабходнасці 
стварэння федэральнай сістэмы медыцынскага абслугоўвання, праграма 
«інвестыцый у чалавечы капітал». Прэзідэнт Ніксан выступіў з прапаноD
вай прагрэсіўнай падатковай рэформы і рэформы сацыяльнага забеспяD
чэння амерыканцаў, якія жылі ніжэй рысы беднасці. 

Атрымаўшы падтрымку выбаршчыкаў, лічачы сябе прадстаўніком 
«новай большасці», Ніксан імкнуўся разбіць ліберальную эліту ПаўночD
нага Усходу ЗША, якая дамінавала ў палітыцы. Ён распачаў спробу 
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сканцэнтраваць уладу ў сваіх руках, стварыць «імперскае прэзідэнцтва», 
увёў фактычную цэнзуру ў СМІ, ігнараваў не толькі дэмакратычны 
Кангрэс, але і ўласную партыю. Рашэнні па знешнепалітычных пытанD
нях прымаў ён і Г. Кісінджэр, які ўзначальваў вузкае кола дарадцаў. Пад 
выглядам барацьбы з крызісам скарачалася фінансаванне артыкулаў 
бюджэту, у тым ліку сацыяльных праграм і адукацыі. У выніку да 1973 г. 
супраць прэзідэнта склалася магутная кааліцыя тых, чые інтарэсы былі 
закрануты, а таксама тых, каго сур’ёзна турбаваў лёс амерыканскай дэD
макратыі. Падставай для нападу на прэзідэнта стаў эпізод пранікнення 
падчас выбарчай кампаніі 1972 г. у штабDкватэру Дэмакратычнай парD
тыі ў адміністрацыйным будынку Уотэргейт у Вашынгтоне пяці чалаD
век, якія мелі шпіёнскае абсталяванне. Дзякуючы крыніцам інфармаD
цыі ўнутры адміністрацыі і журналістам былі атрыманы доказы ціску 
прэзідэнта на следства. У працэсе расследавання высветлілася іх сувязь 
з прэзідэнцкай адміністрацыяй, спробы подкупу сведкаў, наяўнасць неD
канстытуцыйнага фарміравання «вадаправодчыкаў», закліканага не даD
пусціць уцечкі інфармацыі аб дзейнасці прэзідэнта. У Кангрэс паступіла 
больш за 150 тыс. зваротаў з патрабаваннем пачаць працэдуру адхілення 
прэзідэнта ад улады. Пад пагрозай немінучага імпічменту 9 жніўня 
1973 г. Р. Ніксан абвясціў аб сваёй адстаўцы. За дзевяць месяцаў да гэD
тага свой пост пакінуў абвінавачаны ў карупцыі віцэDпрэзідэнт С. Агню. 
Прэзідэнтам краіны стаў прызначаны на яго месца Д. Форд. Упершыню 
краіна атрымала прэзідэнта, якога ніхто не выбіраў. 

У першыя гады знаходжання ў Белым Доме галоўным пытаннем у 
знешняй палітыцы для Р. Ніксана заставаўся В’етнам. Прэзідэнт абяцаў 
выбаршчыкам дамагчыся ганаровага заканчэння вайны. З мэтай дамагD
чыся саступак на перамовах у Парыжы ўжываліся «накаўтуючыя ўдаD
ры» – найбольш магутныя з пачатку вайны авіяцыйныя налёты на ДРВ, 
у якіх прымала ўдзел да 60 % стратэгічнай авіяцыі ЗША. Панёсшы цяжD
кія страты, амерыканцы спынілі бамбардзіроўкі. 

Была зроблена спроба правесці «в’етнамізацыю» вайны – стварыць 
мільённую баяздольную армію Паўднёвага В’етнама. Паралельна праD
водзілася шырокамаштабная спецаперацыя «Фенікс» па знішчэнні каD
манднага актыву партызан. Шляхам пашырэння зоны ваенных дзеянD
няў на Камбоджу і Лаос меркавалася знішчыць створаныя там базы 
і шляхі забеспячэння, перарэзаць прахадзіўшую па Лаосе «Сцежку Хо 
Шы Міна». Пастаўленыя мэты дасягнуты не былі. 

Нягледзячы на магутную падтрымку амерыканцаў, паўднёвав’етнамD
скія войскі цярпелі паражэнне. Уварванні ў 1969 і 1970 гг. у Лаос і КамбоD
джу выклікалі найбольш магутныя з пачатку вайны антываенныя дэманстD
рацыі. У 1970 г. супраць дэманстрантаў 24 разы выкарыстоўваліся войскі. 
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У горадзе Кент Нацыянальная гвардыя ўпершыню ў гісторыі краіны страD
ляла ў студэнтаў, чатыры былі забіты, дзесяць паранены. Аперацыі ў КамD
боджы і Лаосе былі спынены пасля адмовы Кангрэса іх фінансаваць. 

З 1973 г. пачаўся паступовы вывад амерыканскіх войск з В’етнама. 
У 1975 г. войскі ДРВ увайшлі ў Сайгон. Самая працяглая на той час вайD
на ў гісторыі ЗША скончылася цяжкім паражэннем. Выдаткі на вайну 
перавысілі 170 млрд дол. Страты арміі ЗША склалі больш за 58 тыс. чаD
лавек забітымі і 303 тыс. параненымі, не менш за 10 тыс. амерыканскіх 
ветэранаў пасля скончылі жыццё самагубствам. Загінула 250 тыс. вайсD
коўцаў Паўднёвага В’етнама. Страты партызан і арміі Паўночнага В’етD
нама перавысілі 1 млн 100 тыс. чалавек. За час вайны загінула каля 
2 млн мірных жыхароў. Па выніках вайны з 1973 г. у ЗША адмовіліся ад 
прызыву і перайшлі да стварэння прафесійнай кантрактнай арміі. КольD
касць ваеннаслужачых скарачалася з 3 млн 548 тыс. да 2 млн 100 тыс. 
чалавек. Павышаная ўвага надавалася ВМФ, марскім пехацінцам, маD
більным падраздзяленням хуткага разгортвання. 

Абвастрэнне палітычнай сітуацыі ўнутры краіны, з’яўленне новых, 
рэальных цэнтраў сілы ў сусветнай палітыцы, якія не былі зацікаўлены 
ў захаванні ранейшага становішча, ваеннаDстратэгічны парытэт з СССР 
прывялі да зрухаў у знешняй палітыцы. У Лацінскай Амерыцы абвяшчаD
лася палітыка «роўнага партнёрства» – палітыка павагі інтарэсаў адзін 
аднаго і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. На справе гаворка ішла аб 
працягу ранейшай палітыкі дамінавання ў новых умовах. У 1971 г. ЗША 
дапамаглі ажыццявіць ваенны пераварот у Балівіі. У 1973 г. пры актыўD
ным удзеле амерыканцаў быў звергнуты прэзідэнт Чылі С. Альендэ, 
крывавую дыктатуру ўзначаліў А. Піначэт, які карыстаўся падтрымкай 
ЗША. 

Найбольш значнымі дасягненнямі знешняй палітыкі Р. Ніксана стаD
лі ўсталяванне адносін з Кітаем і пераход да палітыкі разрадкі ў адноD
сінах з Савецкім Саюзам. Новы курс у стасунках з Кітаем прадугледжD
ваў яго падтрымку ў якасці процівагі Савецкаму Саюзу. ЗША пагадзіD
ліся на тое, што КНР, а не Тайвань павінна прадстаўляць Кітай у ААН. 
КНР стала членам Савета Бяспекі ААН. Новы курс у дачыненні да 
СССР меў мэтай абмежаваць гонку ўзбраенняў з прычыны хуткага росD
ту ваеннай моцы Савецкага Саюза, дамагчыся шляхам перамоў балансу 
сіл у трэціх краінах. У 1972–1973 гг. былі падпісаны дагаворы аб абмеD
жаванні проціракетнай абароны (ПРА), аб абмежаванні стратэгічных 
узбраенняў (АСУD1), аб абмежаванні выпрабаванняў ядзернай зброі, 
пагадненне аб пастаўцы амерыканскага збожжа ў СССР. 

Асаблівую важнасць меў дагавор па ПРА, таму што абмежаванне 
абароны гарантавала магчымасць зваротнага ядзернага ўдару з непрыD
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мальнымі для абодвух бакоў наступствамі. АСУD1 абмяжоўваў кольD
касць балістычных ракет і пускавых установак абодвух бакоў на момант 
падпісання дагавора. Эксперты дзвюх краін прыступілі да пастаянных 
перамоў пра ядзерную зброю і скарачэнне звычайных узбраенняў у 
Еўропе. Было вырашана правесці ў 1975 г. Нараду аб бяспецы і супраD
цоўніцтве ў Еўропе (АБСЕ). 

Стаўшы гаспадаром Белага Дома, Д. Форд скарыстаўся правам прэзіD
дэнта і памілаваў Р. Ніксана, што выклікала абурэнне большасці амерыD
канцаў. У грамадстве адбываліся складаныя працэсы. Уотэргейт спараD
дзіў крытычны погляд на рэчы. Сродкі інфармацыі, якія гадамі хвалілі 
ўсё амерыканскае, загаварылі аб парушэнні праў чалавека ЦРУ і ФБР. 
Спецыяльная камісія на чале з віцэDпрэзідэнтам Н. Ракфелерам выявіла 
незаконна сабраныя спецслужбамі звесткі аб 500 тыс. амерыканцаў, 
250 тыс. незаконна ўскрытых лістоў і сведчанні несанкцыянаванага саD
чэння за М. Л. Кінгам, іншымі змагарамі за грамадзянскія правы, лідараD
мі антываеннага руху. Пад ціскам грамадскасці і Кангрэса ў 1974 г. быў 
прыняты шэраг мер для аднаўлення канстытуцыйнага парадку і ўмацаD
вання пазіцый прадстаўнічай улады. Быў створаны спецыяльны Камітэт 
Сената па кантролі за дзейнасцю спецслужбаў, устаноўлены тэрміны знаD
ходжання на пасадзе дырэктараў ФБР і ЦРУ. Былі пашыраны правы 
Кангрэса і абмежаваны магчымасці прэзідэнта ўплываць на бюджэтны 
працэс. Новы закон даваў СМІ права патрабаваць адказу на запыты ад 
любога дзяржаўнага ведамства на працягу дзесяці дзён. Невыкананне паD
гражала чыноўнікам судовым разбіральніцтвам. Прэзідэнт наклаў вета на 
гэты закон, але яно было пераадолена 2/3 галасоў палаты прадстаўнікоў. 
Мела месца жорсткае супрацьстаянне прэзідэнта і Кангрэса. ПрэзідэнцD
кае вета выкарыстоўвалася больш за 50 разоў. 

У знешняй палітыцы Форд абвясціў аб працягу палітыкі Р. Ніксана. 
Вынікам сустрэч на вышэйшым узроўні, рэгулярных кантактаў міністD
раў замежных спраў А. Грамыкі і Г. Кісінджэра, пастаянных перамоў у 
Вене і Жэневе аб абмежаванні звычайных і ядзерных узбраенняў сталі 
дагаворы аб абмежаванні магутнасці падземных выбухаў, пратакол да 
дагавора па АСА аб абмежаванні зоны дзеяння сістэм адным, а не двуD
ма, як раней, раёнам. Такім раёнам у СССР стала Масква, у ЗША – баD
за з 12 пускавых установак для стратэгічных ракет «Мінітмэн» у ПаўD
ночнай Дакоце. 

Сімвалам новых адносін дзвюх краін стала стыкоўка і сумесны паD
лёт касмічных караблёў «Саюз» і «Апалон». Палітыка разрадкі сустрэла 
супраціў кансерватыўных сіл. Кангрэсам была прынята папраўка ДжэкD
сана – Вэніка, якая ставіла ўмовай прадастаўлення «рэжыму найбольD
шага спрыяння» ў гандлі зняцце абмежавання на эміграцыю з СавецD
кага Саюза. 
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Палітыка разрадкі працягвалася, але сітуацыя ў свеце для правых сіл 
у ЗША выглядала пагрозлівай. У 1974 г. адбылася дэмакратычная рэваD
люцыя ў Партугаліі. У 1975 г. канчатковай перамогі дамогся Паўночны 
В’етнам. Са смерцю Франко скончылася доўгая гісторыя дыктатуры 
ў Іспаніі. У Італіі камуністычная партыя дасягнула піка свайго ўплыву. 
У Анголе ў падтрымку рэжыму А. Нето высадзіліся кубінскія вайскоўD
цы. У 1976 г. Венесуэла нацыяналізавала амерыканскія нафтавыя камD
паніі. Савецкі Саюз працягваў пашыраць зону свайго ўплыву ў краінах 
Азіі і Афрыкі. 

У адказ на новыя выклікі ўзмацніліся правыя настроі. У 1976 г. інтэD
лектуальным цэнтрам супраціву палітыцы разрадкі стаў Камітэт па ісD
нуючай небяспецы. Форд заявіў, што выключае слова «разрадка» са 
свайго лексікону, і апублікаваў «Ціхаакіянскую дактрыну»: ЗША аб’явіD
лі, што не дапусцяць змены балансу сіл у ПаўднёваDУсходняй Азіі, 
і ўмацавалі супрацоўніцтва з Тайландам, Японіяй, Паўднёвай Карэяй, 
развівалі адносіны з Кітаем, іншымі краінамі рэгіёна. 

Крызіс даверу да ўлады захоўваўся. Дзякуючы іміджу сумленнага, не 
звязанага са старым істэблішментам, незалежнага палітыка прэзідэнцD
кія выбары 1976 г. выйграў былы марскі афіцэр, фермер і губернатар 
Джорджыі, кандыдат ад дэмакратаў Д. Картэр. Дэманструючы паказD
ную набожнасць, прэзідэнт абяцаў ніколі не падманваць выбаршчыкаў, 
пешшу прыйшоў на сваю інаўгурацыю, называў сябе не «Джэймс», а 
«Джымі», папросту тэлефанаваў або прыходзіў у госці да простых амеD
рыканцаў. Картэр заклікаў усіх жыць так, «як быццам другое прышэсце 
будзе сёння». 

Унутраная палітыка Картэра, яго тактыка «сімвалічнага папулізму» 
характарызаваліся пастаяннымі зваротамі да грамадскасці і фатальнай 
няздольнасцю наладзіць дыялог з Кангрэсам. У эканамічнай палітыцы 
прэзідэнт спадзяваўся на ФРС і рыначныя падыходы. Былі рэалізаваны 
меры па дэрэгуляванні банкаўскай сферы, дзейнасці транспартных 
і нафтаздабываючых кампаній. У мэтах барацьбы з інфляцыяй была заD
марожана заработная плата дзяржаўных служачых, прыпынены праграD
мы будаўніцтва бамбардзіроўшчыкаў БD1 і авіяносцаў з ядзернымі рухаD
вікамі. 

Дзеянні прэзідэнта супярэчылі ліберальнай традыцыі дэмакратаў і 
закраналі інтарэсы шматлікіх кангрэсменаў і лабістаў. У чарговы раз 
была павялічана мінімальная заработная плата, але дамагчыся прыняцD
ця і правядзення буйных сацыяльных праектаў прэзідэнтDаўтсайдар не 
змог. Эканамічнае становішча заставалася няўстойлівым. Падатковая 
нагрузка на бізнес, якая захоўвалася ў ранейшым аб’ёме, перашкаджала 
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асваенню новых тэхналогій. Нягледзячы на цыклічны ўздым эканомікі 
з 1977 да сярэдзіны 1979 г., сярэднегадавыя паказчыкі росту прадукцыйD
насці працы (0,2 %) былі на парадак ніжэй перыяду хуткага росту 
ў 1940–60Dя гг. (3,3 %). У 1979 г. інфляцыя дасягнула рэкордных 13 %. 
Па заканчэнні чатырох гадоў кіравання Картэра эканамічнае становішD
чы не палепшылася. Адным з нямногіх дасягненняў адміністрацыі стала 
прыняцце першай маштабнай праграмы абароны экалогіі з фінансаванD
нем у 1,6 млрд дол. 100 млрд акраў Аляскі былі абвешчаны дзяржаўным 
запаведнікам і ўзяты пад абарону дзяржавы. Вынікам распачатай у той 
час працы стала вяртанне да жыцця Вялікіх азёр, рашэнне праблем 
забруджвання атмасферы ў гарадах, іншых экалагічных пытанняў. 

Рознагалоссяў з Кангрэсам па пытаннях знешняй палітыкі было 
значна менш, чым у папярэдняй адміністрацыі. Вынікам шматгадовай 
«чаўночнай дыпламатыі» Г. Кісінджэра стала падпісанне ў загараднай 
рэзідэнцыі прэзідэнтаў ЗША ў КэмпDДэвідзе пагаднення аб міры паміж 
Ізраілем і Егіптам і вяртанне апошняму Сінайскіх вышынь. НепасрэдD
ным вынікам пагаднення стаў раскол раней адзінай арабскай кааліцыі, 
забойства егіпецкага прэзідэнта А. Садата на ваенным парадзе ў Каіры 
і ўзмацненне пазіцый ЗША ў барацьбе з СССР за зоны ўплыву на БлізD
кім Усходзе.  

Сацыялагічныя апытанні паказвалі, што значная большасць амерыD
канцаў падтрымлівала палітыку разрадкі. Вынікам пяцігадовай працы 
стала падпісанне Д. Картэрам і Л. Брэжневым у чэрвені 1979 г. у Вене 
новага дагавора аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў АСУD2, які абD
мяжоўваў колькасць пускавых комплексаў ядзернай зброі. Прэзідэнт 
перадаў дагавор для яго ратыфікацыі ў Сенат. Але праз дзевяць месяцаў 
ён жа прапанаваў адмовіцца ад ратыфікацыі дагавора. 

На працягу кароткага перыяду адбыўся пераход ад разрадкі і супраD
цоўніцтва да жорсткай канфрантацыі. Гэтаму спрыялі розныя абставіD
ны. Адметнай рысай рыторыкі Картэра была апеляцыя да Хельсінскіх 
пагадненняў 1975 г., да праў чалавека, пастаяннае жаданне вучыць СаD
вецкі Саюз захаванню гэтых праў. Шырока рэкламавалася дзейнасць 
нешматлікага дысідэнцкага руху. Савецкае кіраўніцтва разглядала гэта 
як умяшальніцтва ва ўнутраныя справы краіны. Непераадольныя розD
нагалоссі паўсталі па пытанні аб распачатым з 1978 г. масавым разгортD
ванні ў еўрапейскай частцы СССР мабільных ракет сярэдняга радыусу 
дзеяння РСДD10 «Піянер» на базе шасцівосевых шасі «МАЗD547». У снежD
ні 1979 г. НАТА прыняла рашэнне аб размяшчэнні ў Еўропе 572 ракет 
сярэдняй далёкасці «ПершынгD2» і крылатых ракет «Тамагаўк» мабільD
нага базіравання. 
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У сувязі з уводам у канцы снежня 1979 г. савецкіх войск у АфганіD
стан перамовы аб абмежаванні ядзерных узбраенняў былі перапынены. 
Сфармуляваная прэзідэнтам дактрына Картэра дэкларавала гатоўнасць 
любой цаной абараняць сваіх саюзнікаў і крыніцы нафты на Блізкім 
Усходзе. Аднавілася гонка ўзбраенняў. ЗША дамагліся ад краін НАТА 
павелічэння ўкладу ў агульную абарону. З 1977 па 1984 г. ваенныя выD
даткі краін НАТА выраслі ў два разы. Былі згорнуты 11 праграм супраD
цоўніцтва з Савецкім Саюзам, забараняліся пастаўкі ў СССР збожжа, 
фасфатаў, высокатэхналагічнага абсталявання. У 1980 г. ЗША і яшчэ 
60 краін не ўдзельнічалі ў летніх Алімпійскіх гульнях у Маскве, СССР 
і большасць сацкраін адмовіліся ад удзелу ў зімовых Алімпійскіх гульD
нях у ЛэйкDПлэсідзе ў ЗША. 

Сур’ёзную незадаволенасць у Кангрэсе выклікалі вынікі палітыкі ў 
Лацінскай Амерыцы. Улетку 1979 г. у Нікарагуа быў звергнуты дыктатар 
А. Самоса, які меў цесныя сувязі з ЗША. Сандзінісцкі фронт нацыянальD
нага вызвалення, які прыйшоў да ўлады, усталяваў цесныя сувязі з Кубай 
і СССР. Партызанскі рух разгарнуўся ў суседнім Сальвадоры. Не спрыяD
ла папулярнасці Картэра няўдалая спроба наладзіць адносіны з Кубай. 
У адказ на прапановы аб супрацоўніцтве з Кубы былі адпушчаны 115 тыс. 
выпушчаных з турмаў крымінальнікаў, якія перасяліліся ў ЗША. 

Магутным ударам па прэстыжы прэзідэнта сталі падзеі ў Іране. ІсD
ламская рэвалюцыя прывяла да страты галоўнага амерыканскага саюзD
ніка ў рэгіёне. Адказам на прадастаўленне прытулку шаху Махамеду 
Рэза Пехлеві ў ЗША стаў захоп 4 лістапада 1979 г. іранскімі «вартавымі 
ісламскай рэвалюцыі» будынка амерыканскай амбасады, супрацоўнікі 
якой былі ўзяты ў заложнікі. Новыя ўлады Ірана адмовіліся прыняць 
меры па іх вызваленні. Увесну 1980 г. ЗША разарвалі дыпламатычныя 
адносіны з Іранам, замарозілі іранскія актывы ў амерыканскіх банках 
і абвясцілі гандлёвае эмбарга, забароны на пастаўку іранскай нафты. 
25 красавіка 1980 г. была зроблена спроба вызвалення заложнікаў. АпеD
рацыя «Арліны кіпцюр», у якой былі задзейнічаны флот, авіяцыя і няD
даўна створаны амерыканскі спецназ «Дэльта», скончылася правалам 
яшчэ на стадыі стварэння базы для спецаперацыі ў пустынным раёне 
Ірана. У выніку сутыкнення з самалётамDзапраўшчыкам згарэлі два верD
талёты, загінулі восем вайскоўцаў. Адказнасць за правал Картэр узяў на 
сябе. Дамоўленасць аб вызваленні заложнікаў была дасягнута, але яны 
былі адпушчаны пасля 444 дзён зняволення, адразу пасля інаўгурацыі 
наступнага прэзідэнта ЗША. 
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ынікі выбарчай кампаніі 1980 г. вызначаліся нездавальняючымі 
тэмпамі эканамічнага развіцця, няўдачамі ў знешняй палітыцы, 

ростам кансерватыўных настрояў у асяроддзі простых амерыканцаў. 
Пераканаўчую перамогу над Д. Картэрам, які вылучыў сваю кандыдаD
туру на другі тэрмін, атрымаў прадстаўнік правага крыла РэспубліканD
скай партыі Р. Рэйган. 

1980Dя гг. называюць часам «неакансерватыўнай рэвалюцыі». Паварот 
у жыцці краіны меў у сваёй аснове эканамічныя, сацыяльныя і ідэйныя 
перадумовы. Механізмы тармажэння сацыяльнаDэканамічнага развіцD
ця, звязаныя з крызісам кейнсіянства і пераходам у стадыю постынD
дустрыяльнага развіцця, не былі ліквідаваны. «Неакансерватыўную рэD
валюцыю» спансіраваў незадаволены падзеннем прыбытку буйны капітал. 
Павестку дня сталі вызначаць даследчыкі і фонды, якія ім фінансаваD
ліся. 

У аснове новай ідэалогіі ляжалі ідэі двух нобелеўскіх лаўрэатаў 
М. Фрыдмана і Ф. фон Хаека. Яны прапаноўвалі вярнуцца да вольных 
рыначных адносін, адмовіцца ад залішняга дзяржаўнага рэгулявання і 
перайсці ад кейнсіянскай «эканомікі попыту» да «эканомікі прапаноD
вы». Сацыяльную базу новага кансерватызму склаў незадаволены высоD
кімі падаткамі і інфляцыяй, знешнепалітычнымі няўдачамі сярэдні 
клас. Вялікую папулярнасць у яго асяроддзі набылі кансерватыўныя рэD
лігійныя дзеячы. Яны прапаноўвалі страціўшым арыенціры амерыканD
цам простыя адказы на ўсе пытанні – захаванне Божых запаведзей 
і вяртанне да ранейшага ўкладу жыцця, да пратэстанцкай працоўнай 
этыкі, да згубленых «сямейных каштоўнасцей». Штотыднёвая тэлевіD
зійная аўдыторыя толькі аднаго папулярнага прапаведніка Д. Фолуэла 
складала 100 млн чалавек. Заснаваны ім рух «Маральная большасць» 
аб’ядноўваў 2,5 млн актыўных членаў. 

У цэнтры падзей знаходзілася фігура Рэйгана. Яго жыццёвы шлях 
уключаў працу выратавальніка на водах, мыйшчыка посуду ў студэнцD
кім інтэрнаце, спартыўнага каментатара на радыё, акцёра Галівуда, 
старшыні гільдыі кінаакцёраў, агента ФБР, штатнага аратара кампаніі 
«Джэнерал Электрык», губернатара Каліфорніі. Прэзідэнт не валодаў 
колькіDнебудзь сур’ёзнымі ведамі, публічна блытаў Інданезію і ІндакіD
тай, Афганістан і Пакістан, Карыбскае мора і Міжземнае, не ведаў, што 
Афрыка – гэта не адна краіна, што ў Ірана ёсць агульная мяжа з СССР, 
і сцвярджаў, што пры неабходнасці можна вярнуць назад запушчаную 
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міжкантынентальную ракету. Але Р. Рэйган меў цвёрдыя перакананні 
і ідэалы, ён верыў у шырокія магчымасці сваёй краіны, перашкодзіць 
росквіту якой маглі толькі абмежаванне эканамічных свабод і бязволле 
палітычнага кіраўніцтва ў барацьбе з «сусветным злом камунізму». 
Сваю задачу ён бачыў у тым, каб вярнуць гэту веру амерыканцам, выD
значыць кірунак развіцця, а дэталі пакідаў спецыялістам. Рэйган пашыD
рыў папулісцкі дыялог рэспубліканцаў з дэмакратычнай часткай элекD
тарату, з сярэднім класам. Цяпер ён уключаў у сябе пытанні эканамічD
нага росту, падатковай сістэмы, маральных каштоўнасцей. 

Амерыканцам былі прапанаваны простыя думкі: «Вялікая дзяржава 
сядзіць на шыі ў народа»; «Нам не варта чакаць, што ўрад вырашыць 
нашы праблемы. Урад і ёсць наша праблема»; «Зніжэнне падаткаў зроD
біць багацей усіх»; «Барацьба з беднасцю спараджае беднасць». ПрапанаваD
ная «Праграма эканамічнага адраджэння» 1981 г. уключала ў сябе памянD
шэнне федэральных выдаткаў за кошт расходаў на сацыяльную сферу, 
скарачэнне дзяржапарату і ліквідацыю дэфіцыту федэральнага бюджэту, 
скарачэнне падаткаў на грамадзян і карпарацыі, што павінна было прыD
весці да росту капіталаўкладанняў і стварэння працоўных месц. 

За перыяд двух прэзідэнцкіх тэрмінаў Рэйгана ні адна з гэтых мэт 
дасягнута не была. Федэральныя выдаткі меншымі тэмпамі, але працягD
валі расці. Першапачаткова былі скарочаны 83 сацыяльныя праграмы, 
але ўзровень сацыяльных расходаў вярнуўся да ранейшага паказчыка і 
нават перавысіў яго. Дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту не толькі не скараD
ціўся, але мнагакратна ўзрос з прычыны памяншэння падатковай базы і 
хуткага росту выдаткаў на абарону. Нацыянальны доўг краіны павяліD
чыўся з 906 млрд дол. у 1980 г. да 2,6 трлн дол. у 1988 г. Скарачэнне 
падаткаў не прывяло, як чакалася, да хуткага росту капіталаўкладанняў. 
Вызваленыя сродкі выкарыстоўваліся буйным капіталам для фінансаD
вых спекуляцый. Уздым эканомікі забяспечваўся не палітыкай Рэйгана, 
а новым узроўнем тэхналогій, засваенне і выкарыстанне якіх стала 
магчымым дзякуючы раней зробленым дзяржавай і самім работнікам 
капіталаўкладанням у «чалавечы капітал». 

На прэзідэнцкіх выбарах 1984 г. Р. Рэйган атрымаў пераканаўчую 
перамогу над кандыдатамDдэмакратам У. Мандэйлам. Дэмакраты не 
змаглі прапанаваць прымальную і зразумелую альтэрнатыву. Сітуацыя 
безвыходнасці, адсутнасці бачных перспектыў сышла ў мінулае. ПрыD
рост ВНП склаў 7 % – найвышэйшы паказчык з 1951 г. Два тэзісы – 
«Жыць стала лепш» і «Амерыка вяртаецца» (Life is better, America is back) – 
сталі лейтматывам сродкаў масавай інфармацыі і дамінавалі ў грамадD
скай думцы. 
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Пазітыўныя эканамічныя чаканні падтрымлівалі дзелавую актыўD
насць, прывялі да новага буму кансьюмерызму, які, хоць і суправаджаўD
ся зніжэннем узроўню назапашванняў насельніцтва, даваў магчымасць 
набыць тэхніку новага пакалення (відэамагнітафоны, мікрахвалевыя 
печы, лазерныя прайгравальнікі), далучыцца да новай якасці жыцця. 

1980Dя гг. сталі часам камп’ютарнай рэвалюцыі. Колькасць персанаD
льных камп’ютараў з 1981 па 1988 г. узрасла з 2 да 45 мільёнаў. У адказ на 
ўзросшы попыт адрадзілася і адужэла аўтамабільная прамысловасць. 
Найбольш дынамічная і кваліфікаваная частка наёмных работнікаў адыгD
рывала вырашальную ролю ў засваенні новых тэхналогій, іх праца станаD
вілася ўсё больш запатрабаванай. На працягу 1980Dх гг. колькасць амерыD
канцаў, якія зараблялі ў год 500 000 дол. і больш, павялічылася на 985 %. 
Поспехі асобных прадстаўнікоў інавацыйнага бізнесу, узнікненне новых 
шматмільённых багаццяў спалучаліся са стагнацыяй даходаў асноўнай 
часткі амерыканцаў: сярэдні клас не палепшыў сваё становішча. НарасD
таў разрыў паміж прадукцыйнасцю і аплатай працы. Прадукцыйнасць 
працы вырасла на 3,9 % у першы і на 3,7 % у другі перыяд праўлення 
Р. Рэйгана, у той час як рэальны ўзровень пагадзіннай аплаты ўзрос тольD
кі на 0,2 і 0,3 % адпаведна. 

У 1980Dя гг. імкліва расла сацыяльная дыферэнцыяцыя, даходы сяD
рэдняга класа істотна не павялічыліся, вырас працэнт бедных амерыканD
цаў. Краіна перайшла ў постындустрыяльную, інфармацыйную стадыю 
развіцця, але цяжкасці гэтага пераходу ляглі на плечы забяспечыўшых 
гэты пераход наёмных работнікаў, сярэдняга класа, у той час як дывіD
дэнды даставаліся амаль выключна багатай эліце, 1–5 % амерыканцаў. 

Дзеянні адміністрацыі Р. Рэйгана ў першы перыяд яго прэзідэнцтва 
прывялі да пагаршэння савецкаDамерыканскіх адносін. Прэзідэнт называў 
Савецкі Саюз увасабленнем зла, «імперыяй зла». ЧорнаDбелая карціна свеD
ту не пакідала месца для дыялогу або кампрамісу. Быў узяты курс на дасягD
ненне безумоўнай ваеннай перавагі і правядзенне палітыкі з пазіцыі сілы. 
Праграма мадэрнізацыі ядзерных узбраенняў уключала ў сябе стварэнне 
міжкантынентальных мабільных ракетных сістэм «ЭмІкс» (МХ), будаўD
ніцтва больш за 100 новых стратэгічных бамбардзіроўшчыкаў «БD1» (B	1), 
спуск на ваду кожны год па новай ядзернай падводнай лодцы «Трайдэнт» 
(Trident). 

Асаблівае месца ў планах Рэйгана заняла праграма «Стратэгічная 
абаронная ініцыятыва» (САІ), якая мела на мэце ў парушэнне дагавора 
па АСА (ПРА) стварэнне ў калязямной прасторы сістэмы для знішчэнD
ня савецкіх балістычных ракет. Ваяўнічая рыторыка Рэйгана, адкрытае 
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жаданне дасягнуць ваеннай перавагі і дыктаваць свае ўмовы выклікалі 
жорсткую рэакцыю ў адказ. СССР адмаўляўся абмяркоўваць прапанаD
ванае Рэйганам «нулявое» рашэнне пра ракеты сярэдняга радыусу 
дзеяння і не згаджаўся на кантроль за раней падпісанымі дамовамі шляD
хам праверкі на месцах. У жніўні 1983 г. савецкі знішчальнік збіў паўD
днёвакарэйскі пасажырскі «Боінг 707», які парушыў паветраную праD
стору СССР. У ліку загінулых 269 пасажыраў было 62 амерыканцы. 

Як паказалі сацыялагічныя апытанні, больш за 70 % амерыканцаў 
былі за ўзмацненне жорсткага курсу ў дачыненні да Савецкага Саюза. 
Глабальнае супрацьстаянне ўзмацнялася. Шырокамаштабная дапамога 
аказвалася афганскім муджахедам. Зброя і грошы перадаваліся саперніD
кам левага ўрада Анголы, які падтрымліваў СССР. У ваенных дзеяннях 
супраць наёмнікаў і паўднёваафрыканскіх войск на баку ўрада ваявалі 
кубінскія вайскоўцы. У 1982 г. была апублікавана «Карыбская ініцыяD
тыва». ЗША абвясцілі аб намеры не дапусціць узмацнення ўплыву 
пазіцый Кубы і левых сіл, яны фінансавалі і забяспечвалі нікарагуанскіх 
контррэвалюцыянераў. У барацьбе супраць партызан ЗША падтрымD
лівалі лаяльны ім правы рэжым у Сальвадоры. 25 кастрычніка 1983 г. 
пад падставай абароны амерыканскіх студэнтаў і пагрозы выкарыстанD
ня аэрапорта, які будаваўся пры ўдзеле Кубы на шкоду бяспецы ЗША, 
быў ажыццёўлены захоп астраўной дзяржавы Грэнада ў Карыбскім баD
сейне. Рэйган абвясціў аб важнай перамозе – СССР упершыню страціў 
свайго сатэліта. 

Істотны ўрон рэпутацыі прэзідэнта і яго адміністрацыі нанёс сканD
дал «Іран – контрас». У 1986 г. сталі вядомы акалічнасці таямнічай апеD
рацыі, сутнасць якой зводзілася да паставак зброі Ірану ў абмен на выD
зваленне захопленых у Ліване супрацоўнікаў ЦРУ. Зброю пастаўляў 
Ізраіль, ЦРУ папаўняла яго запасы, атрыманыя грошы накіроўваліся на 
фінансаванне нікарагуанскіх контрас. Пастаўкі зброі Ірану, роўна як 
і дадатковая дапамога контррэвалюцыянерам у абыход Кангрэса, былі 
незаконныя. Да правядзення аперацыі былі датычны міністр абароны 
К. Уайнбергер, саветнік прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Д. ПойнD
дэкстэр. Сваё дачыненне прэзідэнт адмаўляў, але высветлілася, што ён 
адобрыў здзелку. З асуджэннем дзеянняў прэзідэнта выступілі Д. Форд 
і Д. Картэр. 50 % амерыканцаў лічылі, што Рэйган падмануў іх чаканні, 
80 % – што ён хлусіў. Але і далей Рэйган лічыў, што можа прымаць раD
шэнні ў абыход законных працэдур і міжнароднага права. У 1987 г. РэйD
ган, грунтуючыся на інфармацыі ЦРУ аб адказнасці М. Кадафі за тэD
рарыстычную акцыю ў Заходнім Берліне і магчымую падрыхтоўку заD
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маху на сябе, прыняў рашэнне аб бамбардзіроўцы рэзідэнцыі лівійскага 
лідара. 

Змены ў савецкаDамерыканскіх адносінах адбыліся ў сувязі з прыхоD
дам да ўлады ў СССР М. Гарбачова. У 1986–1988 гг. кіраўнікі дзвюх 
дзяржаў сустракаліся пяць разоў. Аднавіліся перамовы аб абмежаванні 
ўзбраенняў. Асабістыя кантакты лідараў дзвюх краін і зрухі ў пазіцыі 
СССР, якія выявіліся ў згодзе не звязваць пытанне аб САІ з іншымі пыD
таннямі, прывялі да падпісання дагавора 1987 г. аб ліквідацыі ракет сяD
рэдняй і малой далёкасці, які стаў першым дагаворам аб знішчэнні цэD
лага класа ядзернай зброі. Пасля перыяду жорсткай канфрантацыі краіD
ны ўступілі ў новы перыяд разрадкі і перагавораў. Яркім эпізодам 
адносін Р. Рэйгана з «імперыяй зла» стаў яго візіт у Маскву ў 1988 г. На 
зададзенае яму на Краснай плошчы пытанне аб яго ўражанні Рэйган адD
казаў: «Увогуле я не разумею, як я тут апынуўся». 

Пераемнікам Р. Рэйгана на пасадзе прэзідэнта стаў віцэDпрэзідэнт 
Д. Г. Буш, які перамог на выбарах 1988 г. кандыдатаDрэспубліканца 
М. Дукакіса. Выбарам папярэднічалі шэсць гадоў эканамічнага ўздыму. 
Вынікам апошніх трох гадоў стала стабілізацыя адносін з Савецкім 
Саюзам. Д. Буш выкарыстаў гэтыя дасягненні ў выбарчай кампаніі і 
атрымаў пераканаўчую перамогу, якая фактычна была трэцяй перамоD
гай Р. Рэйгана. 

Новы прэзідэнт валодаў значным жыццёвым і палітычным досвеD
дам. Падчас Другой сусветнай вайны тры гады быў лётчыкам марской 
авіяцыі, пасля вайны адным з первых заснаваў кампанію па здабычы 
нафты ў моры, у розныя гады прадстаўляў ЗША ў ААН, узначальваў міD
сію ў Кітаі, быў дырэктарам ЦРУ. 

Асноўную ўвагу прэзідэнт надаваў знешняй палітыцы. Заканчэнне 
халоднай вайны стварала выгадную для ЗША сітуацыю. Прэзідэнт праD
водзіў асцярожную і прагматычную палітыку, выступаючы спонсарам 
і пасрэднікам урэгулявання шматгадовых канфліктаў, вынікам чаго быD
ло ўзмацненне пазіцый ЗША. У 1988 г. ЗША выступілі гарантам пагадD
нення аб вывадзе савецкіх войск з Афганістана. У 1990 г., у адрозненне 
ад дваістай пазіцыі Францыі і Вялікабрытаніі, яны рашуча падтрымалі 
аб’яднанне Германіі. Заходнія партнёры дамагліся ад СССР згоды на 
членства Германіі ў НАТА. Савецкае кіраўніцтва атрымала вусныя заD
пэўненні амерыканцаў пра тое, што прасоўвання НАТА на Усход не 
будзе. У 1990 г. прайшлі выбары ў Нікарагуа, па выніках якіх сандынісD
ты саступілі ўладу сваім палітычным апанентам. У 1992 г. спынілася 
партызанская вайна ў Сальвадоры. Было дасягнута мірнае ўрэгуляванне 
ў Анголе, кубінскія войскі пакінулі краіну. В’етнам вывеў свае войскі 
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з Камбоджы. У 1990 г. былі падпісаны пагадненні аб скарачэнні звыD
чайных узбраенняў у Еўропе, у 1991 і 1992 гг. – пагадненні з РФ аб скаD
рачэнні колькасці ядзерных зарадаў і іх носьбітаў СНУD1 і СНУD2. Па 
плане міністра абароны Д. Чэйні ЗША прыступілі да пяцігадовага скаD
рачэння расходаў на абарону. Спыняліся 23 ваенныя праграмы, на 
чвэрць скарацілася колькасць узброеных сіл ЗША. Але гэты план не 
прадугледжваў памяншэння выдаткаў на распрацоўку новай зброі, якія 
працягвалі расці і ўжо ў 3,5 разы перавышалі выдаткі іншых краін НАТА 
і Японіі разам узятых. 

Д. Буш выступіў з заклікам да фарміравання заснаванага на безумоўным 
выкананні міжнароднага права і прынцыпаў ААН «новага сусветнага парадD
ку». Але сам дзейнічаў паDіншаму. У 1989 г. марская пяхота ЗША захапіла і 
вывезла з Панамы кіраўніка гэтай краіны генерала Мануэля Нар’егу. ГенеD
рал раней супрацоўнічаў з Кубай, ЦРУ, затым быў абвінавачаны ў пастаўках 
наркотыкаў у ЗША. У час ваеннай аперацыі было забіта 300 панамцаў. 
Праблема наркотыкаў хвалявала амерыканцаў: аб’ём абароту наркотыкаў 
у ЗША ў 1990 г. перавышаў 100 млн дол., таму 80 % амерыканцаў віталі дзеD
янні свайго прэзідэнта, якія парушалі міжнароднае права і Статут ААН. 

У духу ўзаемадзеяння ў рамках «новага сусветнага парадку» ў 1991 г. 
з санкцыі ААН была арганізавана і праведзена аперацыя па вызваленні 
Кувейта ад войск іракскага лідара Садама Хусейна. Аперацыя «Бура 
ў пустыні» прадэманстравала моц новай кадравай арміі і якасці высокаD
дакладнай зброі. Нягледзячы на існаваўшую магчымасць звяржэння 
Хусейна, ЗША не падтрымалі апазіцыю, не выйшлі за межы мандата 
ААН. Ваенныя дзеянні пасля вызвалення Кувейта былі спынены. Па 
рашэнні ААН на Ірак былі накладзены санкцыі, якія істотна абмежавалі 
пагрозу новай агрэсіі. 

Сур’ёзным дасягненнем у развіцці эканамічнай кааперацыі на АмеD
рыканскім кантыненце стала зняцце ў 1988 г. бар’ераў ва ўзаемным 
гандлі паміж ЗША і Канадай і падпісанне ў 1992 г. пагаднення аб стваD
рэнні зоны свабоднага гандлю Паўночнай Амерыкі (НАФТА), у якую 
ўвайшлі ЗША, Канада і Мексіка. 

Пасля паспяховага завяршэння «Буры ў пустыні» рэйтынг прэзідэнD
та дасягнуў гістарычнага максімуму ў 91 %. Чакалася лёгкая перамога на 
наступных выбарах 1992 г., але адбылося паDіншаму. Д. Буш працягнуў 
эканамічную палітыку свайго папярэдніка, што прывяло да ўзмацнення 
яе негатыўных наступстваў. Захоўвалася ранейшая палітыка нізкіх паD
даткаў для вялікага бізнесу. Дэклараваная мэта такой палітыкі – рост 
інвестыцый у эканоміку – дасягнута не была. У 1989–1990 гг. на 2,2 % 
скараціліся інвестыцыі ў вытворчасць, новыя інвестыцыі склалі толькі 
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2,4 % ад ВНП, што было найгоршым паказчыкам за папярэднія 30 гаD
доў. Сярэднегадавы рост ВНП склаў толькі 0,7 % – горшы паказчык з 
часоў Вялікай дэпрэсіі. На мяжы банкруцтва апынуліся Каліфорнія, 
яшчэ 30 штатаў і многія гарады. Як і раней, рост прадукцыйнасці працы 
не суправаджаўся ростам аплаты. Працягваў павялічвацца дэфіцыт 
дзяржаўнага бюджэту, павялічваўся дзяржаўны доўг. 

Становішча ўскладнялася распачатым цыклічным спадам сусветнай 
эканомікі. Прэзідэнт не меў цвёрдых перакананняў па пытаннях эканаD
мічнага развіцця. У 1980 г., канкурыруючы з Рэйганам за права быць 
вылучаным ад Рэспубліканскай партыі, Буш называў праграму Рэйгана 
«эканамічным шаманствам». Але стаўшы віцэDпрэзідэнтам, а затым 
прэзідэнтам, ён ішоў менавіта гэтым курсам. У 1989 г. Буш наклаў вета 
на закон аб павышэнні мінімальнай заработнай платы. У яго не атрымD
лівалася праводзіць узгодненую палітыку з Кангрэсам, дзе большасцю 
валодалі дэмакраты. Усяго да заканчэння прэзідэнцкага тэрміну Буш 
наклаў вета яшчэ на 37 законапраектаў. У 1990 г. былі павялічаны паD
даткі на алкаголь, бензін, тытунь, карыстанне асабістым водным трансD
партам і інш. Вымушанае і эканамічна апраўданае рашэнне стала паруD
шэннем яго перадвыбарных абяцанняў. Не выкананы былі і іншыя заD
пэўненні – вырашыць праблемы экалогіі і адукацыі. Істотных змен не 
адбылося. У латэнтнай форме праяўлялі сябе будучыя праблемы. 

Пад уплывам змяняўшыхся ўмоў гаспадарання і палітыкі кіраваўшых 
адміністрацый меў месца паступовы дэмантаж сістэмы дзяржаўнага рэгуD
лявання іпатэчнага крэдытавання, якая склалася ў 1930Dя гг. ДэрэгуляD
ванне зрабіла магчымымі рызыкоўныя капіталаўкладанні і ашуканскую 
практыку. Грозным папярэджаннем для кіруючых колаў павінен быў стаць 
крызіс сістэмы асноўнага інструменту іпатэкі пазыкаDашчадных асацыяD
цый і іх масавае банкруцтва ў канцы 1980Dх гг. На іх выратаванне было выD
даткавана 87,9 млрд дол., што стала адной з прычын росту дэфіцыту дзярD
жаўнага бюджэту і распачатай рэцэсіі, якая пачалася праз два месяцы пасD
ля заканчэння вайны ў Персідскім заліве. На фоне пагаршэння ўсіх эканаD
мічных паказчыкаў, росту беспрацоўя, якое дасягнула 7 %, адміністрацыя 
Буша працягвала бяздзейнічаць. Рэйтынг прэзідэнта зменшыўся да 40 %. 
Зразумелым для выбаршчыкаў лозунгам стала фраза «Уся справа ў эканоD
міцы» кандыдата ад Дэмакратычнай партыі Б. Клінтана, які перамог на 
выбарах. 

Паражэнне на выбарах 1992 г. завяршыла 12Dгадовы перыяд праўD
лення рэспубліканцаў, перыяд «кансерватыўнай рэвалюцыі», змест 
і вынікі якой не адпавядалі абяцанням, дадзеным амерыканскім выбарD
шчыкам.
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ыхадзец з беднай сям’і, Клінтан усяго дасягнуў сам. З дапамогай 
грантаў для асабліва адораных студэнтаў скончыў Джорджтаўнскі і 

Ельскі ўніверсітэты, ва ўзросце 29 гадоў стаў спачатку пракурорам, а 
затым губернатарам роднага штата Арканзас. У 1991 г. ён быў прызнаны 
самым эфектыўным губернатарам у краіне. На выбарах Б. Клінтан наD
браў галасоў больш за Д. Буша дзякуючы таму, што частка выбаршчыD
каў прагаласавала за трэцяга кандыдата, тэхаскага мільянера Р. Перо. 

Новы прэзідэнт правіў з аглядкай на кансерватыўнаю большасць 
амерыканцаў. «Трэці шлях» Клінтана быў спробай на новым вітку разD
віцця адрадзіць актывісцкую дзяржаву. Ставілася задача абароны сярэдD
няга класа і павышэння канкурэнтаздольнасці краіны ў глабальнай экаD
номіцы дзякуючы ўкладанням у «чалавечы капітал». Рабіць гэта меркаD
валася ў рамках бездэфіцытнага бюджэту. 

На працягу першага тэрміну атрымалася дамагчыся няшмат чаго. 
Былі прыняты законы аб прадастаўленні неаплачанага адпачынку па 
хваробе, цяжарнасці і доглядзе за хворымі членамі сям’і, аб абмежаванD
ні продажу зброі, пачала праводзіцца рэформа школьнай адукацыі, 
ажыццявіліся папулярныя меры па ўмацаванні правапарадку, якія прыD
вялі да зніжэння ўзроўню злачыннасці. Але для прыняцця пакета закоD
наў аб зніжэнні дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту давялося адмовіцца ад 
маштабных інвестыцый у сацыяльнай сферы, насуперак дадзеным абяD
цанням былі павышаны падаткі не толькі для багатых амерыканцаў, але 
і для сярэдняга класа. 

Прэзідэнт сутыкнуўся з жорсткім супрацівам Рэспубліканскай парD
тыі. Была разгорнута кампанія па дыскрэдытацыі пары Клінтанаў. Іх 
абвінавачвалі ў злоўжываннях уладай у карыслівых мэтах у Арканзасе, у 
самагубстве былога партнёра жонкі прэзідэнта ў юрыдычнай фірме, 
сябра і дарадцы прэзідэнта У. Фостэра. Здабыткам галоснасці сталі факD
ты (як сапраўдныя, так і сфабрыкаваныя) аб шлюбнай нявернасці прэD
зідэнта. Кампрамісы, дапушчаныя памылкі і асабістыя недахопы КлінD
тана прывялі да падзення яго аўтарытэту і правалу ключавога праекта 
стварэння адзінай сістэмы медыцынскага страхавання. 

На прамежкавых выбарах у Кангрэс 1994 г. перамогу атрымалі рэсD
публіканцы. Клінтану ўдалося пераадолець крызіс даверу выбаршчыD
каў, пераканаць іх у адсутнасці ў рэспубліканцаў і іх кандыдата Б. Доўла 
годнай альтэрнатыўнай праграмы і атрымаць пераканаўчую перамогу 
на прэзідэнцкіх выбарах 1995 г. Важнай прычынай поспеху Клінтана 
быў эканамічны ўздым, які пачаўся ў 1994 г. і прадоўжыўся шэсць гадоў. 
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Прычынамі бесперапыннага росту былі дамінуючае становішча 
краіны ў свеце, зніжэнне ваенных выдаткаў, якое доўжылася да 1998 г., 
выкарыстанне пладоў паўсюднага ўкаранення перадавых інфармацыйD
ных тэхналогій, прыток у краіну да 30 % сусветных замежных інвестыD
цый. Амерыканскія кампаніі змаглі вярнуць сабе лідарства ў вытворчасD
ці многіх відаў высокатэхналагічнай прадукцыі, мікрачыпаў, іншых 
кампанентаў камп’ютарнай тэхнікі, дамінавалі ў вытворчасці праграмD
нага забеспячэння. Да 75 % дабаўленай вартасці ў прамысловасці стваD
ралася з дапамогай інфармацыйных тэхналогій, што абумовіла якасна 
іншы тып гаспадарчага росту, заснаваны на вытворчасці і спажыванні 
інфармацыі. 

Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту ў ЗША (140 млн чалавек) была 
большай, чым ва ўсіх іншых краінах свету разам узятых. З 1994 па 2000 г. 
індэкс ДоўDДжонса вырас больш чым у чатыры разы. Беспрацоўе знізіD
лася з 6,9 да 4 %. Доля амерыканцаў, якія жылі ніжэй рысы беднасці, 
скарацілася з 15,8 да 11,3 %, што было роўна рэкорднаму паказчыку 
1973 г. Упершыню за 30 гадоў упэўнена раслі рэальныя медыянныя даD
ходы мужчын, жанчын, амерыканскіх сем’яў. Быў ліквідаваны дэфіцыт 
дзяржаўнага бюджэту, будаваліся планы зніжэння і ліквідацыі дзяржаўD
нага доўгу да 2009 г. Поспехам адміністрацыі стала праведзеная ў 1996 г. 
рэформа сацыяльнага забеспячэння і памяншэнне ў 2,4 раза колькасці 
амерыканцаў, якія жылі на сацыяльную дапамогу. 

Дасягнутыя вынікі не азначалі вырашэння ўсіх праблем. Эканоміка 
развівалася ў зададзенай у 1980Dя гг. парадыгме. ФРС, дзяржаўныя інD
стытуты працягвалі палітыку дэрэгулявання, узмацнення рыначных паD
чаткаў ва ўсіх сферах вытворчасці і спажывання. Тэмпы росту сацыяльD
най дыферэнцыяцыі зменшыліся, але разрыў паміж багатай элітай 
і асноўнай масай амерыканцаў працягваў расці. Нявырашанымі застаD
валіся праблемы хуткага росту коштаў на адукацыю і медыцыну. Другі 
тэрмін прэзідэнцтва Клінтана быў адзначаны спробай імпічменту, падD
ставай да якога паслужылі абвінавачванні ў ілжэсведчанні пры расслеD
даванні адносін прэзідэнта са стажоркай Белага Дома М. Левінскі. ПасD
ля таго, як справа аб імпічменце прайшла Палату прадстаўнікоў, яна 
была спынена большасцю галасоў у Сенаце. 

Знешнепалітычная праграма, дактрына Клінтана, канчаткова сфарD
міравалася ў другі перыяд праўлення. Нязменную мэту забеспячэння 
сусветнага лідарства меркавалася падтрымаць моцай ЗША, шырокім 
узаемадзеяннем з міжнароднымі арганізацыямі (ААН, МВФ, СГА, СуD
светным банкам і інш.), стварэннем саюзаў з дружалюбнымі і падтрыD
маннем дыялогу з недружалюбнымі краінамі. 
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Па ініцыятыве Клінтана Расія стала прымаць удзел у сустрэчах 
васьмі вядучых дзяржаў свету. Палітыка ў дачыненні да Расійскай ФеD
дэрацыі мела на мэце недапушчэнне аднаўлення яе ў выглядзе магутнаD
га саперніка на міжнароднай арэне і прадухіленне камуністычнага рэD
ваншу ўнутры краіны. У 1993 г. Клінтан падтрымаў Б. Ельцына ў яго 
барацьбе з апазіцыяй. Расстрэл будынка Вярхоўнага Савета, прыняцце 
новай канстытуцыі РФ не выклікала пярэчанняў афіцыйнага ВашынгD
тона. ЗША падтрымлівалі імкненне краін Усходняй Еўропы ўступіць 
у НАТА, праводзілі палітыку эканамічнай і культурнай экспансіі ў краіD
нах СНД. 

З цягам часу ўзмацнялася тэндэнцыя пераходу ад узгодненых у рамD
ках ААН дзеянняў да аднабаковых сілавых акцый, якія знаходзіліся паD
за межамі міжнароднага права. Для стварэння бачнасці легітымнасці 
і масавасці аказваўся ціск на саюзнікаў. Праявай такой тэндэнцыі стала 
роля амерыканцаў у югаслаўскіх падзеях. ЗША і іх саюзнікі прынялі 
актыўны (у тым ліку ваенны) удзел ва ўрэгуляванні ў Босніі, якое адбыD
валася пры супрацоўніцтве і ўзгадненні з ААН. Аднак у 1999 г. у паруD
шэнне Статута ААН, у абыход СБ ААН, у парушэнне асноватворных 
дакументаў НАТА быў здзейснены акт агрэсіі супраць Сербіі. У 1998 г. 
амерыканская і брытанская авіяцыя нанеслі ўдары па Іраку, нагодай 
для якіх была адмова дапусціць на ваенныя аб’екты інспектараў ААН. 
У тым жа годзе ў адказ на тэрарыстычныя акцыі «АльDКаіды» супраць 
амерыканскіх вайскоўцаў у Танзаніі і Кеніі амерыканскія ВПС бамбілі 
меркаваныя базы баевікоў у Судане і Афганістане. 
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андыдатамі ў прэзідэнты на выбарах 2000 г. былі віцэDпрэзідэнт 
А. Гор і сын прэзідэнта Д. Г. Буша былы губернатар Тэхаса 

Д. У. Буш. А. Гор правёў слабую выбарчую кампанію, але па ўсёй краіне 
за яго прагаласавала большасць амерыканцаў, якія прыйшлі на выбары. 
У сілу архаічнасці сістэмы непрамых выбараў вырашальнае значэнне 
мела не колькасць галасоў па ўсёй краіне, а перамога ў штаце Фларыда, 
дзе губернатарам быў брат кандыдата Джэб Буш. Пры арганізацыі і праD
вядзенні выбараў, падліку галасоў выявіліся шматлікія недахопы. ПачаD
тая працэдура пераліку была спынена рашэннем Вярхоўнага суда больD
шасцю ў адзін голас. Прэзідэнтам быў абвешчаны Д. У. Буш. 

Буш не хаваў, што ён быў прыхільнікам палітыкі Р. Рэйгана, якая, 
на яго думку, і дазволіла рухаць наперад эканоміку ў 1980–90Dя гг. 
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Краіне была прапанавана канцэпцыя «спачувальнага кансерватызму». 
Для прыцягнення выбаршчыкаў у праграме Буша змяшчаліся нетыпоD
выя для рэспубліканцаў прапановы пашырэння фінансавання асобных 
сацыяльных праграм. Але галоўная ідэя заключалася ў тым, што ў багаD
тых ЗША няма прычын для беднасці, што прычыны цяжкага становішD
ча асобных амерыканцаў не ў недахопах ладу грамадства, а ў іх нежаданD
ні працаваць, у развале інстытута сям’і, у філасофіі ўсёдазволенасці, 
у спароджаным жыццём утрыманстве на сацыяльную дапамогу. МясцоD
вая добраахвотная дабрачыннасць у неабходных выпадках прапаноўваD
лася ў якасці замены дзяржаўных праграм. 

Ключавой падзеяй унутранай палітыкі стала правядзенне падаткоD
вай рэформы. Было ажыццёўлена найбольш маштабнае зніжэнне паD
даткаў у гісторыі краіны. Доля падаткаў для багатых амерыканцаў зніD
жалася, выгады бедных і сярэдняга класа былі вельмі нязначныя. 
1,3 трлн дол., ці 43 % усёй сумы скарачэння падаткаў, дасталіся 1 % амеD
рыканцаў. Адначасова фактычна адмяняўся падатак на спадчыну. РэаD
лізацыя кансерватыўнай павесткі дня ўключала ў сябе падтрымку рэліD
гійных фундаменталістаў з «Маральнай большасці» і ліквідацыю агенD
цтваў па планаванні сям’і, дазвол на распрацоўку радовішчаў нафты на 
Алясцы. Неадназначныя вынікі мела праграма «Не забыта ні адно дзіD
ця» (No Child Left Behind). Увядзенне стандартаў ведаў, тэставання, 
пераатэстацыі выкладчыкаў прывяло да звальнення вялікай колькасці 
настаўнікаў пры іх фактычным недахопе, закрыцця так званых «незаD
можных» школ. 

11 верасня 2001 г. ЗША падвергліся тэрарыстычнай атацы, падрыхD
таванай «АльDКаідай». Захопленыя тэрарыстамі два грамадзянскія саD
малёты таранілі будынак гандлёвага цэнтра ў НьюDЁрку, адзін самалёт 
пашкодзіў будынак Пентагона. Яшчэ адзін самалёт, верагоднай мэтай 
якога быў Белы Дом, разбіўся ў раёне Пітсбурга. Базы «АльDКаіды» і яе 
лідар Усама Бен Ладэн знаходзіліся ў Афганістане. У адпаведнасці з раD
шэннем СБ ААН на базе НАТА былі створаны «Міжнародныя сілы па 
падтрыманні міжнароднай бяспекі», асноўную частку якіх склалі войскі 
ЗША. Пры актыўнай падтрымцы Расійскай Федэрацыі кааліцыя нанесD
ла паражэнне войскам талібаў. Бен Ладэн здолеў схавацца. Ні ў амерыD
канцаў, якія складалі большасць ваеннага кантынгенту, ні ў новага 
ўрада не атрымалася ўзяць пад кантроль усю тэрыторыю краіны, вайна 
працягвалася. 

Падзеі 11 верасня былі выкарыстаны для ажыццяўлення планаў па 
ўсталяванні абсалютнай гегемоніі ЗША ў ваеннай сферы і пераходу да 
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незалежнай ад міжнародных інстытутаў і іншых дзяржаў палітыкі забесD
пячэння сваіх інтарэсаў. 

Яшчэ падчас прэзідэнцкіх выбараў Д. Буш сцвярджаў, што дэмаD
краты праводзілі палітыку ў інтарэсах сусветнай бюракратыі, а не ЗША. 
Асуджаліся інтэрвенцыі ў Самалі, Гаіці, Югаславію, крытыкавалася паD
літыка ў дачыненні да Расіі. Прапаноўвалася вырашаць пытанні на асD
нове двухбаковых адносін. На справе такі падыход выліўся ў аднабакоD
выя дзеянні, тэндэнцыя да ігнаравання ААН і саюзнікаў, якая вызначыD
лася пры Клінтане, стала дамінуючай. Пры дапамозе ЗША, нягледзячы 
на пярэчанні шэрагу членаў альянсу, адбывалася пашырэнне НАТА. 
У 2002 г. ЗША выйшлі з дагавора па ПРА, які складаў аснову ядзернай 
бяспекі. Пад падставай абароны ад тэрарыстычных нападаў і іранскіх 
ракет ЗША прыступілі да стварэння ПРА ў Еўропе, якая, на думку раD
сійскага боку, можа пагражаць міжкантынентальным ракетам РФ. Да 
пагаршэння адносін паміж ЗША і РФ прывялі падзеі ва Украіне. Два 
бакі разышліся ў ацэнцы вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2004 г. ЗША выD
ступілі спонсарам «аранжавай рэвалюцыі», дзейнасць апазіцыі фінансаD
валася праз няўрадавыя арганізацыі. 

ЗША перайшлі да аднабаковай гонкі ўзбраенняў. У 2004 г. ваенны 
бюджэт склаў 467 млрд дол., або 4,5 % ВУП. На долю ЗША прыходзілаD
ся 40 % сусветных ваенных выдаткаў і 75 % выдаткаў на распрацоўку 
новай зброі. 

У 2003 г. без санкцыі СБ ААН, насуперак пазіцыі Расіі, Францыі, 
Германіі, Кітая, большасці краін ААН, пад прыдуманай падставай наяўD
насці ў Іраку зброі масавага паражэння ЗША стварылі кааліцыю і ажыцD
цявілі аперацыю «Шок і трапятанне» па захопе гэтай краіны. ЗША падD
трымалі Вялікабрытанія і новыя члены НАТА. С. Хусейн быў звергнуты, 
але вайна працягвалася. Стварыць устойлівы прадстаўнічы ўрад, моцную 
цэнтральную ўладу не атрымалася. Ірак, як і Афганістан, стаў зонай паD
стаянных дзеянняў шматлікіх тэрарыстычных арганізацый.  

У 2004 г. на хвалі вайны з тэрарызмам Д. Буш выйграў выбары ў 
кандыдата ад Дэмакратычнай партыі Д. Керы. Гэта стала апошнім даD
сягненнем Д. Буша. Эканамічнае становішча пагаршалася. Зніжэнне 
падаткаў, павелічэнне ваеннага бюджэту і выдаткі на дзве вайны, увеD
дзеныя льготы, якія не мелі крыніц фінансавання, на куплю лекаў для 
пенсіянераў прывялі да таго, што прафіцыт бюджэту змяніўся дэфіцыD
там, зноў стаў расці дзяржаўны доўг. 

Не вырашаліся праблемы фінансавання сацыяльнага страхавання. 
Прапановы аб яго частковай прыватызацыі выклікалі незадаволенасць 
амерыканцаў і не былі падтрыманы Кангрэсам. Канец рэспубліканскага 
праўлення быў адзначаны іпатэчным крызісам і самым глыбокім з часоў 
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Вялікай дэпрэсіі эканамічным крызісам. Яны сталі вынікам працяглага 
панавання кансерватыўнай ідэалогіі і практыкі, дэрэгулявання дзейнасці 
фінансавых інстытутаў наогул і сферы іпатэчнага крэдытавання ў прыватD
насці, палітыкі ФРС і яе шматгадовага кіраўніка А. Грынспена. 

Глабалізацыя фінансавай сферы прывяла да прытоку нараўне з амеD
рыканскімі замежных капіталаў, якія шукалі сабе прымяненне, у іпаD
тэчны бізнес. З прычыны стагнацыі даходаў, скарачэння фінансавых 
назапашванняў асноўнай часткі насельніцтва, сярэдняга класа рэальны 
попыт на дамы быў невялікі. Будаўнічы бум быў вынікам спекулятыўD
най актыўнасці банкаў, нядобрасумленнай практыкі прыцягнення кліD
ентаў любой цаной з мэтай перапродажу пакетаў каштоўных папер. 
Распаўсюджванне гэтых ненадзейных, «таксічных» каштоўных папер па 
ўсім свеце справакавала сусветны фінансавы і эканамічны крызіс. 

У 2008 г., перамогшы рэспубліканскага кандыдата Д. Макейна, прэD
зідэнтам краіны ўпершыню стаў чарнаскуры амерыканец, былы сенатар 
з Ілінойса Б. Х. Абама. Яго поспех на папярэдніх выбарах, дзе ён здолеў 
перамагчы прызнанага фаварыта Х. Клінтан, і на прэзідэнцкіх выбарах 
тлумачыўся падтрымкай, аказанай яму мільёнамі жадаўшых перамен 
амерыканцаў. З дапамогай перадавых тэхналогій, інтэрнэту Абама саD
браў на сваю кампанію рэкордныя 700 млн дол. ад 4 млн донараў. 
У кампаніі прынялі ўдзел 2 млн валанцёраў. 

Перадвыбарныя заявы Б. Абамы змяшчалі абяцанні вывесці войскі 
з Ірака і Афганістана, стварыць адзіную сістэму медыцынскага страхаD
вання, спрасціць доступ да крэдытаў на адукацыю, пераразмеркаваць 
падатковую нагрузку на карысць сярэдняга класа, праводзіць цэнтD
рысцкую палітыку, якая б улічвала інтарэсы ўсіх амерыканцаў. 

На працягу першага тэрміну былі прыняты меры па пераадоленні экаD
намічнага крызісу. Шляхам дзяржаўнага крэдытавання, за кошт падаткаD
плацельшчыкаў былі выратаваны ад спусташэння найбуйнейшыя банкі 
і аўтамабільная прамысловасць. Урад ажыццявіў тры праграмы па рэфіD
нансаванні іпатэчных даўгоў, зрабіў больш жорсткімі правілы прадастаўD
лення крэдытаў. Было створана дзяржаўнае агенцтва па абароне спажыўD
цоў. Першай з часоў «новага курсу» сур’ёзнай спробай вярнуцца да рэгуляD
вання дзейнасці фінансавых інстытутаў стаў закон Дода – Фрэнка, які 
абмежаваў магчымасці спекуляцыі для камерцыйных банкаў. Урад адмоD
віўся ад выкарыстання банкаў у якасці пасрэднікаў пры крэдытаванні выD
шэйшай адукацыі. Нароўні з антыкрызіснымі мерамі адміністрацыя захаD
вала высокія выдаткі на адукацыю і навуку, былі зроблены ўкладанні 
ў перспектыўныя «зялёныя тэхналогіі». Найбольш значным дасягненнем 
Б. Абамы стала стварэнне адзінай сістэмы медыцынскага страхавання, мэD
тай якой было забяспечыць страхоўкай 95 % амерыканцаў. 
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Становішча ў эканоміцы атрымалася паправіць, але рос дэфіцыт 
дзяржаўнага бюджэту і дзяржаўны доўг, захоўвалася высокае (7–8 %) 
беспрацоўе. Да канца першага тэрміну ранейшага ўзроўню дабрабыту 
для сярэдніх амерыканцаў дамагчыся не ўдалося. Амерыканцы чакалі 
больш хуткага пераадолення крызісу і павелічэння сваіх даходаў. Гэта 
стала важнай прычынай страты дэмакратамі большасці ў Палаце прадD
стаўнікоў у 2010 г., а затым і ў Сенаце ў 2014 г. Тым не менш на выбарах 
2012 г. большасць выбаршчыкаў зноў прагаласавалі за Б. Абаму. Падчас 
перадвыбарных дэбатаў Б. Абама адзначыў поспехі ўласнай палітыкі 
і змог даказаць, што рэальнай альтэрнатывы яго сапернік не меў, пакаD
заў відавочныя слабасці праграмы рэспубліканскага кандыдата М. РомD
ні, які прапаноўваў, у прыватнасці, новае паніжэнне падаткаў, што раD
біла скарачэнне дэфіцыту бюджэту немагчымым. 

Падчас другога тэрміну прэзідэнцтва Абамы эканамічнае становішча 
істотна палепшылася. Тэмпы росту эканомікі склалі 2,1 % у год. ЗША 
выйшлі ў сусветныя лідары па здабычы сланцавай нафты і газу. БеспраD
цоўе зменшылася. Адбыўся пералом у ажыццяўленні рэформы медыцынD
скага абслугоўвання. На працягу аднаго 2013 г. працэнт не меўшых 
страхоўку амерыканцаў скараціўся з 13,3 да 10,4 % (з 41,8 млн чалавек да 
33 млн чалавек). Тэмпы росту кошту адукацыі і медыцынскага абслугоўD
вання запаволіліся. У 2014 г. беспрацоўе аказалася ніжэй дакрызіснага 
перыяду (5,8 %), дакрызіснага ўзроўню дасягнулі і тэмпы стварэння ноD
вых працоўных месцаў. Кампрамісныя пагадненні з Кангрэсам дазволілі 
паменшыць дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту. У выніку дзейнасці агенцтва 
па абароне праў спажыўцоў падманутым кліентам банкамі было вернута 
больш за 10 млрд дол. У 2014 г. намецілася тэндэнцыя да росту рэальных 
даходаў амерыканцаў. 

Да важных нявырашаных пытанняў далейшага развіцця адносіўся 
рост сацыяльнай дыферэнцыяцыі, надзвычай нераўнамернае размеркаD
ванне даходаў і ўласнасці, рост цэн і даўгі за адукацыю, крыніцы фіD
нансавання пенсійнага забеспячэння, рэформа падатковага заканадаўD
ства. Узмацніўшаяся палярызацыя ў палітычнай сферы, рознагалоссі 
ў грамадстве ў ацэнцы вынікаў і перспектыў развіцця рабілі малавераD
годным іх хуткае рашэнне. 

Б. Абама быў адным з нямногіх кангрэсменаў, хто выступіў супраць 
інтэрвенцыі ў Ірак. У 2009 г. Б. Абаме была прысуджана Нобелеўская 
прэмія міру, але апраўдаць выдадзеную авансам прэмію ён не змог. 

У 2009 г. ЗША прыступілі да вываду войск з Ірака і павелічэння іх 
колькасці ў Афганістане. У 2011 г. ЗША вывелі свае войскі з Ірака. 
Страты ў вайне склалі 4,5 тыс. забітымі і 32 тыс. параненымі, загінула 
не менш за 1 млн іракцаў. У выніку спецаперацыі ў Пакістане ў 2011 г. 
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быў забіты Усама Бен Ладэн. У 2011–2013 гг. была выведзена асноўная 
частка войск міжнароднай кааліцыі і ЗША з Афганістана, але вайна 
працягвалася. Па дамове з афганскім урадам на тэрыторыі краіны застаD
лося 11 тыс. амерыканскіх вайскоўцаў. 

На асноўных напрамках знешняй палітыкі выявіліся старыя і абаD
значылі сябе новыя праблемы, спробы вырашэння якіх скончыліся іх 
абвастрэннем. У выніку падтрымкі ЗША Грузіі ў ваенным канфлікце ў 
Паўднёвай Асеціі ў 2008 г. расійскаDамерыканскія адносіны пагоршыліD
ся. Спробай змяніць становішча стала абвешчаная дзяржсакратаром 
ЗША Х. Клінтан палітыка «перазагрузкі». У 2010 г. быў падпісаны і раD
тыфікаваны Сенатам дагавор СНУD3 аб новым абмежаванні ядзерных 
узбраенняў. ЗША прыпынілі стварэнне сістэмы ПРА ў Еўропе. У 2012 г. 
былі адменены абмежаванні ў гандлі (папраўка Джэксана – Вэніка). 
Пладом кампрамісу і сумесных намаганняў дзвюх краін сталі вывад і 
знішчэнне хімічнай зброі Сірыі ў 2014 г. Падзеі ва Украіне ў канцы 
2013–2014 гг. – Еўрамайдан, адхіленне прэзідэнта Януковіча ад улады, 
далучэнне Крыма да РФ, стварэнне на ўсходзе Украіны ДНР і ЛНР – 
атрымалі дыяметральна процілеглую ацэнку ЗША і РФ. 

Абедзве краіны аказвалі падтрымку варагуючым бакам, у духу хаD
лоднай вайны СМІ і дзяржаўныя органы разгарнулі прапагандысцкія 
кампаніі, сфарміравалі для грамадскасці дзвюх краін новы вобраз вораD
га. РФ была выключана з васьмёркі вядучых дзяржаў. ЗША і іх саюзнікі 
ўвялі эканамічныя санкцыі супраць РФ, аднавіліся работы па разгортD
ванні ПРА ў Еўропе. ЗША і НАТА пашырылі сваю ваенную прысутD
насць у Прыбалтыцы, Польшчы, іншых краінах Еўропы. 

З пачаткам падзей Арабскай вясны (канец 2010 г.) ЗША выступілі ў 
падтрымку апазіцыйных сіл. У 2011 г. ЗША ўдзельнічалі ў аперацыі 
краін Захаду па ліквідацыі рэжыму М. Кадафі ў Лівіі. Непасрэдным выD
нікам Іракскай і Афганскай войнаў, грамадзянскай вайны ў Сірыі, дэD
стабілізацыі рэгіёна ў выніку Арабскай вясны стаў рост колькасці тэраD
рыстычных арганізацый і з’яўленне на тэрыторыі Сірыі і Ірака тэрарысD
тычнай квазідзяржавы «Ісламская дзяржава Ірака і Леванта» (ІДІЛ), 
ваенныя фарміраванні якой дзейнічалі на тэрыторыі Афганістана, АлD
жыра, Пакістана, Лівіі, Емена, Нігерыі. Летам 2014 г. авіяцыя ЗША паD
чала наносіць удары па пазіцыях ІДІЛ. 

Прадметам пастаяннай увагі ЗША была ўзрастаючая эканамічная і 
ваенная моц Кітая. Дзве найбольш буйныя эканомікі свету цесна 
супрацоўнічалі паміж сабой. У 2013 г. аб’ём узаемнага гандлю склаў 
521 млрд дол. са значным (216 млрд дол.) станоўчым балансам для КіD
тая. Кітай упершыню абагнаў ЗША па аб’ёмах знешняга гандлю. Цэнтр 
сусветнай эканомікі зрушыўся ў АзіяцкаDЦіхаакіянскі рэгіён. АбвастраD
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лася саперніцтва за ўплыў і рынкі ў АЦР. Поспехам амерыканцаў стала 
падпісанне восенню 2015 г. накіраванага супраць Кітая пагаднення аб 
зоне свабоднага гандлю краін Ціхаакіянскага басейна – «Ціхаакіянскае 
партнёрства». У гандлёвы саюз акрамя ЗША ўвайшлі Аўстралія, Японія, 
Канада, Чылі, Перу, Бруней, В’етнам, Малайзія, Мексіка, Новая ЗеланD
дыя і Сінгапур, узаемны аб’ём гандлю якіх складаў 40 % сусветнага. 

З 2014 г. пачаўся працэс збліжэння пазіцый і нармалізацыі адносін 
паміж ЗША і Кубай. Летам 2015 г. між імі былі адноўлены дыпламатычD
ныя адносіны. У 2015 г. завяршыўся працяглы працэс перамоў з Іранам 
ЗША, Францыі, Вялікабрытаніі, Германіі, Кітая і Расіі. У абмен на адD
мену санкцый Іран пагадзіўся абмежаваць сваю ядзерную праграму і паD
збавіцца ад 95 % назапашанага ўзбагачанага ўрану. 

Асобныя поспехі амерыканскай дыпламатыі не вырашалі стратэгічD
най задачы стабілізацыі міжнароднага становішча ў рамках міжнароднага 
права і Статута ААН. Рэсурсы для ажыццяўлення глабальнага дамінаD
вання адсутнічалі. Выпрацоўка прагрэсіўных рашэнняў наспелых задач 
як знешняй, так і ўнутранай палітыкі была ўскладнена дамінаваннем 
нешматлікай багатай эліты, якая клапацілася аб сваіх інтарэсах. 

 
У. С. Кошалеў, І. В. Варывончык 

 



 

ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ 

 

УНУТРАНАЯ І ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ТРЭЦЯГА 
ЛЕЙБАРЫСЦКАГА ЎРАДА (1945–1951) 

 
айна мела цяжкія наступствы для Вялікабрытаніі. За гады вайны 
краіна страціла 25 % нацыянальнага багацця. Прамысловая выD

творчасць скарацілася на 10 %. Дзяржаўная запазычанасць павялічылаD
ся больш чым у тры разы і склала ў 1946 г. 23,7 млрд фунтаў стэрлінгаў. 
У выніку нямецкіх бамбардзіровак былі разбураны многія марскія парD
ты, прамысловыя прадпрыемствы, шляхі зносін, гарады. Была страчана 
значная частка гандлёвага флоту. 

Разам з тым Вялікабрытанія пасля вайны знаходзілася не ў самых 
горшых умовах у параўнанні са сваімі еўрапейскімі суседзямі, тэрытоD
рыі якіх з’яўляліся полем ваенных дзеянняў ці якія былі акупаваны вораD
гам. Разбурэнні і страты ў параўнанні з імі былі значна меншымі. КольD
касць чалавечых ахвяр была ў тры разы меншай, чым за гады Першай 
сусветнай вайны: 245 тыс. забітых, 278 тыс. параненых, 53 тыс. зніклых 
без вестак. Вялікабрытанія ўвайшла ў склад трох вялікіх дзяржаўDпераD
можцаў і ў гэтай якасці аказвала значны ўплыў на фарміраванне пасляD
ваеннай сістэмы палітычнага і эканамічнага развіцця свету. 

Падчас вайны ў Вялікабрытаніі дзейнічаў парламент, абраны яшчэ ў 
1935 г. Выканаўчая ўлада знаходзілася ў руках кааліцыйнага ўрада ў 
складзе Кансерватыўнай, Лейбарысцкай і Ліберальнай партый на чале з 
У. Чэрчылем. У гады вайны ўрад здолеў кансалідаваць нацыю, але па 
набліжэнні перамогі супярэчнасці паміж урадавымі партыямі абвастрыD
ліся, што было звязана з рэальнымі перспектывамі правядзення ў хутD
кім часе парламенцкіх выбараў. 

Выбары былі прызначаны на 5 ліпеня 1945 г. Кансерватыўная партыя 
ішла на іх пад знакам праслаўлення свайго лідара У. Чэрчыля. З ім яна 
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звязвала перамогу Вялікабрытаніі ў вайне і лічыла, што аўтарытэт У. ЧэрD
чыля забяспечыць кансерватарам поспех на выбарах. Невыпадкова і перадD
выбарчая праграма партыі называлася «Дэкларацыя аб палітыцы містара 
Чэрчыля». Прапагандавалася ідэя аб тым, што грамадзяне павінны даць 
яму магчымасць завяршыць справу. У дэкларацыі ішла гаворка пра неабD
ходнасць аднаўлення свабоднага прадпрымальніцтва, стабілізацыі фінанD
саў, актывізацыі жыллёвага будаўніцтва, усебаковага супрацоўніцтва з ЗША, 
захавання дагавораў і пагадненняў, падпісаных з СССР у гады вайны. 

Значна больш прадуманую і абгрунтаваную праграму брытанцам 
прапанавала Лейбарысцкая партыя. У аснову гэтай праграмы была 
закладзена канцэпцыя «дэмакратычнага сацыялізму», што прадугледжD
вала правядзенне шырокіх сацыяльнаDэканамічных рэформ і стварэнне 
сістэмы ўсеагульнага дабрабыту. Для гэтага, на думку лейбарыстаў, паD
трабавалася пашырэнне дзяржаўнага рэгулявання сацыяльнаDэканамічD
най сферы, нацыяналізацыя, сацыяльныя рэформы. На выбарах ЛейбаD
рысцкая партыя заваявала пераканаўчую перамогу і ўпершыню атрыD
мала абсалютную большасць месцаў у парламенце. Яе лідар Клемент 
Этлі узначаліў першы пасляваенны і трэці лейбарысцкі ўрад. 

Важнейшым напрамкам дзейнасці ўрада К. Этлі стала нацыяналізаD
цыя. Ва ўласнасць дзяржавы перайшлі Англійскі банк, чыгунка, грамаD
дзянская авіяцыя, вуглездабывальная прамысловасць, электратэхнічная 
галіна, транспарт, тэлеграф і радыёсувязь, сталеліцейныя прадпрыемстD
вы. У 1950 г. у складзе дзяржсектара знаходзілася 20 % прамысловасці, 
дзе было сканцэнтравана 25 % працоўных месцаў. Урад ажыццяўляў 
сур’ёзныя захады па аднаўленні і тэхнічнай рэканструкцыі прамыслоD
васці. У 1948 г. брытанская эканоміка дасягнула даваеннага ўзроўню. 

Істотныя змены адбыліся і ў сацыяльнай сферы. Насельніцтву гаD
рантаваліся пенсіі па ўзросце, дапамога ў выпадку хваробы, страты 
працы, нараджэння дзіцяці, уводзіўся аплачваемы водпуск. Выдаткі 
дзяржавы на сацыяльнае страхаванне павялічваліся ў 2,5 разы. Па ініD
цыятыве і пад кіраўніцтвам урада праводзілася шырокае жыллёвае буD
даўніцтва. Быў адменены антыпрафсаюзны закон 1927 г. У адпаведнасD
ці з Актам аб нацыянальнай сістэме аховы здароўя ўводзілася бясплатD
ная медыцынская дапамога насельніцтву, якая прадугледжвала таксама 
бясплатнае забеспячэнне грамадзян лекамі, пратэзамі і акулярамі. 
Акрамя ўсяго гэтага, у 1949 г. быў прыняты закон аб абмежаванні паўD
намоцтваў палаты лордаў. Цяпер яна магла затрымліваць уваходжанне 
закона ў сілу не два, а адзін год. 

Рэформы лейбарыстаў шырока прапагандаваліся ў партыйным друD
ку. Яны разглядаліся як мірная рэвалюцыя, якая ператварыла ВялікаD
брытанію ў «дзяржаву ўсеагульнага дабрабыту». Усё гэта звязвалася 
з прынцыпамі дэмакратычнага сацыялізму. 
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У галіне знешняй палітыкі ўрад К. Этлі прытрымліваўся атлантычнаD
га курсу і саюзніцкай палітыкі ў дачыненні да ЗША. У выніку ў перыяд 
халоднай вайны Вялікабрытанія выступала бліжэйшым саюзнікам ЗША 
і знаходзілася ў канфрантацыі з СССР. У 1948 г. яна падпісала дагавор 
з ЗША аб размяшчэнні на сваёй тэрыторыі амерыканскай авіяцыі, мэтай 
якога было нанясенне ядзернага ўдару па тэрыторыі Савецкага Саюза. 
Пасля стварэння ў 1949 г. блока НАТА Вялікабрытанія стала яго флагмаD
нам у Еўропе. Усё гэта вяло да ўдзелу краіны ў гонцы ўзбраенняў, што 
значна пагаршала яе і без таго нялёгкае фінансавае становішча. У 1949 г. 
была праведзена дэвальвацыя фунта стэрлінгаў на 30,5 %. 

Сур’ёзныя праблемы ўзніклі і развіваліся ў калоніях Вялікабрытаніі. 
Пасля вайны павялічылася імкненне каланіяльных народаў да незалежD
насці. Лейбарысты ў гэтым пытанні ажыццяўлялі даволі гібкі курс. Яны 
прызналі незалежнасць Іарданіі, Палесціны, Бірмы, Ірландскай РэсD
публікі. Індыя і Пакістан, а таксама Цэйлон атрымалі статус дамініёна. 
Некаторыя з іх уваходзілі ў Брытанскую Садружнасць нацый (з 1947 г. – 
проста Садружнасць). Наданне незалежнасці былым калоніям выклікаD
ла незадавальненне ў кансерватыўнай часткі насельніцтва. 

Напружанасці дадавалі таксама фінансавыя праблемы краіны і наD
ступствы крызісу 1949 г. У гэтых умовах трэці лейбарысцкі ўрад правёў 
у лютым 1950 г. датэрміновыя парламенцкія выбары. Нягледзячы на заD
ваяваную перамогу, лейбарысты ўсё ж страцілі значную колькасць месD
цаў. Тым не менш быў створаны чацвёрты лейбарысцкі ўрад, які, аднак, 
не праіснаваў і двух гадоў. У 1951 г. на фоне відавочнага пагаршэння 
сацыяльнаDэканамічнай сітуацыі ў краіне ўнутры Лейбарысцкай партыі 
і ва ўрадзе ўзніклі сур’ёзныя рознагалоссі. Зноў былі прызначаны датэрD
міновыя выбары, якія адбыліся 25 кастрычніка 1951 г. У адрозненне ад 
лейбарыстаў, што перабывалі ў стане крызісу, кансерватары мадэрD
нізавалі сваю партыю і праграму і ў выніку атрымалі перамогу на выD
барах. 

 
 

ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ Ў ПЕРЫЯД ДЗЕЙНАСЦІ ЎРАДАЎ 
КАНСЕРВАТЫЎНАЙ ПАРТЫІ (1951–1964) 

 
а выбарах у кастрычніку 1951 г. Кансерватыўная партыя атрымаD
ла абсалютную большасць у парламенце і заставалася правяD

чай да 1964 г. Прэм’ерDміністрам стаў 77Dгадовы У. Чэрчыль, у 1955–
1957 гг. гэту пасаду займаў А. Ідэн, у 1957–1963 гг. – Г. Макмілан, 
у 1963–1964 гг. – А. ДугласDХ’юм. Нягледзячы на відавочную перавагу 
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сіл, кансерватары не пайшлі на рэвізію лейбарысцкіх рэформ. Яны 
вымушаны былі пагадзіцца з сістэмай дзяржаўнага рэгулявання эканоD
мікі, існаваннем дзяржаўнага сектара і сацыяльных праграм. Была прыD
ватызавана толькі частка сталеліцейнай прамысловасці. Аднак механізм 
дзяржаўнага рэгулявання выкарыстоўваўся так, каб не перашкодзіць 
свабодзе прадпрымальніцтва. 

Урад У. Чэрчыля накіраваў галоўныя намаганні на стабілізацыю фіD
нансавай сферы, аказваў падтрымку як прыватным, так і дзяржаўным 
прадпрыемствам. У першай палове 1950Dх гг. быў дасягнуты эканамічD
ны пад’ём, асабліва ў новых галінах вытворчасці. Тэмпы росту складалі 
3,3 %. Істотна панізіўся ўзровень беспрацоўя. У сацыяльнай галіне ўвага 
надавалася ў першую чаргу жыллёваму будаўніцтву, тэмпы якога значна 
ўзраслі. Былі павялічаны бюджэтныя выдаткі на адукацыю і ахову здаD
роўя. 

У аснове знешняй палітыкі кансерватараў ляжала распрацаваная 
У. Чэрчылем і А. Ідэнам тэорыя трох зон адказнасці. Гэтыя зоны, або 
сферы адказнасці, прадугледжвалі: 1) Брытанскую Садружнасць і імпеD
рыю; 2) англасаксонскі свет на чале з ЗША; 3) аб’яднаную Еўропу. ВяD
лікабрытанія лічыла сябе адзінай у свеце дзяржавай, якая адыгрывала 
вялікую ролю ў кожнай з гэтых сфер, а сваю місію бачыла ў іх аб’яднанD
ні і кансалідацыі. Аўтары канцэпцыі лічылі, што ў свеце няма такой сіD
лы, якая магла б супрацьстаяць ім. 

Важнейшай праблемай у дзейнасці ўрада заставаліся пытанні, звяD
заныя з развіццём Садружнасці. Станавілася відавочным нарастанне 
крызісу ў адносінах з былымі калоніямі. Брытанскі ўрад імкнуўся ісці на 
саступкі, вырашаць праблемы без выкарыстання зброі. На канферэнцыі 
прэм’ерDміністраў Садружнасці ў 1952 г. быў зацверджаны статус брыD
танскага караля як галавы Садружнасці. Гэты тытул быў прысуджаны 
каралеве Лізавеце ІІ, якая заняла пасаду ў 1952 г. Таксама замест фарD
мулёўкі «брытанскі падданы», што выкарыстоўвалася раней, уводзілася 
азначэнне «грамадзянін Садружнасці». Імкнучыся да актыўнай знешD
няй палітыкі, Вялікабрытанія прыняла ўдзел у дасягненні мірнага ўрэD
гулявання карэйскага канфлікту і індакітайскай праблемы. 

У лістападзе 1954 г. шырока адзначалася 80Dгоддзе У. Чэрчыля, а ў 
красавіку 1955 г. ён сышоў у адстаўку. Новым прэм’ерDміністрам стаў 
А. Ідэн, партыйны дзеяч, вельмі блізкі да У. Чэрчыля, які шмат гадоў 
займаўся знешняй палітыкай у складзе яго ўрадаў. А. Ідэн прадстаўляў 
тую ж школу і тых палітыкаў, што і У. Чэрчыль. Ніякіх сур’ёзных пеD
рамен ад яго дзейнасці чакаць не даводзілася. 
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З 1955 г. у Вялікабрытаніі пачалося пагаршэнне эканамічнай кан’D
юнктуры, што прывяло да скарачэння некаторых сацыяльных праграм. 
Адпаведна, актывізаваўся забастовачны рух. 

У галіне знешняй палітыкі А. Ідэн выступіў ініцыятарам правядзенD
ня сустрэчы на вышэйшым узроўні чатырох вялікіх краінDпераможцаў. 
Яна адбылася ў ліпені 1955 г. у Жэневе. Ніякіх канкрэтных рашэнняў на 
ёй прынята не было, але на фоне халоднай вайны яна ўяўляла сабой 
маральную альтэрнатыву канфрантацыі. 

У 1955 г. па ініцыятыве брытанскага ўрада быў створаны ваеннаDпаD
літычны блок «Багдадскі пакт». Пазней ён атрымаў назву «СЕНТА». 
Блок праіснаваў да 1978 г. і быў адным з інструментаў халоднай вайны. 

У 1956 г., пасля таго, як егіпецкі ўрад нацыяналізаваў Суэцкі канал, 
Вялікабрытанія, Францыя і Ізраіль распачалі ваенныя дзеянні у Егіпце. 
Аднак супраць агрэсіі выказалася ААН, яе падтрымалі нават ЗША. 
СССР выступіў з ультыматыўнай пазіцыі, нават пагражаючы пры неабD
ходнасці ўжыць ядзерную зброю. Адносна егіпецкага пытання не было 
адзінства і ў самой Вялікабрытаніі, нават сярод кансерватараў. А. Ідэн 
быў вымушаны ў 1956 г. вывесці войскі з тэрыторыі Егіпта, а ў 1957 г. – 
сысці ў адстаўку. 

Спадкаемцам А. Ідэна на пасадзе прэм’ерDміністра Вялікабрытаніі 
стаў Гаральд Макмілан. Ён быў прыхільнікам змен у традыцыйнай лініі 
кансерватыўнай палітыкі, таму абвесціў аб правядзенні палітыкі «ветру 
перамен», якая прадугледжвала змяненні ў многіх сферах дзейнасці 
ўрада. Адной з прыярытэтных задач стаў пераход да змешанай эканоміD
кі, у межах якой значнае месца належала б дзяржаўнаму рэгуляванню. 
Гэта сістэма атрымала назву «арганізаванага капіталізму». Меркавалася 
таксама ўмацаваць планавую аснову эканамічнага развіцця. На 1961–
1966 гг. уводзіўся пяцігадовы план, які прадугледжваў рост валавога 
ўнутранага прадукту на 4 % за год. Аднак у выніку гэты план выкананы 
не быў. У 1950–60Dя гг. рост складаў толькі 3 %, што было ніжэй, чым у 
ЗША і еўрапейскіх краінах. Доля Вялікабрытаніі ў сусветнай вытворD
часці скарачалася, і ў 1960 г. яна саступіла месца другой прамысловай 
дзяржаве свету – ФРГ. 

У галіне знешняй палітыкі ўрад Г. Макмілана актывізаваў еўрапейD
скі вектар, захоўваючы пры гэтым асаблівыя адносіны з ЗША. Большая 
ўвага да еўрапейскіх спраў была выклікана наспелымі там інтэграцыйD
нымі працэсамі, што выявілася, у прыватнасці, падчас стварэння ЕЭС. 
Вялікабрытанія спачатку не ўваходзіла ў склад гэтай супольнасці, а ў 1960 г. 
нават стварыла сваю інтэграцыйную арганізацыю – Еўрапейскую асаD
цыяцыю свабоднага гандлю (ЕАСГ). Аднак ЕАСГ, якая аб’яднала невяD
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лікія краіны, безумоўна, не магла супрацьстаяць ЕЭС, тым больш што 
задачы ў дзвюх арганізацый істотна адрозніваліся. Каб не апынуцца ў 
ізаляцыі ў Еўропе, Вялікабрытанія ў 1961 г. выступіла з просьбай аб 
прыняцці яе ў склад ЕЭС. Аднак катэгарычна варожую да гэтай ініцыя'
тывы пазіцыю заняў прэзідэнт Францыі Шарль дэ Голь, які скарыс'
таўся сваім правам вета. 

Пасля доўгіх гадоў ахаладжэння савецка'брытанскіх адносін Г. Мак'
мілан у 1959 г. здзейсніў афіцыйны візіт у Маскву. Гэта дазволіла ў не'
вялікай ступені актывізаваць супрацоўніцтва дзвюх краін у гандлёва'
эканамічнай і навукова'тэхнічнай сферах. 

Перамены адбыліся і ў каланіяльных справах. У атмасферы бараць'
бы каланіяльных народаў за нацыянальнае вызваленне кансерватары 
ішлі на саступкі і шукалі кампрамісаў, свядома пераходзячы ад калані'
яльнай да неакаланіяльнай палітыкі. Трэба адзначыць, што ў Вяліка'
брытаніі атрымалася ажыццявіць гэты пераход дастаткова паспяхова і 
без асаблівых канфліктаў і канфрантацый, хоць такія выпадкі ўсё ж 
былі. У гэты час незалежнасць атрымалі Залаты Бераг (Гана), Нігерыя, 
Камерун, Самалі, Танганьіка, С’ера'Леонэ, Уганда, Кенія. Г. Макмілан 
характарызаваў каланіяльную палітыку свайго ўрада як паступовы лібе'
ральны прагрэс у афрыканскіх краінах. Гэта быў перыяд канчатковага 
распаду Брытанскай каланіяльнай імперыі. 

Палітычная стратэгія Г. Макмілана адпавядала патрабаванням часу, 
але ён не паспеў яе поўнасцю рэалізаваць: у 1963 г. ён сур’ёзна захварэў. 
У гэты ж час распачаўся скандал, звязаны з міністрам абароны лордам 
Прафьюмо. Г. Макмілан сышоў у адстаўку, а новым прэм’ер'міністрам стаў 
А. Дуглас'Х’юм, прадстаўнік арыстакратычнага роду. Для таго каб стаць 
прэм’ерам, ён нават адмовіўся ад месца ў палаце лордаў. Але на сваёй па'
садзе А. Дуглас'Х’юм затрымаўся не надоўга. У 1964 г. адбыліся новыя вы'
бары, на якіх атрымалі перамогу лейбарысты. Перыяд праўлення кансер'
ватараў яны ахарактарызавалі як 13 марна страчаных гадоў. 
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1964 г. урад лейбарыстаў узначаліў Гаральд Вільсан, вядомы эка'
наміст, былы выкладчык Оксфардскага ўніверсітэта, прыхільнік 

рэальнай палітыкі і ідэі канца ідэалогіі. Прытрымліваючыся тэхнакра'
тычнай пазіцыі, ён зыходзіў з таго, што дабрабыт грамадства залежыць 
ад развіцця навукі і тэхнікі і, адпаведна, урад павінен актыўна праца'
ваць у гэтым напрамку. 

У 
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На выбарах лейбарысты дамагліся мінімальнай перавагі ў парламенD
це, і было зразумела, што яны паспрабуюць палепшыць свае пазіцыі на 
датэрміновых выбарах. Урад праводзіў палітыку актыўнага ўмяшання 
дзяржавы ў эканамічнае і сацыяльнае жыццё. У выніку памеры пенсіі 
павялічыліся на 20 %, была адменена плата за выпіску лекарскіх рэцэпD
таў, устанаўліваўся кантроль за кватэрнай платай. У 1966 г. адбыліся паD
зачарговыя парламенцкія выбары, якія забяспечылі лейбарыстам устойD
лівую большасць у палаце абшчын. Пасля гэтага ўрад Г. Вільсана правёў 
нацыяналізацыю 14 кампаній сталеліцейнай прамысловасці, якія давалі 
90 % ад усёй вытворчасці чугуну і сталі ў Вялікабрытаніі. Быў прыняты 
пяцігадовы план эканамічнага развіцця, што прадугледжваў рост ВУП 
на 5 % за год. Аднак, нягледзячы на ўсе намаганні, гэты паказчык не 
быў дасягнуты. Рост складаў у сярэднім 2,3 %. Абвастрыліся фінансаD
выя цяжкасці. У 1967 г. Вялікабрытанія атрымала пазыку ад МВФ у паD
меры 3,5 млрд дол. У тым жа годзе была праведзена новая дэвальвацыя 
фунта стэрлінгаў на 14,3 %. Каб не дапусціць інфляцыі, быў замарожаD
ны рост цэн і зарплат, скарачаліся выдаткі на сацыяльныя патрэбы. 
У эканамічным плане гэта было апраўдана, аднак выклікала пратэст 
з боку рабочых, што выявілася ў актывізацыі забастовачнага руху. З мэD
тай прадухіліць далейшае разрастанне сацыяльнай напружанасці ўрад 
нават пайшоў на распрацоўку ў 1969 г. антызабастовачнага закона, які 
не быў прыняты пад ціскам прафсаюзаў. 

У 1967 г. Вялікабрытанія зрабіла яшчэ адну спробу ўвайсці ў ЕЭС, 
аднак і на гэты раз ініцыятыва была правалена ў сувязі з прынцыповай 
пазіцыяй французскага ўрада. На міжнароднай арэне Вялікабрытанія 
выступала як адзін з найбольш актыўных партнёраў ЗША і як вядучая 
сіла НАТА ў Еўропе. Разам з тым у 1968 г. урад быў вымушаны заявіць 
аб выхадзе краіны з раёна «на ўсход ад Суэца». Пачынаецца вывад 
войск з Малайзіі, Сінгапура, Персідскай затокі, Далёкага Усходу. Усё 
гэта сведчыла аб аслабленні пазіцый Вялікабрытаніі ў свеце і краху яе 
прэтэнзій на ажыццяўленне глабальнай палітыкі. 

У канцы 1960Dх гг. сур’ёзныя праблемы паўсталі ўнутры самой ВяліD
кабрытаніі. Абвастрыліся сацыяльнаDэканамічныя, нацыянальныя і рэD
лігійныя супярэчнасці ў Ольстэры. Справа дайшла да ўзброеных канфD
ліктаў. У 1969 г. на тэрыторыю Ольстэра былі ўведзены англійскія 
войскі. Аднак ваенным шляхам гэта праблема не была вырашана. У выD
ніку сутыкненняў за 1969 г. у Ольстэры загінула 13 чалавек, а ў 1970 г. 
сукупная колькасць ахвяр дасягнула 38. 

Такім чынам, Вялікабрытанія падышла да выбараў 1970 г. ва ўмовах 
вострай напружанасці. Напярэдадні лейбарысцкім урадам была зніжана 
планка выбарчага ўзросту да 18 гадоў, што павялічыла агульную кольD
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касць выбаршчыкаў на 3,5 млн чалавек. Аднак гэты захад не выратаваў 
лейбарыстаў ад паражэння. Па выніках выбараў парламенцкая больD
шасць апынулася пад кантролем Кансерватыўнай партыі. 

Новым прэм’ерDміністрам стаў Эдвард Хіт, лідар маладога пакалення 
кансерватараў. Пры актыўным удзеле Э. Хіта і яго прыхільнікаў КансерD
ватыўная партыя на працягу 1960Dх гг. прайшла сур’ёзную мадэрнізаD
цыю ў ідэалагічнай і арганізацыйнай сферах, што дазволіла ёй у выніку 
ўмацаваць свае пазіцыі ў грамадстве. Важную ролю пры гэтым адыгрыD
вала пашырэнне ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, прыход да кіраўніцтва 
новых людзей з асяроддзя дробнай і сярэдняй буржуазіі. Такім чалавеD
кам стаў і сам Э. Хіт. Ён належаў да ўнутрыпартыйнага аб’яднання 
«Адна нацыя», удзельнікі якога адмаўляліся ад супрацьпастаўлення бурD
жуазнаDарыстакратычнай і працоўнай частак насельніцтва, выступалі за 
агульнанацыянальную палітыку, за грамадства, адзінае ў сваіх мэтах 
і ідэалах. Новыя кансерватары не ўспрымалі ідэю «дзяржавы дабрабыD
ту», а выступалі за дэмакратыю ўласнікаў і імкнуліся да пашырэння іх 
колькасці любымі шляхамі. У гэтых умовах скарачаліся абмежаванні 
для дзейнасці бізнесу, зніжаліся падаткі, была ўзмоцнена падтрымка 
дробнага капіталу. Адбылося пашырэнне прыватнага сектара ў медыD
цыне, адукацыі, жыллёвым будаўніцтве. Значна зменшылася дзяржаўD
нае ўмяшанне ў справы бізнесу. Ажыццяўлялася так званая «паўзучая 
дэнацыяналізацыя» шляхам продажу акцый дзяржаўных прадпрыемстD
ваў. Усе гэтыя захады садзейнічалі ў пачатку 1970Dх гг., асабліва ў 1972–
1973 гг., актывізацыі прадпрымальніцкай актыўнасці і росту вытворчасD
ці. Аднак з 1973 г. сітуацыя змянілася. Шмат у чым гэта было выклікана 
рэзкім павышэннем цэн на блізкаўсходнюю нафту пасля АрабаDізраільD
скай вайны 1973 г. Пачаўся чарговы цыклічны крызіс 1973–1975 гг. 

Можна сцвярджаць, што ў перыяд дзейнасці ўрада Э. Хіта, няглеD
дзячы на непрацяглыя перыяды эканамічнай актыўнасці, галоўнымі 
рысамі сацыяльнаDэканамічнага развіцця былі рост інфляцыі, беспраD
цоўя, нізкія тэмпы росту ВУП, які значна адставаў ад аналагічных паD
казчыкаў краінDсуседзяў. Доля Вялікабрытаніі ў сусветнай вытворчасці 
працягвала зніжацца. Яна была адсунута на пятае месца пасля ЗША, 
ФРГ, Японіі і Францыі. У краіне хранічна выяўляліся фінансавыя цяжD
касці. 

Палітыка ўрада Э. Хіта з самага пачатку выклікала незадавальненне 
прафсаюзаў і справакавала масавыя выступленні рабочых. Прыняты 
яшчэ ў 1970 г. закон «Аб адносінах у прамысловасці», скіраваны, па сутD
насці, супраць прафсаюзаў і забастовачнага руху, да стабільнасці не 
прывёў. У 1973–1974 гг. у краіне выразна склалася сітуацыя канфлікту 
паміж урадам і прафсаюзамі. 
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З іншага боку, працягвалася абвастрэнне супярэчнасцей у ОльстэD
ры. У 1972 г. быў уведзены рэжым прамога кіравання Паўночнай ІрланD
дыяй з Лондана. Мясцовы ўрад быў пазбаўлены паўнамоцтваў, а СторD
мант (ольстэрскі парламент) – распушчаны. За 1972–1975 гг. лічба ахD
вяр канфлікту склала 475 чалавек. 

У галіне знешняй палітыкі ўрад Э. Хіта імкнуўся збалансаваць адноD
сіны з абедзвюма звышдзяржавамі, але стасункі з СССР шырокага разD
віцця не атрымалі і паDранейшаму значна адставалі ад двухбаковых адD
носін Савецкага Саюза з Францыяй, ФРГ і Італіяй. Э. Хіту давялося 
ў студзені 1972 г. падпісаць дагавор аб уваходжанні Вялікабрытаніі 
ў склад ЕЭС, які набыў сілу 1 студзеня 1973 г. Пры гэтым брытанскі 
прэм’ер быў вымушаны пайсці на значныя саступкі па ўмовах яе далуD
чэння да інтэграцыйнай сістэмы, што потым прывяло да істотных супяD
рэчнасцей паміж Вялікабрытаніяй і ЕЭС. 

7 лютага 1974 г. Э. Хіт распусціў парламент і прызначыў на 4 сакаD
віка датэрміновыя выбары з мэтай стварыць моцны ўрад і стабілізаваць 
сітуацыю ў краіне. Аднак яго план у выніку абярнуўся паражэннем канD
серватараў. 

Урад лейбарыстаў пасля выбараў 1974 г. узначаліў Г. Вільсан. На гэD
ты раз ён абвясціў аб імкненні праводзіць левую палітыку на карысць 
рабочых. Адным з першых захадаў новага ўрада стала адмена закона «Аб 
адносінах у прамысловасці», які падвяргаўся крытыцы з боку актывісD
таў прафсаюзнага руху. Бастуючым шахцёрам была павышана зарплата, 
што дазволіла вярнуць рабочых на іх працоўныя месцы. Урадам Г. ВільD
сана было распачата ажыццяўленне праграмы па барацьбе з беспраD
цоўем. На большасці прадпрыемстваў аднаўляўся поўны рабочы тыD
дзень, які дагэтуль быў скарочаны кансерватарамі з мэтай эканоміі 
энергарэсурсаў, павышалася пенсія, замарожваліся цэны на харчовыя 
тавары і камунальныя паслугі, быў прыняты закон аб матэрыяльнай 
дапамозе шматдзетным сем’ям. Паводле прапановы аднаго з лідараў 
лейбарысцкай партыі Д. Калагэна была прынята і пачала рэалізоўвацца 
ідэя «сацыяльнага кантракта» прафсаюзаў і ўрада, які павінен быў рэгуD
ляваць залежнасць паміж ростам цэн і заработнай платы. Гэтыя крокі 
Лейбарысцкага ўрада сведчылі пра тое, што яны вярнуліся да палітыкі 
рэалізацыі прынцыпаў «дзяржавы дабрабыту». На гэтым фоне лейбаD
рысты правялі 10 кастрычніка 1974 г. датэрміновыя выбары і забяспеD
чылі сабе надзейную перавагу ў парламенце. 

Разам з тым у сярэдзіне 1970Dх гг. ва ўмовах сусветнага эканамічнага 
крызісу Вялікабрытанія сутыкнулася са значнымі сацыяльнаDэканамічныD
мі праблемамі. На працягу некалькіх месяцаў прамысловая вытворчасць 
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скарацілася на 10 %, у 1974–1975 гг. узровень беспрацоўя ўзрос у два разы, 
а інфляцыя за перыяд 1974–1977 гг. склала 16 %. У гэтых умовах Г. Вільсан 
у 1976 г. сышоў у адстаўку. Новым кіраўніком урада стаў Д. Калагэн. Ён абD
вясціў курс на палітыку эканоміі, на барацьбу з інфляцыяй, на адмаўленне 
ад абвешчанай раней нацыяналізацыі. Былі абмежаваны прэтэнзіі прафсаD
юзаў на пашырэнне свайго ўплыву. У адказ брытанскія трэдDюніоны на 
сваім кангрэсе ў верасні 1978 г. аб’явілі аб пераходзе ў апазіцыю да ўрада. 
Для пераадолення крызісных з’яў Вялікабрытанія вымушана была браць 
пазыкі ў міжнародных фінансавых арганізацый. Праявы крызісу крыху 
змякчала распачатая здабыча нафты і газу ў Паўночным моры. Тым не 
менш цяжкасці сацыяльнаDэканамічнага развіцця захоўваліся. Урад вымуD
шаны быў жорстка абмяжоўваць рост заработнай платы і выдаткоўваць ноD
выя субсідыі для бізнесу. Са свайго боку, прафсаюзы арганізавалі хвалю 
забастовак па ўсёй краіне. 

У 1975–1979 гг. лейбарысты не змаглі стабілізаваць сітуацыю ў ПаўD
ночнай Ірландыі. У 1978–1979 гг. экстрэмісты ў Ольстэры перайшлі да 
тактыкі індывідуальнага тэрору. Нават 50Dтысячны кантынгент рэгуD
лярных войск, накіраваны ў паўночнаірландскія землі, не здолеў істотD
на паўплываць на развіццё падзей. 

У знешняй палітыцы ў гэты час дамінавала Еўропа. У 1975 г. у ВяліD
кабрытаніі быў праведзены рэферэндум аб членстве ў ЕЭС. Большасць 
удзельнікаў прагаласавала «за». Аднак ставілася пытанне аб змяненні 
ўмоў, на якіх Вялікабрытанія была гатова заставацца ў ЕЭС. У гэты 
ж час краіна актыўна ўдзельнічала ў падрыхтоўцы і рабоце КанферэнD
цыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, якая адбылася ў Хельсінкі 
ў 1975 г. 

Як і раней, Вялікабрытанія была галоўным саюзнікам ЗША і актыўD
ным членам НАТА. У той жа час пашыраліся яе двухбаковыя стасункі 
з СССР. У 1975 г. прэм’ер Г. Вільсан наведаў з афіцыйным візітам МаскD
ву. Аднак кардынальных змен у адносінах з Савецкім Саюзам у брыD
танскага ўрада не адбылося. 

У канцы 1970Dх гг. Вялікабрытанія ўяўляла сабой дзяржаву з нестаD
більнай сітуацыяй: крызіс у Ольстэры без усялякіх надзей на хуткае выD
рашэнне, забастоўкі рабочых па ўсёй краіне, супрацьстаянне ўрада 
і прафсаюзаў. Напрыканцы 1978 г. сітуацыя стала крытычнай. Яшчэ за 
год да гэтага лейбарысты прайгралі муніцыпальныя выбары і адначасоD
ва страцілі восем месцаў на дадатковых выбарах у парламент. У гэтых 
умовах урад прызначыў на 3 мая 1979 г. датэрміновыя парламенцкія выD
бары, на якіх перамаглі кансерватары. 



 
 
 

114  Вялікабрытанія 

ДЗЕЙНАСЦЬ УРАДАЎ 
КАНСЕРВАТЫЎНАЙ ПАРТЫІ Ў 1979–1997 гг. 

 
асля перамогі Кансерватыўнай партыі на парламенцкіх выбарах 
1979 г. упершыню ў гісторыі Англіі прэм’ерDміністрам стала жанD

чына – Маргарэт Тэтчэр. Яна належала да правага крыла партыі, уваD
ходзіла ў склад урада Э. Хіта, а пасля яго адстаўкі ў 1975 г. была абрана 
лідарам Кансерватыўнай партыі. На гэтай пасадзе М. Тэтчэр аб’яднала 
вакол сябе групу аднадумцаў з ліку партыйных функцыянераў, якая пад 
яе жорсткім і бескампрамісным кіраўніцтвам распрацавала новую лінію ў 
палітыцы. Прагназавалася, што пасля перамогі на выбарах гэта лінія 
стане асновай стратэгіі сацыяльнаDэканамічнага развіцця краіны. Новая 
палітыка абапіралася на тэорыю манетарызму і прадугледжвала адмаўD
ленне ад практыкі дзяржаўнага рэгулявання эканомікі і сацыяльнага 
жыцця, а таксама актывізацыю рыначных механізмаў. Важная роля надаD
валася антыінфляцыйнай палітыцы. Акрамя гэтага, прадугледжвалася 
шмат канкрэтных захадаў, якія ў комплексе павінны былі вывесці ВяліD
кабрытанію са стану «застойнага грамадства з застойнай эканомікай». 

Пасля прыходу да ўлады кабінет М. Тэтчэр распачаў паслядоўную, 
прынцыповую і бескампрамісную рэалізацыю гэтага неакансерватыўD
нага курсу на практыцы. Стаўка рабілася на рыначныя механізмы, на 
вяртанне дзяржавы да ролі «начнога вартаўніка». Пры гэтым неабходна 
падкрэсліць, што планы кансерватараў ажыццяўляліся, нягледзячы на 
цяжкі эканамічны крызіс 1980–1981 гг. Быў ліквідаваны валютны кантD
роль, кантроль за цэнамі і даходамі. Урад адмовіўся ад забеспячэння 
росту аб’ёму вытворчасці і занятасці насельніцтва. Усё гэта павінна быD
ло вырашацца пры дапамозе рыначных механізмаў. Дзяржава перастала 
выдаткоўваць субсідыі для прадпрыемстваў, якім пагражала банкруцтD
ва, падтрымліваючы пры гэтым перспектыўныя галіны эканомікі. Былі 
паніжаны падаткі на даходы. У канцы 1980Dх гг. найвышэйшая стаўка 
складала 40 % (раней – 83 %), стандартная – 25 % (раней – 33 %). 
Актыўна ажыццяўляліся працэсы дэнацыяналізацыі ці прыватызацыі. 
У 1984–1987 гг. была прыватызавана трэцяя частка дзяржаўнай уласнасці, 
да 1990 г. – 21 дзяржаўная кампанія, у тым ліку «Брытыш Петролеум». 
Адначасова праводзілася палітыка пашырэння колькасці ўласнікаў, на якіх 
урад рабіў стаўку. У 1980, 1982, 1984 гг. былі прыняты законы, якія значна 
абмяжоўвалі паўнамоцтвы прафсаюзаў і іх магчымасці весці забастовачную 
барацьбу. 

Рэформы ўрада М. Тэтчэр далі свае станоўчыя вынікі. Інфляцыя 
скарацілася з 16 % у 1980 г. да 6 % у 1989 г. З 1981 г. пачаўся стабільны 
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рост эканомікі, які складаў 3–4 % за год. Скарацілася беспрацоўе (з 
2,6 млн у 1979 г. да 1,9 млн у 1987 г.). Валавы ўнутраны прадукт у 
перыяд 1985–1988 гг. рос у сярэднім на 4,1 % за год. У другой палове 
1980Dх гг. даходы насельніцтва штогод узрасталі на 5 %. Значна павысіD
лася колькасць уласнікаў. Станоўчыя вынікі дзейнасці ўрада кансерваD
тараў дазволілі ім перамагчы на парламенцкіх выбарах 1983 і 1987 гг. 

Разам з тым неакансерватыўны курс кабінета М. Тэтчэр меў і адD
моўныя бакі. Не так лёгка было сумясціць суровыя законы рынку з 
прынцыпамі сацыяльнай справядлівасці. Адным з наступстваў рэформ 
стала сацыяльная палярызацыя грамадства. 20 % сем’яў жылі ва ўмовах 
беднасці. Асаблівае незадавальненне грамадзян выклікаў падушны паD
датак, уведзены паводле асабістага рашэння прэм’ерDміністра. ЖорстD
касць, аўтарытарнасць, бескампраміснасць, навязванне свайго пункту 
гледжання выклікалі абурэнне нават унутры партыі М. Тэтчэр. Асобныя 
міністры ў знак пратэсту сышлі ў адстаўку. У гэтых умовах у лістападзе 
1990 г. адбыліся выбары новага кіраўніка Кансерватыўнай партыі. 
У першым туры большасці не атрымаў ніводзін з кандыдатаў, у тым ліку 
і М. Тэтчэр. Пасля гэтага яна зняла сваю кандыдатуру і дамаглася таго, 
каб новым партыйным лідарам быў абраны вядомы палітык Джон МэйD
джар. У адпаведнасці з традыцыяй ён стаў і прэм’ерDміністрам, самым 
маладым за апошнія 150 гадоў. На той момант яму было 47 гадоў. 

У галіне знешняй палітыкі кансерватары традыцыйна працягвалі 
курс на атлантычную салідарнасць і саюз з ЗША. Урад М. Тэтчэр імD
кнуўся да аднаўлення былой ролі Вялікабрытаніі ў сусветных справах. 
Прыкладам можа быць вайна за Фалклендскія астравы з Аргенцінай 
у 1982 г. Перамога ў вайне, дарэчы, дапамагла кансерватарам выйграць 
датэрміновыя выбары ў 1983 г. 

У сярэдзіне 1980Dх гг. пасля некалькіх сустрэч з М. Гарбачовым паD
шырыліся кантакты Вялікабрытаніі з СССР. Аднак далейшага развіцця 
гэтыя адносіны ўсё ж не атрымалі. 

У пытанні еўрапейскай інтэграцыі Вялікабрытанія была вельмі 
стрыманай, асабліва падчас прэм’ерства М. Тэтчэр. Д. Мэйджар здолеў 
крыху змякчыць гэту пазіцыю, хоць краіна паDранейшаму выступала 
супраць паскораных, на яе думку, тэмпаў інтэграцыі, супраць ідэі ЕўраD
пейскага саюза, за памяншэнне брытанскіх выдаткаў у бюджэт ЕЭС. 
Вялікабрытанія не ўвайшла ў Шэнгенскую зону і не ўвяла агульнаеўраD
пейскую грашовую адзінку. Парламент Вялікабрытаніі ратыфікаваў МаD
астрыхцкія пагадненні большасцю ў адзін голас, што дазваляла ўраду 
захоўваць асаблівае стаўленне ў дачыненні да ЕС. 
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Урад Д. Мэйджара дамогся некаторых зрухаў у вырашэнні ОльстэрD
скай праблемы. У выніку дыялогу з Ірландскай Рэспублікай Ірландыя адD
мовілася ад прэтэнзій на Ольстэр. Адначасова Вялікабрытанія ўзяла на 
сябе абавязак адмяніць законы аб абмежаванні Паўночнай Ірландыі ў яе 
праве на самавызначэнне. Была таксама дасягнута дамоўленасць з ІРА, 
паводле якой апошняя адмовілася ад тэрору як сродку барацьбы. Аднак, 
нягледзячы на даволі паспяховыя захады брытанскага ўрада, сітуацыя ў 
Ольстэры паDранейшаму заставалася нестабільнай. 
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кладанымі для Лейбарысцкай партыі былі 1980Dя гг. і першая паD
лова 1990Dх гг. Працяглае і дастаткова паспяховае кіраўніцтва краіD

най кансерватарамі ставіла перад лейбарыстамі задачу пошуку шляхоў 
мадэрнізацыі партыі, распрацоўкі яе тактыкі і стратэгіі ў новых умовах. 
У 1981 г. са складу партыі выйшла правая групоўка на чале з Д. Оўэнам 
і Р. Джэнкінсам, якая аб’явіла сябе СацыялDдэмакратычнай партыяй. 
У 1988 г. яна аб’ядналася з лібераламі ў межах ЛібералDдэмакратычнай 
партыі. У 1995 г. ад Лейбарысцкай партыі адасобілася левая група на 
чале з А. Скаргілам, якая склала аснову Сацыялістычнай лейбарысцкай 
партыі. Аднак гэтыя расколы істотна не паўплывалі на рэйтынг лейбаD
рыстаў. Партыя паслядоўна ажыццяўляла пошук новага курсу ва ўмовах 
краху «дзяржавы дабрабыту» і крызісу этатысцкай мадэлі сацыяльнаD
эканамічнага развіцця. Шмат было зроблена для абнаўлення партыі яе 
лідарам Н. Кінакам, аднак паражэнне на выбарах 1992 г. вымусіла яго 
сысці ў адстаўку. Далей рэформы працягваў Д. Сміт, які ў 1994 г. памёр. 
Нарэшце, партыю ўзначаліў Энтані (Тоні) Блэр, якому на той час было 
40 гадоў. 

Т. Блэр праводзіў рэфармісцкі курс унутры партыі з мэтай стварэнD
ня т. зв. новага лейбарызму, які б, на яго погляд, у большай ступені 
адпавядаў сітуацыі ў краіне. Гаворка ішла пра адмаўленне партыі ад 
многіх сацыялістычных каштоўнасцей, якія да таго часу страцілі свой 
сэнс. Падчас абнаўлення партыя заўважна адасобілася ад уплыву прафD
саюзаў, пазбавілася левасацыялістычных тэндэнцый і палітыкаў, якія іх 
увасаблялі. У выніку чырвоны сцяг як сімвал партыі быў заменены чырD
вонай ружай. 

На партыйнай канферэнцыі ў 1995 г. адбылася змена статута партыі. 
Лейбарысцкая партыя абвяшчалася дэмакратычнай і сацыялістычнай. 
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У якасці мэты значылася стварэнне справядлівага грамадства, у якім заD
бяспечваюцца роўныя магчымасці і гарантыі супраць беднасці. Са стаD
тута быў выключаны тэзіс аб прыярытэце грамадскай уласнасці на 
сродкі вытворчасці. Падкрэслівалася арыентацыя на рыначную эканоD
міку. Лейбарызм, такім чынам, набываў рысы сацыяльнаDліберальнай 
палітыкі. 

Напярэдадні выбараў 1997 г. праграма лейбарыстаў у эканамічнай 
галіне прадугледжвала дэDфакта ажыццяўленне больш памяркоўнага 
кансерватыўнага курсу. У галіне знешняй палітыкі дэклараваўся актыўD
ны ўдзел у інтэграцыі, далучэнне да Сацыяльнай хартыі ЕС, да еўрапейD
скай валютнай сістэмы. Прадугледжвалася ўмацаванне адносін з ЗША. 
Значнае месца ў перадвыбарчай праграме адводзілася прававым рэфорD
мам: рэформе палаты лордаў, пашырэнню практыкі рэферэндумаў, 
канстытуцыйным рэформам у Шатландыі, Уэльсе і Паўночнай ІрланD
дыі. Такім чынам, праграма ўяўляла сабой не жорсткую альтэрнатыву 
кансерватыўнай палітыцы, а кропкавыя змены па вызначаных напрамD
ках, не злом мадэлі развіцця, а імкненне палепшыць яе шляхам рэформ. 
Гэта быў прыклад т. зв. посткансерватыўнага курсу, арыентаванага на 
пераадоленне асноўных сацыяльных кантрастаў у структуры грамадстD
ва. У выніку на выбарах 1997 г. лейбарысты атрымалі пераканаўчую пеD
рамогу. 

Эканамічная лінія ўрада Т. Блэра на практыцы прапаноўвала працяг 
стратэгіі кансерватыўнага ўрада Д. Мэйджара. Яе прыярытэтамі былі: 
перавага прыватнага сектара ў гаспадарцы, абмежаваная роля дзяржавы ў 
эканоміцы, падтрымка прадпрымальніцкай актыўнасці, тэхнічная мадэрD
нізацыя вытворчасці. У канцы 1990Dх гг. эканоміка Вялікабрытаніі захаD
вала стабільныя тэмпы росту. У выніку скарачэння падаткаў у краіне 
ўсталяваўся адзін з самых нізкіх узроўняў падаткаабкладання сярод інD
дустрыяльна развітых дзяржаў. 

Кабінет Т. Блэра здолеў забяспечыць аздараўленне фінансаў. СкаD
раціўся дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту і тэмпы інфляцыі. У 1998 г. ВяліD
кабрытанія выйшла на пятае месца ў свеце па ўзроўні экспарту. Былі 
праведзены сур’ёзныя сацыяльныя рэформы. У 1998 г. была прынята 
спецыяльная праграма фінансавання сацыяльнай сферы, прыярытэтD
нымі напрамкамі якой з’яўляліся адукацыя, прафесійнаDтэхнічнае наD
вучанне, ахова здароўя, стварэнне новых працоўных месцаў. У 1999 г. 
была таксама прынята праграма, скіраваная на абарону дзяцінства, на 
вырашэнне праблем непаўналетніх, на барацьбу супраць наркаманіі 
сярод моладзі. 

У выніку праведзенай у 1999 г. рэформы палаты лордаў была ліквіD
давана перадача пэрства ў спадчыну. Тытул лорда заставаўся пажыццёD
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вым, але ён надаваўся за асаблівыя заслугі перад Вялікабрытаніяй. ПадD
бор кандыдатаў для атрымання тытула лорда ажыццяўляе спецыяльная 
камісія, а прызначае гэты тытул манарх. Акрамя таго, была праведзена 
рэформа, у выніку якой былі пашыраны правы органаў самакіравання 
субнацыянальных рэгіёнаў Вялікабрытаніі. Былі створаны заканадаўD
чыя органы ў Шатландыі і Уэльсе. Атрымалася дасягнуць поспехаў і ў 
вырашэнні Ольстэрскай праблемы. Вынікам працяглых і складаных пеD
рамоў і дыскусій стала стварэнне ў Паўночнай Ірландыі ў 2007 г. оргаD
наў мясцовай улады. Пасля гэтага аб сваёй адстаўцы абвясціў Т. Блэр, 
спасылаючыся на дасягненне сваёй галоўнай мэты – міру ў Ольстэры. 

Новым прэм’ерDміністрам стаў былы міністр фінансаў Гордан Браўн. 
Аднак яго кар’ера была непрацяглай. На выбарах 2010 г. лейбарысты 
пацярпелі паражэнне. Упершыню ў Вялікабрытаніі пасля вайны быў 
створаны кааліцыйны ўрад у складзе кансерватараў і лібералDдэмакраD
таў, які ўзначаліў лідар Кансерватыўнай партыі Дэвід Кэмеран. 

Што датычыцца знешняй палітыкі лейбарысцкіх урадаў, асабліва 
падчас прэм’ерства Т. Блэра, яна характарызавалася ўмацаваннем стаD
сункаў з ЗША. Вялікабрытанія падтрымала знешнепалітычныя акцыі 
свайго саюзніка ў Югаславіі і Іраку, а таксама паспрыяла пашырэнню 
НАТА на ўсход. Актывізаваліся дзеянні Вялікабрытаніі ў інтэграцыйD
ных працэсах. Яна далучылася да Еўрапейскай сацыяльнай хартыі, 
аднак так і не ўвайшла ў Шэнгенскую зону і ў валютны саюз. Праблемы 
ў адносінах з ЕС яшчэ больш абвастрыліся пасля прыходу да ўлады 
ўрада Д. Кэмерана. Вялікабрытанія заняла вельмі жорсткую антырасійD
скую пазіцыю падчас расійскаDўкраінскага канфлікту. 

 
П. А. Шупляк 
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ФРАНЦЫЯ Ў ГАДЫ ЧАСОВАГА РЭЖЫМУ 
 

дрэзак пасляваеннай гісторыі Францыі ад вызвалення краіны да 
прыняцця новай канстытуцыі (восень 1944 г. – восень 1946 г.) атD

рымаў назву перыяду Часовага рэжыму. 
Адразу пасля вызвалення ўлада знаходзілася ў руках Часовага ўрада, 

у склад якога ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх сіл Супраціўлення (ад правых да 
камуністаў) на чале з іх лідарам генералам Ш. дэ Голем. 

Унутраная палітыка Часовага ўрада грунтавалася на прынятай у саD
кавіку 1944 г. праграме Нацыянальнага савета Супраціўлення (НСС). 
У 1944–1945 гг. была праведзена чыстка краіны ад калабарацыяністаў. 
Каля 40 тыс. чалавек былі асуджаны на турэмнае зняволенне, а больш 
за 2 тыс. – на смяротнае пакаранне. 

У сацыяльнаDэканамічнай сферы Часовы ўрад пайшоў на ўзмацненD
не дзяржаўнага рэгулявання. Гэта было абумоўлена складанай эканаD
мічнай сітуацыяй. У 1945 г. прамысловая вытворчасць складала 38 %, 
а сельскагаспадарчая – 60 % даваеннага ўзроўню. Фінансавая сістэма 
была разбалансаванай зDза таго, што вартасць франка зменшылася 
ў шэсць разоў у параўнанні з даваенным часам. У 1944–1946 гг. былі наD
цыяналізаваны вугальныя шахты, электраэнергетыка і газавая прамысD
ловасць, марскі і паветраны транспарт, авіяцыйная прамысловасць, 
аўтамабільныя заводы «Рэно», пяць самых буйных банкаў і галоўныя 
страхавыя кампаніі. Уладальнікі прадпрыемстваў, акрамя Л. Рэно, які 
актыўна супрацоўнічаў з акупантамі, атрымалі кампенсацыю. Для 
эфектыўнага кіравання рэсурсамі краіны ў 1946 г. быў створаны ГенеD
ральны савет планіравання. 

Для паляпшэння становішча насельніцтва Часовы ўрад усталяваў 
кантроль за цэнамі, павялічыў памер зарплат і сямейнай дапамогі, адD
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навіў 40Dгадзінны рабочы тыдзень і аплачваемыя адпачынкі для праD
цоўных, даў фінансавую дапамогу фермерам. Урад таксама стварыў сісD
тэму сацыяльнага страхавання, якая ахапіла амаль усіх працоўных, 
акрамя тых, хто працаваў у сельскай гаспадарцы. Фінансаванне гэтай 
сістэмы ажыццяўлялася часткова з узносаў працоўных, часткова – з адD
лічэнняў уладальнікаў прадпрыемстваў. 

У знешняй палітыцы Ш. дэ Голь дамогся вяртання Францыі ў лік 
галоўных дзяржаў свету. У 1945 г. краіна атрымала зону акупацыі ў ГерD
маніі і ўвайшла ў склад Саюзнага кантрольнага савета, стала адным з 
пяці пастаянных членаў Савета Бяспекі ААН, атрымала месца ў Савеце 
міністраў замежных спраў ААН, які вырашаў праблемы пасляваеннага 
рэгулявання. 

Палітыка Часовага ўрада адпавядала імкненню да абнаўлення краіD
ны, якое распаўсюдзілася ў французскім грамадстве пасля вызвалення. 
І без таго вялікі аўтарытэт Ш. дэ Голя яшчэ больш узрос. Але з 1945 г. 
права дэ Голя на лідарства сталі аспрэчваць палітычныя партыі, якія адD
навілі сваю дзейнасць. 

Структура партыйнай сістэмы і расстаноўка палітычных сіл істотна 
змяніліся ў параўнанні з даваенным часам. Найбольш вялікі аўтарытэт 
мелі партыі, якія прапанавалі глыбокія змены. Гэта былі перш за ўсё 
левыя партыі – Камуністычная (ФКП) і Сацыялістычная (СФІО). АбеD
дзве арганізацыі імкнуліся да стварэння ў Францыі сацыялістычнага 
грамадства і вылучылі блізкія па сутнасці праекты ўнутраных змен. Яны 
выступалі за шырокую нацыяналізацыю, моцны дзяржаўны кантроль 
над эканомікай, актыўную сацыяльную палітыку, дэмакратызацыю 
дзяржаўнага ладу. 

Створаная ў 1945 г. партыя «Дэмакратычны і сацыялістычны саюз 
Супраціўлення» (ЮДСР) аб’яднала прыхільнікаў немарксісцкага саD
цыялізму. Аднак яна прапанавала не такія рашучыя пераўтварэнні і таD
му па сваёй папулярнасці саступала ФКП і СФІО. 

На базе галоўных правых партый даваеннага часу былі створаны 
дзве новыя арганізацыі – Рэспубліканская партыя свабоды (ПРЛ) і груD
поўка «незалежных рэспубліканцаў». Разам з Сялянскай партыяй сацыD
яльнага дзеяння яны стварылі групоўку «памяркоўных». Аднак яна не 
мела высокай папулярнасці, таму што яе ўдзельнікі выступалі супраць 
нацыяналізацыі, моцнага дзяржаўнага рэгулявання, шырокіх сацыяльD
ных праграм. Блізкія пазіцыі займала яшчэ адная з галоўных партый даD
ваеннай Францыі – цэнтрысцкая Партыя радыкалаў і радыкалDсаD
цыялістаў, якую даследчыкі звычайна называюць проста радыкальнай 
партыяй. Яна таксама не карысталася шырокай падтрымкай сярод наD
сельніцтва. 
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ЗDза няздольнасці «памяркоўных» і радыкалаў прыстасавацца да наD
строяў насельніцтва на роль галоўнай сілы правага лагера выйшла ствоD
раная ў 1944 г. правацэнтрысцкая партыя «НароднаDрэспубліканскі рух» 
(МРП). Гэта была хрысціянскаDдэмакратычная арганізацыя, праграма 
якой грунтавалася на ідэях «сацыяльнага каталіцызму». МРП крытыкаD
вала капіталістычную сістэму і абяцала правесці «рэвалюцыю шляхам 
закону». Яна падтрымлівала нацыяналізацыю і ўзмацненне дзяржаўнага 
кантролю над эканомікай, выступала за пашырэнне сацыяльнага закаD
надаўства і ўдзел рабочых у кіраванні прадпрыемствамі. У знешняй паD
літыцы МРП выказвалася за глыбокую інтэграцыю заходнееўрапейскіх 
краін, таму што лічыла нацыянальныя дзяржавы анахранізмам. 

Яшчэ адной новай сілай правага лагера стаў рух галістаў, які аб’ядD
наў прыхільнікаў Ш. дэ Голя. Аднак у гады Часовага рэжыму ён знаD
ходзіўся ў стадыі фарміравання і не меў дакладнай праграмы. Але ідэя 
галістаў аб стварэнні «моцнай дзяржавы» знаходзіла падтрымку сярод 
розных катэгорый насельніцтва. 

У кастрычніку 1945 г. у Францыі адбыліся ўсеагульныя выбары, якія 
выявілі лідарства трох партый: ФКП (159 мандатаў), МРП (150) і СФІО 
(146). Групоўка «памяркоўных» (53 мандаты), ЮДСР (42 месцы) і радыD
калы (29 месцаў) адчувальна саступілі па ўзроўні ўплыву. 

Адначасова з выбарамі быў праведзены рэферэндум, на які па праD
панове Ш. дэ Голя былі вынесены два пытанні: аб наданні абранаму 
органу статусу Устаноўчага сходу і аб абмежаванні яго паўнамоцтваў 
распрацоўкай новай канстытуцыі краіны. На першае пытанне станоўча 
адказалі 96,4 % удзельнікаў рэферэндуму, на другое – 66,3 %. 

Пасля выбараў фарміраванне новага ўрада было даручана Ш. дэ ГоD
лю, аднак ён быў вымушаны ўвесці ў склад Кабінета па пяць прадстаўD
нікоў ад трох галоўных партый. Хутка ўзнік канфлікт паміж Устаноўчым 
сходам, які імкнуўся кантраляваць палітыку ўрада, і Ш. дэ Голем, які 
бачыў у такім кантролі вяртанне да «рэжыму партый», прывёўшага, на 
думку генерала, Францыю да паражэння ў вайне. Пасля таго як УстаD
ноўчы сход прыняў рашэнне скараціць ваенныя расходы, Ш. дэ Голь 
20 студзеня 1946 г. выйшаў у адстаўку з пасады прэм’ерDміністра. Ён 
разлічваў, што ў краіне разгарнецца кампанія за яго вяртанне, якая даD
зволіць яму прадыктаваць партыям свае ўмовы. Аднак гэтага не адбылося, і 
генералу давялося чакаць 12 гадоў, каб зноў атрымаць уладу. Тры галоўныя 
партыі дамовіліся аб стварэнні новага ўрада, што паклала пачатак 
кіраванню трохпартыйнай кааліцыі ФКП – СФІО – МРП. 

У красавіку 1946 г. Устаноўчы сход прыняў праект новай канстытуD
цыі, згодна з якой у Францыі стваралася парламенцкая рэспубліка 
з аднапалатным парламентам. За такі дзяржаўны лад выказаліся ФКП 
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і СФІО, але астатнія партыі былі супраць. У маі 1946 г. на рэферэндуме 
51,6 % французаў прагаласавалі супраць праекта. Гэта прывяло да выбаD
раў новага Устаноўчага сходу, у якім суадносіны сіл практычна не змяD
ніліся. 

Ш. дэ Голь паспрабаваў аказаць уплыў на змест новай канстытуцыі. 
Ён лічыў, што стварэнне парламенцкай рэспублікі прывядзе да дэзарD
ганізацыі дзяржаўнага ладу зDза барацьбы партый, якія будуць ставіць 
свае інтарэсы вышэй за інтарэсы нацыі. У чэрвені 1946 г. генерал 
выказаўся за стварэнне рэспублікі з моцнай уладай прэзідэнта, які будзе 
гарантам нацыянальных інтарэсаў і арбітрам паміж галінамі ўлады. 
Ініцыятыва Ш. дэ Голя падштурхнула галоўныя партыі да кампрамісу 
адносна праекта новай канстытуцыі. На рэферэндуме 13 кастрычніка 
1946 г. ён быў падтрыманы 53,1 % удзельнікаў галасавання. 24 снежня 
1946 г. новая канстытуцыя ўступіла ў сілу, паклаўшы пачатак Чацвёртай 
рэспубліцы ў Францыі. 

Новая канстытуцыя абвясціла Францыю дэмакратычнай, свецкай і 
сацыяльнай рэспублікай. Насельніцтва краіны атрымала не толькі шыD
рокія палітычныя правы, але і шэраг сацыяльных праў: на працу, адпаD
чынак, адукацыю, сацыяльнае забеспячэнне. Канстытуцыя абвясціла 
роўнасць мужчын і жанчын, правы працоўных на забастоўку, на стваD
рэнне прафсаюзаў і на ўдзел у кіраванні прадпрыемствамі. У ёй таксама 
прадугледжвалася магчымасць нацыяналізацыі прыватнай уласнасці, 
якая мае важнае значэнне для грамадства. Згодна з канстытуцыяй ФранD
цузская каланіяльная імперыя трансфармавалася ў Французскі саюз, 
у якім усё насельніцтва мела роўныя правы. 

Канстытуцыя ўсталявала ў Францыі парламенцкую рэспубліку. ВыD
шэйшым органам улады стаў двухпалатны парламент. Яго ніжняя паD
лата – Нацыянальны сход – выбіралася на пяць гадоў усеагульным гаD
ласаваннем і мела выключныя паўнамоцтвы ў распрацоўцы законаў. 
Верхняя палата – Савет рэспублікі – выбіралася ўскосным галасаванD
нем з абнаўленнем напалову кожныя тры гады і мела вельмі абмежаваD
ныя паўнамоцтвы. Галоўным з іх з’яўлялася магчымаць адтэрмінаваць 
прыняцце закона, накіраваўшы законапраект на паўторнае галасаванне. 

Прэзідэнт краіны выбіраўся парламентам на сем гадоў, меў у асноўD
ным прадстаўнічыя функцыі, а ўсе яго акты павінны былі зацвярджацца 
ўрадам. Выканаўчая ўлада належала Савету міністраў, склад якога 
зацвярджаўся парламентам. Дзейнасць урада знаходзілася пад поўным 
кантролем ніжняй палаты, якая магла адправіць Кабінет у адстаўку праз 
вынясенне вотуму недаверу. 
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У лістападзе 1946 г. прайшлі парламенцкія выбары, на якіх найбольD
шага поспеху зноў дабіліся ФКП (182 месцы), МРП (173) і СФІО (102). 
Групоўка «памяркоўных» правяла ў Нацыянальны сход 67 дэпутатаў, 
радыкалы – 43, ЮДСР – 26. Створаны напярэдадні выбараў Саюз гаD
лістаў атрымаў толькі 10 дэпутацкіх мандатаў. Пасля выбараў была адD
ноўлена трохпартыйная кааліцыя ФКП – СФІО – МРП і быў створаны 
кааліцыйны ўрад на чале з сацыялістам П. Рамадзье. У студзені 1947 г. 
парламент абраў прэзідэнтам краіны сацыяліста В. Арыоля. ФарміраD
ванне вышэйшых органаў улады завяршылася, і ў Францыі пачаўся пеD
рыяд Чацвёртай рэспублікі. 

 
 

ФРАНЦЫЯ Ў ГАДЫ 
ЧАЦВЁРТАЙ РЭСПУБЛІКІ (1946–1958) 

 
гады Чацвёртай рэспублікі французская эканоміка зрабіла крок 
наперад у сваім развіцці. У 1947 г. аб’ём прамысловай вытворD

часці дасягнуў даваеннага ўзроўню, у 1950 г. на гэты ўзровень выйшла 
сельская гаспадарка. У 1950Dя гг. развіццё прамысловасці адчувальна 
паскорылася, і ў 1958 г. прамысловая вытворчасць больш чым у два раD
зы перавысіла даваенны ўзровень. Адначасова ў прамысловасці разгарD
нуліся структурныя змены. Узніклі новыя галіны вытворчасці (электD
ронная, нафтахімічная і інш.), адбывалася абнаўленне абсталявання на 
аснове дасягненняў НТР, павялічылася ўдзельная вага цяжкай прамысD
ловасці, на якую ў 1958 г. прыйшлося 2/3 кошту ўсёй прамысловай праD
дукцыі краіны. 

Важную ролю для краіны мела дапамога ад ЗША (14 млрд дол. за 
1946–1951 гг.). Атрыманыя крэдыты і абсталяванне дапамаглі справіцца 
з пасляваеннай разрухай і далі стартавы штуршок далейшаму развіццю 
эканомікі. Пазітыўную ролю ў гэтым адыграла таксама дзяржаўнае 
рэгуляванне, якое захавалася і пасля дасягнення даваенных паказчыкаў. 
Нацыяналізацыя банкаў дазволіла накіраваць свабодныя капіталы на 
інвестыцыі ў нацыянальную эканоміку, а не на знешнія займы. У канD
цы 1950Dх гг. унутраныя капіталаўкладанні ў шэсць разоў перавысілі 
памер вывезенага капіталу. Індыкатыўнае планаванне дало магчымасць 
сканцэнтраваць рэсурсы і фінансавыя сродкі на прыярытэтных наD
прамках. 

Тым не менш у эканоміцы заставаліся праблемы. Адной з іх стала 
высокая інфляцыя, звязаная з вялікімі дзяржаўнымі расходамі. У 1957 г. 
цэны ў 25 разоў перавысілі даваенны ўзровень. Сур’ёзнай праблемай 
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з’яўлялася маруднае развіццё сельскай гаспадаркі, дзе за 1951–1957 гг. 
аб’ём вытворчасці вырас толькі на 15 %. Гэта тлумачылася захаваннем у 
французскай вёсцы вялікай колькасці дробных гаспадарак, уладальнікі 
якіх па шэрагу прычын слаба выкарыстоўвалі машыны і новыя аграрD
ныя тэхналогіі. 

Эканамічны ўздым прывёў да нізкага ўзроўню беспрацоўя (150–
200 тыс. чалавек у год). У Францыі нават узнік недахоп рабочай сілы, зDза 
чаго ўлады краіны заахвочвалі працоўную іміграцыю з іншых краін. СаD
цыяльная палітыка ў гады Чацвёртай рэспублікі была менш актыўнай, 
чым падчас Часовага рэжыму. Для барацьбы з інфляцыяй улады спрабаD
валі спыніць рост сацыяльных расходаў, скараціць колькасць персаналу 
ў дзяржаўным сектары, павялічыць пенсійны ўзрост. У адказ неаднараD
зова праводзіліся масавыя забастоўкі, пад ціскам якіх улады былі выD
мушаны рабіць новыя крокі на карысць працоўных. У 1950 г. была ўвеD
дзена мінімальная гарантаваная зарплата, а ў цэлым за гады ЧацвёрD
тай рэспублікі намінальная заработная плата павялічылася ў 21 раз. 
У 1950Dх гг. у краіне пачалося будаўніцтва таннага сацыяльнага жылля, 
было ўведзена некалькі новых відаў сацыяльнай дапамогі. Узровень 
жыцця павялічыўся, але рост дабрабыту стаў вынікам упартай барацьбы 
насельніцтва і таму не прывёў да павелічэння даверу французаў да паліD
тычнай эліты краіны. 

У знешняй палітыцы галоўнай задачай урадаў Чацвёртай рэспублікі 
з’яўлялася ўмацаванне міжнародных пазіцый Францыі, якія пахіснуліся 
падчас вайны. Адным са сродкаў дасягнення гэтай мэты стала арыентаD
цыя на ЗША. Францыя далучылася да плана Маршала, у 1949 г. уступіD
ла ў НАТА, у 1954 г. – у блок СЕАТА. Французскае кіраўніцтва падD
трымлівала амаль усе дзеянні ЗША на міжнароднай арэне. Аднак ФранD
цыя не здолела стаць галоўным саюзнікам ЗША, якія аддалі перавагу 
стратэгічнаму супрацоўніцтву з Вялікабрытаніяй. Унутры краіны арыенD
тацыя на ЗША выклікала крытыку з боку камуністаў і галістаў, якія 
лічылі, што Францыя страціла самастойнасць у знешняй палітыцы. 

Другім сродкам умацавання міжнародных пазіцый Францыі сталі 
намаганні па развіцці заходнееўрапейскай інтэграцыі. У 1951 г. было 
створана Еўрапейскае аб’яднанне вуглю і сталі (ЕАВС), у аснову якога 
быў пакладзены праект аднаго з лідараў МРП Р. Шумана. У 1952 г. краіD
ны ЕАВС падпісалі дагавор аб стварэнні Еўрапейскай абарончай супольD
нісці (ЕАС), ідэя якой была прапанавана французскім палітыкам Р. ПлеD
венам. Гэты дагавор, які прадугледжваў стварэнне агульных узброеных 
сіл краін ЕАВС, выклікаў вострую барацьбу ў Францыі. Супраць яго 
рашуча выступілі камуністы, галісты, многія сацыялісты і радыкалы, 
якія лічылі, што дагавор пазбаўляе Францыю ўласнай арміі. У жніўні 
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1954 г. французскі парламент не ратыфікаваў дагавор аб ЕАС. Аднак у 
верасні 1956 г. Францыя далучылася да дагавора аб стварэнні ЗаходнеD
еўрапейскага саюза (ЗЕС). Па яго ўмовах краіны ЕАВС і ВялікабрытаD
нія каардынавалі ваенную палітыку, захоўваючы поўную самастойнасць 
нацыянальных узброеных сіл. У 1957 г. быў падпісаны дагавор аб стваD
рэнні Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС), у распрацоўцы 
якога французская дыпламатыя адыграла самую актыўную ролю. 

Найбольш складанай знешнепалітычнай праблемай Францыі стала 
каланіяльнае пытанне. Пасля Другой сусветнай вайны ў французскіх 
калоніях актывізаваўся вызваленчы рух. Спыніць яго пры дапамозе 
формулы Французскага саюза не ўдалося, таму што становішча ў калоD
ніях пасля стварэння Чацвёртай рэспублікі не змянілася. Для барацьбы 
з антыкаланіяльным рухам улады Францыі перайшлі да выкарыстання 
сілы. У 1946 г. Францыя жорстка задушыла паўстанне на Мадагаскары і 
пачала вайну ў В’етнаме супраць паўстанцкай арміі, створанай падчас 
японскай акупацыі. У 1951 г. французскія ўлады разгарнулі рэпрэсіі 
супраць нацыяналістаў у Тунісе, што прывяло да партызанскай вайны ў 
гэтай краіне. У 1952 г. Францыя падтрымала звяржэнне султана МароD
ка, які ўзняў пытанне аб незалежнасці, а ў 1954 г. пачала барацьбу з 
вызваленчым паўстаннем у Алжыры. 

Выкарыстанне сілы не дало плёну. Пасля некалькіх паражэнняў у 
В’етнаме Францыя ў 1954 г. вывела войскі з Індакітая і прызнала незаD
лежнасць В’етнама, Лаоса і Камбоджы. У 1956 г. была дадзена незалежD
насць Марока і Тунісу. Але пры гэтым Францыя ўсімі сіламі імкнулася 
захаваць пад сваёй уладай Алжыр. Там жыло каля 1 млн французскіх 
пасяленцаў, а большаць французаў лічыла Алжыр неад’емнай часткай 
Францыі. 

Вайна ў Алжыры адыграла фатальную ролю ў гісторыі Чацвёртай 
рэспублікі. Яна рэзка абвастрыла яе галоўную праблему – адсутнасць 
стабільнасці ў вышэйшых органах улады. Ні адна з партый краіны не 
магла атрымаць на выбарах абсалютную большасць месцаў у парламенD
це, каб сфарміраваць стабільны ўрад. На працягу Чацвёртай рэспублікі 
краінай кіравалі партыйныя кааліцыі. Унутры іх вялася няспынная баD
рацьба, якая не дазваляла стварыць трывалую парламенцкую больD
шасць і забяспечыць правядзенне паслядоўнага палітычнага курсу. 

Самай яскравай праявай палітычнай нестабільнасці стала хуткая 
змена ўрадаў: за гады Чацвёртай рэспублікі ў краіне змяніўся 21 мінісD
тэрскі кабінет. Адной з прычын сталі рознагалоссі паміж партыямі кіD
руючых кааліцый па пытаннях знешняй і ўнутранай палітыкі. Другой 
прычынай стала няздольнасць кіраўніцтва партый краіны, акрамя 
ФКП, забяспечыць дысцыпліну ў парламенцкіх фракцыях. Пры галасаD
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ванні дэпутаты не заўсёды кіраваліся афіцыйнай пазіцыяй сваіх партый 
і часта ставілі на першае месца асабістыя інтарэсы або пазіцыю той 
партыйнай групоўкі, да якой належалі. Неаднаразова ў гады Чацвёртай 
рэспублікі частка парламентарыяў ад партый кіруючай кааліцыі галасаD
вала супраць дзеянняў урада, а частка дэпутатаў ад апазіцыі іх падтрымD
лівала. Такім чынам, у Чацвёртай рэспубліцы аднавіліся негатыўныя 
рысы даваеннага «рэжыму партый»: палітыканскія манеўры і звязаная 
з імі хранічная няўстойлівасць урадаў. 

У трохпартыйнай кааліцыі ФКП – СФІО – МРП, якая ўзначаліла 
краіну ў 1946 г., вельмі хутка ўзніклі сур’ёзныя рознагалоссі паміж камунісD
тамі і іх саюзнікамі. Найбольш вострая барацьба разгарнулася па пытаннях 
нацыяналізацыі, павелічэння зарплаты і палітыкі ў калоніях. Свайго піку 
яна дасягнула ў маі 1947 г., калі парламенцкая фракцыя ФКП прагалаD
савала за недавер ураду, які адмовіўся задаволіць патрабаванне рабочых аб 
павышэнні зарплаты. Гэта дало падставу прэм’ерDміністру П. Рамадзье 
абвінаваціць ФКП у парушэнні кааліцыйнай дысцыпліны і выдаліць камуD
ністаў з урада, што прывяло да распаду трохпартыйнай кааліцыі. Пасля 
гэтага ФКП, самая буйная партыя Чацвёртай рэспублікі, апынулася ў 
палітычнай ізаляцыі. Усе іншыя партыі краіны адмовіліся супрацоўнічаць 
з камуністамі, разглядаючы ФКП як недэмакратычную сілу, якая дзейніD
чае па загадах СССР. 

Распад трохпартыйнай кааліцыі супаў па часе са стварэннем у краD
савіку 1947 г. галісцкай партыі «Аб’яднанне французскага народа» 
(РПФ). Яна выступіла за правядзенне самастойнай знешняй палітыкі, 
за супрацоўніцтва рабочых і прадпрымальнікаў, за адмену канстытуцыі 
1946 г. і ўсталяванне моцнай выканаўчай улады. Колькасць партыі вельD
мі хутка дасягнула 1 млн чалавек, а на муніцыпальных выбарах у кастD
рычніку 1947 г. РПФ заняла першае месца, атрымаўшы 38 % галасоў. 
Уздым галістаў занепакоіў палітычную эліту краіны, якая ўбачыла ў 
РПФ аўтарытарную нацыяналістычную арганізацыю. 

Для барацьбы з уплывам камуністаў і галістаў была створана кааліD
цыя «трэцяй сілы» ў складзе СФІО, МРП, партыі радыкалаў і ЮДСР. 
Яна кіравала краінай у 1947–1951 гг. і таксама стала арэнай няспыннай 
унутранай барацьбы, якая прывяла да змены васьмі ўрадаў. У большасці 
выпадкаў ініцыятарамі змены ўрадаў былі сацыялісты, якія ў НацыяD
нальным сходзе галасавалі за недавер да кабінетаў. Гэта тлумачылася 
імкненнем кіраўніцтва СФІО паглыбіць правядзенне рэформ. Аднак таD
кая стратэгія не мела плёну, таму што дэпутаты саюзных СФІО партый 
не дапускалі стварэння ўрадаў на чале з сацыялістамі. У выніку ўрады 
ўзначальвалі прадстаўнікі МРП або партыі радыкалаў, якія працягвалі 
папярэдні курс. А СФІО, чые прадстаўнікі таксама займалі міністэрскія 
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пасады, несла адказнасць за непапулярную палітыку і губляла аўтаD
рытэт. 

Напярэдадні парламенцкіх выбараў 1951 г. кааліцыя «трэцяй сілы» 
правяла рэформу выбарчай сістэмы. Згодна з ёй галасаванне праводзіD
лася па мажарытарнаDпрапарцыянальным прынцыпе ў адзін тур з праD
вам аб’яднання партыйных спісаў. Спіс, які набіраў больш за палову 
галасоў, атрымліваў усе парламенцкія месцы ад выбарчай акругі. Пры 
адсутнасці абсалютнай большасці месцы ад акругі размяркоўваліся па 
прапарцыянальным прынцыпе. 

Рэформа была разлічана на тое, каб пры дапамозе выбарчых альянD
саў забяспечыць парламенцкую большасць партыям «трэцяй сілы». 
Аднак на выбарах адразу шэсць палітычных сіл паказалі блізкія вынікі. 
Найбольшага поспеху дабілася РПФ (118 мандатаў), якая абагнала 
ФКП (108 месцаў) і СФІО (104). На чацвёртым месцы з 97 мандатамі 
апынуўся Нацыянальны цэнтр незалежных і сялян (СНІП). Гэта арганіD
зацыя была створана ў 1949 г. шляхам аб’яднання трох партый былой 
групоўкі «памяркоўных». Альянс радыкалаў і ЮДСР атрымаў 93 манD
даты, а МРП, якая адмовілася ад сацыяльных рэформ, згубіла былыя 
пазіцыі і заваявала толькі 85 месцаў. 

Пасля выбараў СФІО адмовілася ад аднаўлення альянсу з цэнтрысD
тамі, каб пазбегнуць далейшай страты аўтарытэту. З’явілася магчыD
масць стварыць вакол РПФ моцную правацэнтрысцкую кааліцыю. АдD
нак яна не была рэалізавана, таму што пад ціскам Ш. дэ Голя РПФ 
адмовілася ўдзельнічаць у «сістэме партый». У выніку была створана 
правацэнтрысцкая кааліцыя ў складзе МРП, радыкалаў, СНІП і ЮДСР. 
Яна хоць і не мела ў Нацыянальным сходзе абсалютнай большасці, але 
кіравала краінай да восені 1955 г. Адной з прычын стала адсутнасць 
скаардынаваных дзеянняў паміж апазіцыйнымі ФКП, СФІО і РПФ. 

Другой прычынай стаў крызіс у галісцкай партыі. У сакавіку 1952 г. 
частка дэпутаў РПФ, нязгодная з лініяй дэ Голя, прагаласавала за давер да 
ўрада. Спробы Ш. дэ Голя ўзмацніць унутрыпартыйную дысцыпліну суD
тыкнуліся з супраціўленнем многіх палітыкаў РПФ, якія жадалі ўдзельніD
чаць у кіраванні краінай. Лідар галістаў быў вымушаны ў 1953 г. даць поўD
ную свабоду дзеянняў парламенцкай фракцыі, а ў 1955 г. ён распусціў 
РПФ, якая выйшла зDпад яго кантролю. Частка дэпутатаўDгалістаў далучыD
лася да фракцый іншых правых партый, частка (на чале з Ж. ШабанDДэльD
масам) стварыла арганізацыю «сацыяльных рэспубліканцаў». 

Нягледзячы на тое што партыі правацэнтрысцкай кааліцыі былі блізD
кімі ў ідэалагічным плане, падчас яе кіравання змянілася сем урадаў. 
Часткова гэта тлумачылася рознагалоссямі па пытаннях знешняй паліD
тыкі, часткова – барацьбой за міністэрскія пасады. СацыяльнаDэканаD
мічная палітыка кааліцыі павярнулася ў напрамку эканамічнага лібераD
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лізму. Урады зменшылі дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі, адмовіліся 
ад правядзення сацыяльных рэформ, стрымлівалі рост зарплат для стаD
білізацыі фінансавай сістэмы. Такая палітыка прывяла да актывізацыі 
забастовачнага руху і выклікала незадаволенасць насельніцтва. Кабінет 
на чале з прадстаўніком левага крыла партыі радыкалаў П. МендэсD
Франсам (чэрвень 1954 г. – люты 1955 г.) зрабіў спробу змяніць курс. 
Яго падтрымалі сацыялісты, аднак супраць выступілі саюзнікі па 
кааліцыі, якія адправілі ўрад у адстаўку. 

Непапулярнасць палітыкі правацэнтрысцкай кааліцыі прывяла да пеD
рагрупоўкі палітычных сіл. МендэсDФранс, які ў 1955 г. стаў фактычным 
кіраўніком партыі радыкалаў, прапанаваў стварыць левацэнтрысцкую каD
аліцыю для правядзення палітыкі «нацыянальнага абнаўлення». Гэта ідэя 
знайшла падтрымку з боку СФІО і ЮДСР, які ў 1953 г. узначаліў прадD
стаўнік левага крыла Ф. Мітэран. Напярэдадні парламенцкіх выбараў 
1956 г. сфарміравалася кааліцыя «Рэспубліканскі фронт» у складзе СФІО, 
партыі радыкалаў, ЮДСР і «сацыяльных рэспубліканцаў». 

На выбарах барацьба разгарнулася паміж трыма палітычнымі сіламі: 
ФКП, Рэспубліканскім фронтам і правацэнтрысцкім полюсам у складзе 
МРП і СНІП. Першае месца сярод партый з 150 мандатамі ўпэўнена 
заняла ФКП. У той жа час Рэспубліканскі фронт атрымаў адносную 
большасць у 212 месцаў (100 – СФІО, 91 – альянс радыкалаў і ЮДСР, 
22 – «сацыяльныя рэспубліканцы»). СНІП заваяваў 95 мандатаў, а МРП 
зноў панесла страты і атрымала 74 месцы. Рэспубліканскі фронт адхіліў 
прапановы камуністаў і правацэнтрыстаў аб стварэнні сумеснага ўрада і 
сфарміраваў уласны кабінет на чале з кіраўніком СФІО Г. Мале. ПрапаD
наваная Г. Мале праграма забяспечыла новаму ўраду падтрымку ў НаD
цыянальным сходзе з боку ўсіх левых і цэнтрысцкіх партый – ад ФКП 
да МРП. Аднак Г. Мале толькі часткова ажыццявіў свой намер правоD
дзіць палітыку, альтэрнатыўную курсу правацэнтрысцкай кааліцыі. 
Урад павысіў зарплаты і пенсіі, увёў трохтыднёвы аплачваемы адпачыD
нак для рабочых і служачых, пашырыў сістэму сацыяльнага страхаванD
ня. У 1956 г. была прызнана незалежнасць Марока і Туніса. Але восенD
ню 1956 г. Францыя прыняла ўдзел у няўдалай агрэсіі супраць Егіпта, 
што пагоршыла яе адносіны з арабскімі краінамі. У Алжыры, насуперак 
абяцанню знайсці кампраміс з вызваленчым рухам, урад актывізаваў 
вайну з паўстанцамі і больш чым удвая павялічыў колькасць французD
скіх войск, зDза чаго страціў падтрымку камуністаў і левых радыкалаў. 
МРП і СНІП падтрымалі палітыку ў Алжыры, але былі супраць павыD
шэння сацыяльных расходаў. Нарастанне супраціўлення з боку НацыяD
нальнага сходу прымусіла Г. Мале ў маі 1957 г. абвясціць аб адстаўцы 
свайго ўрада. 
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Восенню 1957 г. была створана новая кіруючая кааліцыя ў складзе 
амаль усіх партый краіны – ад сацыялістаў да СНІП. Узнікненне такой 
шырокай кааліцыі стала спробай пераадолець крызіс, які склаўся ў 
Францыі. Гэты крызіс наспяваў на працягу існавання Чацвёртай рэсD
публікі па меры росту незадаволенасці насельніцтва ўладай краіны. НяD
спынныя змены ўрадаў, вострая барацьба ўнутры кіруючых кааліцый, 
нежаданне праводзіць сацыяльныя рэформы, страта шэрагу калоній – 
усё гэта ўспрымалася французамі як слабасць улады і яе няздольнасць 
вырашыць галоўныя праблемы краіны. Такія настроі рэзка ўзмацніліся 
пад уплывам безвыніковай вайны ў Алжыры, якая прывяла да росту 
ахвяр і паставіла краіну на мяжу фінансавага банкруцтва. Галісты, каD
рыстаючыся сітуацыяй, з восені 1957 г. разгарнулі кампанію за стварэнD
не «ўрада нацыянальнага выратавання» на чале з Ш. дэ Голем. 

З мэтай спыніць крызіс новая кааліцыя распрацавала канстытуцыйD
ную рэформу, якая абмяжоўвала магчымасць парламента адпраўляць 
урад у адстаўку і павінна была ўзмацніць палітычную стабільнасць. 
Аднак у той жа час у кааліцыі разгарнулася барацьба па пытанні аб 
палітыцы ў Алжыры. Вясной 1958 г. узнік востры ўрадавы крызіс, калі 
амаль месяц партыі не маглі сфарміраваць чарговы кабінет. 13 мая 1958 г. 
быў створаны ўрад на чале з П. Пфлімленам. У той жа дзень французD
скія пасяленцы ў Алжыры, якія падазравалі прэм’ерDміністра ў намеры 
даць гэтай краіне незалежнасць, узнялі мяцеж, падтрыманы кіраўніцтD
вам каланіяльных войск. Мяцежнікі, пагражаючы дэсантам у Францыі, 
запатрабавалі стварыць урад на чале з Ш. дэ Голем. Генерал пагаджаўся 
ўзначаліць урад толькі пры ўмове, што атрымае права на перагляд 
канстытуцыі 1946 г. Напалоханыя мяцяжом лідары партый, акрамя 
ФКП, згадзіліся з гэтым патрабаваннем. 1 чэрвеня 1958 г. сфарміраваны 
Ш. дэ Голем урад быў падтрыманы большасцю дэпутатаў. 3 чэрвеня каD
бінет атрымаў надзвычайныя паўнамоцтвы і дазвол на распрацоўку 
праекта новай канстытуцыі. Пасля гэтага дзейнасць Нацыянальнага 
сходу была прыпынена, і перыяд Чацвёртай рэспублікі скончыўся. 

 
 

ФРАНЦЫЯ Ў 1958–1974 гг. 
ПАЛІТЫЧНАЕ ДАМІНАВАННЕ ГАЛІСТАЎ 

 

а рэферэндуме, які адбыўся 28 верасня 1958 г., 79,2 % удзельнікаў 
падтрымалі праект новай канстытуцыі Францыі. У аснову гэтага 

праекта былі пакладзены ідэі Ш. дэ Голя аб арганізацыі дзяржаўнай улады. 
Новая канстытуцыя ўступіла ў сілу 4 кастрычніка 1958 г., паклаўшы паD
чатак перыяду Пятай рэспублікі, які доўжыцца ў Францыі і сёння. 

Н 
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Канстытуцыя 1958 г. усталявала ў краіне прэзідэнцкаDпарламенцкі 
рэжым. Цэнтральнае месца ў сістэме ўлады было адведзена прэзідэнту 
краіны. Ён абіраўся на сем гадоў (з 2000 г. на пяць гадоў) калегіяй выD
баршчыкаў, а з 1962 г. абіраецца ўсеагульным галасаваннем. Прэзідэнт 
вызначае курс у такіх сферах, як знешняя палітыка, абарона і нацыяD
нальная бяспека. Ён мае права ўводзіць надзвычайнае становішча ў 
крызісных сітуацыях, можа ініцыіраваць правядзенне рэферэндумаў 
і выдаваць арданансы (указы), якія маюць сілу закона. 

Прэзідэнт непадкантрольны ні адной з галін улады і можа быць змешD
чаны з пасады толькі ў выпадку дзяржаўнай здрады. Яго галоўнай функD
цыяй з’яўляецца функцыя арбітра, які забяспечвае нармальную дзейнасць 
дзяржаўных органаў. Канстытуцыя дала яму магчымасць уплываць на выD
канаўчую і заканадаўчую ўладу. Прэзідэнт прызначае прэм’ерDміністра і, 
па яго рэкамендацыі, склад кабінета, ён кіруе пасяджэннямі Савета міністD
раў і зацвярджае рашэнні ўрада. Глава дзяржавы таксама можа накіраваць 
законапраект на паўторнае галасаванне, мае права роспуску ніжняй палаD
ты парламента і магчымасць выносіць найбольш важныя законапраекты 
на рэферэндум. 

Заканадаўчая ўлада належыць двухпалатнаму парламенту. Ніжняя паD
лата (Нацыянальны сход) абіраецца на пяць гадоў усеагульным галасаD
ваннем па мажарытарнай сістэме ў два туры. Такая выбарчая сістэма 
разлічана на тое, каб правесці ў парламент прадстаўнікоў найбольш уплыD
вовых партый і стварыць трывалую парламенцкую большасць. Верхняя 
палата (Сенат) абіраецца ўскосным галасаваннем на шэсць гадоў з абнаўD
леннем на трэць кожныя тры гады. Сенат атрымаў права заканадаўчай 
ініцыятывы, аднак яго галоўным паўнамоцтвам засталася магчымасць 
накіраваць законапраект на паўторнае галасаванне ў ніжнюю палату. 

Выканаўчую ўладу ажыццяўляе ўрад, які нясе адказнасць перад прэзіD
дэнтам і Нацыянальным сходам. У канстытуцыі 1958 г. прадугледжаны 
меры, скіраваныя на тое, каб павысіць эфектыўнасць выканаўчай улады. 
ПаDпершае, урад атрымаў права распрацоўкі законапраектаў, перш за 
усё – у галіне эканамічнай палітыкі. ПаDдругое, зменшыліся магчымасці 
парламента ўздзейнічаць на палітыку ўрада і мяняць кабінеты. НацыяD
нальны сход можа адправіць урад у адстаўку праз вынясенне вотума 
недаверу. Але ў гэтым выпадку прэзідэнт мае магчымасць замест змены 
кабінета распусціць ніжнюю палату і прызначыць новыя выбары. 

Практыка паказала, што канстытуцыя добра прыстасавана да асабD
лівасцей Францыі і забяспечвае моцную ўладу ў краіне, таму яна (з шэD
рагам паправак) дзейнічае і сёння. 

У лістападзе 1958 г. адбыліся парламенцкія выбары, якія зафіксавалі 
новы расклад палітычных сіл. Створаная напярэдадні выбараў галісцD
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кая партыя «Саюз за новую рэспубліку» (ЮНР) заняла першае месца, 
атрымаўшы 188 мандатаў. На другім месцы апынуўся СНІП, які правёў 
133 дэпутатаў. Прыкладна аднолькава выступілі МРП (40 месцаў) і парD
тыя радыкалаў (44). Пазіцыі левых партый рэзка аслаблі: СФІО атрыD
мала 40 мандатаў, а ФКП толькі 10. У снежні 1958 г. прэзідэнтам краіны 
быў абраны Ш. дэ Голь, які засяродзіў у сваіх руках прыняцце ўсіх важD
ных рашэнняў, зDза чаго перыяд яго кіравання атрымаў назву «рэжым 
асабістай улады». 

У эканамічнай сферы ўзамацнілася дзяржаўнае рэгуляванне на макD
раэканамічным узроўні з мэтай павысіць эканамічны патэнцыял краіD
ны. Новая ўлада актывізавала курс на павышэнне канкурэнтаздольнасD
ці нацыянальнай прамысловасці, узяты ў сярэдзіне 1950Dх гг. Дзяржава 
павялічыла фінансавую падтрымку высокатэхналагічных відаў вытворD
часці, стымулявала стварэнне буйных прадпрыемстваў і павышэнне 
экспарту. Адначасова ўрад заняўся вырашэннем праблем, якія засталіся 
ад Чацвёртай рэспублікі. Для стабілізацыі фінансавай сістэмы ён скараD
ціў грашовую эмісію, замарудзіў рост сацыяльных расходаў, павысіў таD
рыфы і ўскосныя падаткі. У 1960 г. у абарот быў уведзены т. зв. «цяжкі» 
франк, курс якога ў 100 разоў перавышаў курс папярэдняга, «лёгкага» 
франка. У аграрным сектары асноўная маса дзяржаўных датацый была 
накіравана на падтрымку рэнтабельных гаспадарак. У ЕЭС Ш. дэ Голь, 
пагражаючы выхадам Францыі з гэтай арганізацыі, дамогся ўсталяванD
ня выгадных для французскіх фермераў цэн на сельскагаспадарчую 
прадукцыю. 

За 1958–1968 гг. аб’ём прамысловай вытворчасці ўзрос больш чым 
на 60 %, выпуск прадукцыі сельскай гаспадаркі павялічыўся на 66 %, 
баланс знешняга гандлю быў пазітыўным. У 1965 г. Францыя пагасіла 
фінансавую запазычанасць ЗША, зноў стала краінайDкрэдыторам і выйD
шла на трэцяе месца ў свеце пасля ЗША і Вялікабрытаніі па экспарце 
капіталаў. 

Знешняя палітыка Ш. дэ Голя была скіравана на павышэнне самасD
тойнасці Францыі ў міжнародных справах і ўзмацненне пазіцый краіны 
на сусветнай арэне. У 1960 г. Францыя стала ядзернай дзяржавай, што 
павысіла яе міжнародны статус. Яна палепшыла адносіны з СССР і 
іншымі сацыялістычнымі краінамі. З 1965 г. Францыя спыніла ўдзел у 
нарадах блока СЕАТА, а ў 1966 г. выйшла з ваеннай арганізацыі НАТА. 
Па шэрагу важных міжнародных праблем Парыж займаў пазіцыю, якая 
адрознівалася ад пазіцыі іншых заходніх краін. Напрыклад, у канфлікце 
на Блізкім Усходзе Францыя падтрымала арабскія краіны. Пры Ш. дэ 
Голю Францыя стала палітычным лідарам ЕЭС. Менавіта яна адыгрыD
вала вырашальную ролю ў пытаннях аб змесце, напрамку і рытме інтэD
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грацыйнага працэсу. Францыя заблакіравала пашырэнне паўнамоцтваў 
наднацыянальных органаў ЕЭС і накіравала еўрапейскую інтэграцыю 
пераважна ў эканамічны бок. Ш. дэ Голь двойчы накладаў вета на прыD
няцце ў ЕЭС Вялікабрытаніі, з якой ён звязваў магчымасць узмацнення 
ўплыву ЗША на Заходнюю Еўропу. 

Заслугай Ш. дэ Голя стала вырашэнне каланіяльнай праблемы. КансD
тытуцыя 1958 г. трансфармавала Французскі Саюз у Супольнасць, удзельD
нікі якой мелі права на свабодны выхад і атрыманне незалежнасці. 
У 1958–1960 гг. Францыя не стала перашкаджаць выхаду з Супольнасці 
сваіх калоній у Чорнай Афрыцы, але яна падпісала з імі дагаворы, якія 
забяспечылі яе эканамічны і палітычны ўплыў у гэтым рэгіёне. У 1961 г. 
быў праведзены рэферэндум, на якім 75 % удзельнікаў выказаліся за 
тое, каб даць Алжыру права на самавызначэнне. У 1962 г. Алжыр атрыD
маў незалежнасць. 

Палітычнае жыццё Францыі ў гэты перыяд праходзіла пад знакам 
дамінавання галісцкага руху. ЗDза нежадання Ш. дэ Голя лічыцца з саюзD
нікамі ЮНР кааліцыя, што ўтварылася пасля выбараў 1958 г., хутка расD
палася. У 1959 г. у апазіцыю перайшлі СФІО і партыя радыкалаў, у 1961 г. – 
МРП і СНІП. У саюзе з галістамі засталася толькі група дэпутатаў 
СНІП на чале з В. Жыскар Д’Эстэнам, якая стала называцца «незалежD
ныя рэспубліканцы». Восенню 1962 г. адбылося сутыкненне галістаў 
з іншымі партыямі краіны. Пасля таго як Ш. дэ Голь вырашыў вынесці 
на рэферэндум пытанне аб абранні прэзідэнта ўсеагульным галасаванD
нем, апазіцыйныя фракцыі вынеслі вотум недаверу ўраду. У адказ прэD
зідэнт распусціў Нацыянальны сход і прызначыў датэрміновыя выбары. 
На рэферэндуме 28 кастрычніка 1962 г. 61,7 % французаў падтрымалі 
прапанову Ш. дэ Голя. На парламенцкіх выбарах у лістападзе 1962 г. 
ЮНР (229 месцаў) і «незалежныя рэспубліканцы» (32) заваявалі абсаD
лютную большасць. ФКП (41 мандат) і СФІО (67 месцаў) крыху ўзмацD
нілі свае пазіцыі. МРП паўтарыла вынікі 1958 г. (44 дэпутаты), партыя 
радыкалаў згубіла чатыры месцы (40), СНІП пацярпеў сапраўдны крах 
(38 месцаў замест 133). 

Пасля гэтых выбараў галісты ў саюзе з «незалежнымі рэспубліканD
цамі» на працягу больш чым дзесяці гадоў трымалі ў руках усю ўладу ў 
краіне. Адной з прычын сталі поспехі ва ўнутранай і знешняй палітыцы. 
Другой прычынай стала ідэалогія галізму, якая базіравалася на трох 
галоўных ідэях. Першай была ідэя «велічы Францыі» – узмацнення паD
зіцый краіны ў свеце. Другой была ідэя «моцнай дзяржавы», якая стаіць 
вышэй за інтарэсы класаў і партый, баронячы агульнанацыянальныя 
інтарэсы. Трэцяй была ідэя саюзу прадпрымальнікаў і наёмных працоўD
ных у выглядзе «ўдзелу» рабочых у кіраванні і прыбытках прадпрыемD
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стваў. Такая ідэалогія дала галістам падтрымку з боку розных катэгорый 
насельніцтва. 

Моц галісцкага руху падштурхнула працэс кансалідацыі ў лагеры апаD
зіцыі. Рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў 1965 г., СНІП і МРП стварыD
лі кааліцыю «Дэмакратычны цэнтр» і вылучылі сваім кандыдатам Ж. ЛеD
канюэ. СФІО, радыкалы і створаная на базе ЮДСР партыя «Канвент 
рэспубліканскіх інстытутаў» на чале з Ф. Мітэранам аб’ядналіся ў блок 
«Федэрацыя дэмакратычных і сацыялістычных левых сіл» (ФДСЛС). Яе 
кандыдатам стаў Ф. Мітэран, якога падтрымала кіраўніцтва ФКП, адмоD
віўшыся ад вылучэння свайго кандыдата. 

Прэзідэнцкія выбары 1965 г. паказалі, што аўтарытэт галістаў пачаў 
змяншацца. Ш. дэ Голь хоць і стаў пераможцам, аднак не быў абраны 
з першага тура, а ў другім набраў 55 % галасоў супраць 45 % у Ф. МітэD
рана. Парламенцкія выбары 1967 г. пацвердзілі гэту тэндэнцыю. ЮНР і 
«незалежныя рэспубліканцы» атрымалі 244 месцы, але яны ўтрымлівалі 
абсалютную большасць з перавагай толькі ў адзін дэпутацкі мандат. ЛеD
выя сілы зноў узмацнілі пазіцыі: ФКП – 76 месцаў, ФДСЛС – 116. ДэD
макратычны цэнтр правёў толькі 27 дэпутатаў, што стала новай праявай 
аслаблення палітычных пазіцый цэнтрысцкіх партый. 

У маі 1968 г. у Францыі адбыўся востры ўнутраны крызіс, які стаў 
нечаканасцю для ўсіх палітычных сіл краіны. Крызіс пачаўся з выступD
ленняў студэнтаў, якія імкнуліся да абнаўлення французскага грамадD
ства на базе новых каштоўнасцей. У Парыжы студэнцкія дэманстрацыі 
суправаджаліся сутыкненнямі з паліцыяй і будаўніцтвам барыкад. Да 
студэнцкіх хваляванняў дадаліся выступленні рабочых, незадаволеных 
марудным ростам заробкаў. Прафсаюзы арганізавалі ўсеагульную забасD
тоўку з удзелам каля 10 млн чалавек. У канцы мая пачаліся дэманстраD
цыі сялян супраць аграрнай палітыкі прэзідэнта. Унутранае жыццё 
краіны было паралізавана. 

Урад заключыў з прафсаюзамі дагавор аб павышэнні заробкаў і паD
шырэнні паўнамоцтваў прафсаюзных арганізацый на прадпрыемствах. 
Гэта дазволіла спыніць забастовачны рух. Затым Ш. дэ Голь распусціў 
Нацыянальны сход і правёў у чэрвені 1968 г. датэрміновыя парламенцкія 
выбары. На іх галісцкая партыя, якая была перайменавана ў «Саюз абаD
роны рэспублікі» (ЮДР), атрымала 297 месцаў і заваявала абсалютную 
парламенцкую большасць. «Незалежныя рэспубліканцы» (62 мандаты) 
таксама абагналі апазіцыйныя ФДСЛС (57), ФКП (34), Дэмакратычны 
цэнтр (33). Прычынай упэўненай перамогі галістаў і іх саюзнікаў стала 
імкненне французаў, напалоханых майскімі падзеямі, да стабільнасці. 

У той жа час крызіс выявіў незадаволенасць насельніцтва зместам 
палітыкі Ш. дэ Голя і аўтарытарным стылем яго кіравання. На рэферэнD
думе ў красавіку 1969 г. 52 % выбаршчыкаў прагаласавалі супраць прэD
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зідэнцкага праекта рэформы мясцовага кіравання. Ш. дэ Голь, які ліD
чыў, што мае права займаць пасаду прэзідэнта толькі пакуль мае падD
трымку большасці французаў, адразу пасля рэферэндуму выйшаў у адD
стаўку. У першым туры датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў кандыдат 
ЮДР Ж. Пампіду атрымаў 44 % галасоў і адчувальна апярэдзіў цэнтрысD
та А. Паэра (23 %), камуніста Ж. Дзюкло (22 %) і сацыяліста Г. Дэфера 
(5 %). У другім туры Ж. Пампіду перамог, атрымаўшы 57,6 % галасоў 
супраць 44,4 % у А. Паэра. 

Новы прэзідэнт, які быў лідарам прагматычный плыні ў галісцкім руху, 
працягваў курс Ш. дэ Голя з пэўнымі карэктывамі. Фінансавая і аграрная 
палітыка не змяніліся, але Ж. Пампіду ўзмацніў падтрымку прамысловасD
ці, з развіццём якой ён звязваў вырашэнне галоўных сацыяльных праблем. 
Урад павялічыў датацыі прамысловым кампаніям, даў ім новыя падаткоD
выя ільготы, у 1969 г. правёў новую дэвальвацыю франка, каб стымуляваць 
экспарт. У 1969–1973 гг. эканамічнае развіццё краіны паскорылася, і ў 
1972 г. Францыя па памеры ВУП абагнала Вялікабрытанію і выйшла на 
пятае месца ў свеце. У сацыяльнай сферы ўрад павялічыў фінансаванне сіD
стэмы прафесійнай адукацыі, у 1970 г. прыняў закон аб штогадовай індэкD
сацыі мінімальнай зарплаты ў залежнасці ад узроўню інфляцыі. Аднак на 
значнае павышэнне сацыяльных расходаў улады краіны не пайшлі, каб не 
пагоршыць становішча фінансавай сістэмы. 

У знешняй палітыцы Ж. Пампіду зменшыў супрацьстаянне Францыі з 
ЗША, але змагаўся за тое, каб Вашынгтон больш лічыўся з саюзнікамі. 
Поспехам французскай дыпламатыі стала заключэнне ў 1974 г. новай АтD
лантычнай хартыі, якая ўзмацніла калегіяльнасць у дзеяннях НАТА. Гэта 
дазволіла Францыі больш актыўна развіваць палітычнае супрацоўніцтва з 
блокам без шкоды для сваіх нацыянальных інтарэсаў. Адначасова ФранD
цыя актывізавала супрацоўніцтва ў эканамічнай і культурнай сферах 
з СССР, у якім бачыла важны рынак збыту і крыніцу сыравіны. У ЕЭС 
Ж. Пампіду лічыўся з меркаваннямі партнёраў і заняў больш гнуткую пазіD
цыю адносна далейшага развіцця інтэграцыйнага працэсу. Францыя не 
стала блакіраваць прыём Вялікабрытаніі ў ЕЭС, у 1973 г. падпісала план 
стварэння да 1980 г. Еўрапейскага саюза ў выглядзе канфедэрацыі краін 
ЕЭС. У адносінах з краінамі трэцяга свету Францыя працягвала самаD
стойную палітыку, кіруючыся нацыянальнымі інтарэсамі. 

Праверкай эфектыўнасці палітыкі Ж. Пампіду сталі парламенцкія 
выбары 1972 г., падчас падрыхтоўкі да якіх у апазіцыйным лагеры адD
быліся важныя змены. У 1969 г. партыя радыкалаў выйшла з ФДСЛС 
і ў 1971 г. стварыла альянс з ідэйна блізкім Дэмакратычным цэнтрам. 
Аднак яе левае крыло пакінула партыю і заснавала ў 1971 г. арганізацыю 
«Рух левых радыкалаў» (РЛР), якая ўзяла курс на супрацоўніцтва з парD
тыямі адпаведнага лагера. 
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У СФІО пасля правалу на прэзідэнцкіх выбарах 1969 г. разгарнуўся 
працэс абнаўлення. У 1971 г. пасля аб’яднання СФІО з шэрагам дробD
ных левых арганізацый была створана Французская сацыялістычная 
партыя (ФСП), кіраўніком якой стаў Ф. Мітэран. ФСП прыняла новую 
праграму з планам канкрэтных дзеянняў па дасягненні галоўнай мэты – 
трансфармацыі капіталістычнага грамадства пры дапамозе глыбокіх рэD
форм. У плане стратэгіі ФСП канчаткова адмовілася ад альянсу з цэнтD
рыстамі і абвясціла курс на саюз з левымі партыямі, уключаючы ФКП. 
Дзякуючы намаганням Ф. Мітэрана ў 1972 г. быў створаны блок «Саюз 
левых сіл» у складзе ФСП, ФКП і РЛР. Яго праграма прадугледжвала 
шырокую нацыяналізацыю, павелічэнне сацыяльных расходаў, узмацD
ненне праў прафсаюзаў і пашырэнне паўнамоцтваў парламента. 

На выбарах 1972 г. ЮДР (184 мандаты) захаваў статус галоўнай парD
тыі краіны і разам з саюзнікаміDцэнтрыстамі заваяваў абсалютную больD
шасць у ніжняй палаце. Партыі Саюза левых сіл атрымалі 173 месцы, 
апазіцыйныя цэнтрысты – толькі 31 мандат. Такім чынам, галісцкі рух 
застаўся моцнай палітычнай сілай і без свайго заснавальніка. 
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мерць Ж. Пампіду ў красавіку 1974 г. прывяла да датэрміновых прэзіD
дэнцкіх выбараў, у выніку якіх галісты страцілі пасаду главы дзярD

жавы. Кандыдат ЮДР Ж. ШабанDДэльмас з пачатку выбарчай кампаніі 
саступаў па папулярнасці кандыдату левых сіл Ф. Мітэрану і В. Жыскар 
Д’Эстэну, якога падтрымалі ўсе цэнтрысцкія партыі. У прэсе разгарнулася 
кампанія супраць Ж. ШабанDДэльмаса з абвінавачваннем у тым, што ён не 
даплаціў падаткі. Прапанаваная кандыдатам ЮДР праграма «новага граD
мадства» не знайшла шырокай падтрымкі сярод выбаршчыкаў. У сваёй 
партыі ён не ўспрымаўся як безумоўны лідар. Група маладых палітыкаў 
ЮДР на чале з Ж. Шыракам падтрымала В. Жыскар Д’Эстэна, што яшчэ 
больш дэзарыентавала галісцкі электарат. Ж. ШабанDДэльмас выбыў з 
барацьбы ўжо ў першым туры, атрымаўшы 15,2 % галасоў супраць 43,3 % у 
Ф. Мітэрана і 32,9 % у В. Жыскар Д’Эстэна. 

У другім туры разгарнулася ўпартая барацьба паміж Ф. Мітэранам 
і В. Жыскар Д’Эстэнам. Праграма Ф. Мітэрана па змесце была вельмі 
блізкай да праграмы Саюза левых сіл. Праграма яго саперніка прадугледжD
вала абнаўленне грамадства на базе ліберальных прынцыпаў. В. Жыскар 
Д’Эстэн абяцаў пашырыць свабоду прадпрыемстваў, палепшыць умовы 
працы рабочых і служачых, узмацніць сацыяльную падтрымку інвалідаў 
і людзей сталага ўзросту, пашырыць правы жанчын. Пераможцам выбаD
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раў з невялікай перавагай стаў В. Жыскар Д’Эстэн, атрымаўшы 50,7 % 
галасоў супраць 49,3 % у Ф. Мітэрана. Прэм’ерDміністрам быў прызначаD
ны Ж. Шырак, але большасць міністэрскіх пасад атрымалі палітыкі з атаD
чэння новага прэзідэнта. 

Адразу пасля выбараў В. Жыскар Д’Эстэн паказаў намер мадэрнізаD
ваць французскае грамадства з улікам змен у настроях насельніцтва. 
У 1974–1975 гг. выбарчы ўзрост знізіўся з 21 да 18 гадоў, была спрошD
чана працэдура разводаў, атрымалі легалізацыю аборты, быў прыняты 
закон аб прафесійнай роўнасці мужчын і жанчын. 

З 1976 г. правядзенне сацыяльных рэформ спынілася і ўвага ўлад заD
сяродзілася на эканоміцы, дзе ўзніклі сур’ёзныя праблемы. У 1974 г. у 
Францыі пачаўся эканамічны крызіс, справакаваны першым «нафтаD
вым шокам». Першапачаткова антыкрызісная палітыка сканцэнтраваD
лася на барацьбе з інфляцыяй, якая ў 1974 г. склала 16,8 %. Урад зрабіў 
больш жорсткай крэдытную палітыку, увёў новыя падаткі, скараціў 
дзяржаўныя расходы. Аднак скарачэнне вытворчасці на 14,8 % і паD
велічэнне беспрацоўя ў 1,5 разы прымусілі прэзідэнта пагадзіцца на 
прапанаваны Ж. Шыракам план аднаўлення эканамічнага росту. РэаліD
зацыя гэтага плана пачалася ў верасні 1975 г. і праявілася ў павелічэнні 
дзяржаўных расходаў на сацыяльныя праграмы і падтрымку прадпрыD
емстваў. Такая палітыка дазволіла эканоміцы выйсці на дакрызісныя 
паказчыкі, але ўжо летам 1976 г. эканамічны рост спыніўся. Адначасова 
назіраліся рост беспрацоўя, высокая інфляцыя, адмоўнае сальда знешD
негандлёвага балансу. Стала відавочна, што звыклыя метады дзяржаўD
нага рэгулявання неэфектыўныя і антыкрызісная палітыка павінна 
грунтавацца на іншых падыходах. 

У жніўні 1976 г. прэм’ерDміністрам быў прызначаны Р. Бар, якога 
В. Жыскар Д’Эстэн лічыў адным з лепшых эканамістаў краіны. Ён праD
водзіў прагматычны курс, у якім дзяржрэгуляванне спалучалася з неаліD
беральнымі метадамі. Для барацьбы з інфляцыяй праводзілася палітыка 
жорсткай эканоміі. Урад стрымліваў рост заробкаў, павысіў выплаты 
працоўных у фонды сацыяльнага страхавання, абмежаваў колькасць 
крэдытаў, павялічыў шэраг падаткаў і акцызаў. З мэтай стымулявання 
эканамічнага росту быў скасаваны дзяржаўны кантроль за цэнамі, павяD
лічваліся даходы пенсіянераў і бедных сем’яў, зніжаліся падаткі на выD
творчыя інвестыцыі. Для павышэння канкурэнтаздольнасці нацыяD
нальнай эканомікі ўрад аказаў фінансавую і падатковую дапамогу прадD
прыемствам, якія абнаўлялі абсталяванне, а таксама разгарнуў сіламі 
дзяржавы рэарганізацыю электраэнергетыкі, чорнай металургіі і суднаD
будаўніцтва. Для барацьбы з беспрацоўем былі прыняты тры планы наD
дання падатковых ільгот кампаніям, якія наймалі маладых беспрацоўD
ных і ажыццяўлялі іх прафесійную падрыхтоўку. 
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Палітыка Р. Бара мела супярэчлівыя вынікі. У 1976–1979 гг. у ФранD
цыі былі адны з самых высокіх на Захадзе тэмпы росту ВУП (больш за 
3 % у год), палепшылася фінансавае становішча прадпрыемстваў, паD
скорыўся рост экспарту. Але адначасова захаваліся сур’ёзныя праблеD
мы. Прамысловая вытворчасць расла вельмі марудна, працягвалася скаD
рачэнне прыватных інвестыцый (за 1974–1979 гг. яны знізіліся на 
6,9 %), узровень інфляцыі складаў каля 10 % у год, беспрацоўе вырасла 
амаль у два разы. Такім чынам, стагнацыя працягвалася. 

Эканамічная сітуацыя яшчэ больш пагоршылася ў 1980 г., калі ў 
Францыі пачаўся новы эканамічны крызіс. ВУП вырас толькі на 1,1 %, 
аб’ём прамысловай вытворчаці скараціўся на 8,1 %, беспрацоўе дасягнула 
1,6 млн чалавек, рэзка вырасла адмоўнае сальда знешняга гандлю, пакупD
ная здольнасць насельніцтва знізілася ўпершыню за пасляваенны час. 

Палітыка Р. Бара выклікала незадаволенасць французаў, якія імкнуD
ліся да пашырэння сацыяльных праграм і лічылі, што эканамічныя цяжD
касці можна пераадолець пры дапамозе ўзмацнення дзяржаўнага рэгуляD
вання. У 1981 г. больш за палову насельніцтва краіны лічыла сацыяльнаD
эканамічную палітыку ўрада неэфектыўнай, а Р. Бар, які, нягледзячы на 
масавыя выступленні, не змяніў урадавы курс, стаў самым непапулярным 
прэм’ерDміністрам Пятай рэспублікі. Пагаршэнне сацыяльнаDэканамічнай 
сітуацыі адбілася і на папулярнасці прэзідэнта: у пачатку 1981 г. 51 % 
французаў былі незадаволены яго дзейнасцю. 

У знешняй палітыцы Жыскар Д’Эстэн правёў карэкціроўку курсу 
галістаў. Ён менш увагі надаваў глабальным праблемам і паставіў на 
першае месца ўзмацненне лідарства Францыі ў Заходняй Еўропе. Для 
актывізацыі інтэграцыйнага працэсу французскі кіраўнік пагадзіўся на 
стварэнне ў 1979 г. Еўрапейскага парламента. Гэта дазволіла правесці 
важную фінансавую рэформу і стварыць механізм каардынацыі курсаў 
валют краін ЕЭС. Таксама Францыя стала больш увагі надаваць супраD
цоўніцтву з краінамі Азіі і асабліва Афрыкі. Французскае кіраўніцтва 
яшчэ больш палепшыла адносіны з США і актывізавала супрацоўніцтва 
з НАТА. У той жа час Францыя пашырыла эканамічныя сувязі з СССР і 
падтрымлівала найбольш актыўныя палітычныя кантакты з Масквой 
сярод галоўных заходніх дзяржаў. Краіна паDранейшаму займала асобD
ную пазіцыю ў дачыненні да лакальных канфліктаў, выступіла з шэраD
гам ініцыятыў па пытаннях міжнародных адносін. Такі курс дазволіў 
Францыі падтрымліваць імідж самастойнай уплывовай дзяржавы. 

У палітычным жыцці краіны падчас кіраўніцтва Жыскар Д’Эстэна 
адбыліся адчувальныя змены. Галісцкі рух у 1974–1976 гг. перажываў 
сапраўдны крызіс. У ЮДР разгарнулася супрацьстаянне паміж «старой 
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гвардыяй» былых паплечнікаў Ш. дэ Голя з часоў Супраціўлення і груD
поўкай маладых палітыкаў, лідар якой Ж. Шырак у 1974 г. узначаліў 
партыю. Колькасць ЮДР скарацілася з 245 тыс. у 1974 г. да 30 тыс. чаD
лавек у 1975 г. У жніўні 1976 г. Ж. Шырак выйшаў у адстаўку з пасады 
прэм’ерDміністра зDза нежадання прэзідэнта прыслухоўвацца да яго праD
паноў. Тым самым галісты цалкам страцілі выканаўчую ўладу. У 1976 г. 
толькі 5 % актывістаў ЮДР лічылі, што іх партыя з’яўляецца ўплывовай 
палітычнай сілай. 

Аднак сітуацыя змянілася пасля таго, як Ж. Шырак у снежні 1976 г. 
пачаў перабудову галісцкага руху. Партыя ўзяла новую назву – «Аб’ядD
нанне ў падтрымку Рэспублікі» (АПР). У ёй была ўсталявана строгая 
дысцыпліна, а прыняцце галоўных рашэнняў было засяроджана ў руках 
кіраўніка партыі. АПР разгарнула актыўную прапагандысцкую работу 
сярод насельніцтва краіны, стварыла свае арганізацыі на прадпрыемстD
вах і ва ўніверсітэтах. Ж. Шырак змяніў партыйную ідэалогію, спалуD
чыўшы прынцыпы класічнага галізму і неаліберальныя ідэі. Так, АПР 
выступала за захаванне макраэканамічнага рэгулявання эканомікі, але 
адначасова выказвалася за пашырэнне свабоды прадпрыемстваў. ПарD
тыя была супраць правядзення актыўнай сацыяльнай палітыкі і прапаD
навала вырашаць сацыяльныя праблемы пры дапамозе прынцыпу «апоD
ры на ўласныя сілы». 

Вынікам дзеянняў Ж. Шырака стала хуткае павышэнне аўтарытэту 
АПР. Узмацненне галістаў падштурхнула В. Жыскар Д’Эстэна да аб’ядD
нання цэнтрыстаў, каб стварыць супрацьвагу гэтай партыі. У студзені 
1978 г. быў сфарміраваны альянс трох правацэнтрысцкіх партый – Саюз 
за французскую дэмакратыю (СФД). Ён не з’яўляўся палітычнай парD
тыяй, не меў агульнай праграмы, моцнай арганізацыі і строгай дысцыпD
ліны. Аднак сярод удзельнікаў СФД было шмат палітыкаў, папулярных 
на мясцовым узроўні. Менавіта таму СФД адхіліў прапанову АПР аб 
стварэнні электаральнага альянсу і вырашыў самастойна выступаць на 
парламенцкіх выбарах 1978 г. 

Раскол у правым лагеры яшчэ больш павысіў верагоднасць перамогі 
на выбарах 1978 г. левых партый, чыя папулярнасць вырасла ў сувязі з 
незадаволенасцю французаў палітыкай урада Р. Бара. Аднак упэўнеD
насць у перамозе прывяла да расколу левай кааліцыі. Напярэдадні выD
бараў ФКП вырашыла выступаць самастойна з больш радыкальнай 
праграмай, чым у Саюза левых сіл. Такое рашэнне тлумачылася імкненD
нем кіраўніцтва ФКП вярнуць камуністам ролю галоўнай сілы левага 
лагера, якую іх партыя ў другой палове 1970Dх гг. саступіла ФСП. РасD
пад Саюза левых сіл дазволіў правым перамагчы на выбарах. АРП атрыD
мала 153 мандаты, СФД зусім няшмат саступіў галістам, заваяваўшы 
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122 месцы. ФСП правяла ў Нацыянальны сход 104 дэпутатаў, ФКП – 
86, РЛР – 10. 

Пасля выбараў адносіны паміж АПР і СФД пагоршыліся, таму што 
В. Жыскар Д’Эстэн, натхнёны вынікам СФД, стаў яшчэ менш увагі 
звяртаць на патрабаванні галістаў. Пасля выбараў 1979 г. у ЕўрапарлаD
мент, на якіх перамог СФД, а АПР апынулася толькі на чацвёртым месD
цы пасля ФСП і ФКП, галісты перайшлі ў частковую апазіцыю і разгарD
нулі крытыку палітыкі прэзідэнта. 

Гэта барацьба працягвалася і на прэзідэнцкіх выбарах 1981 г. У хоD
дзе перадвыбарчай кампаніі Ж. Шырак крытыкаваў В. Жыскар Д’ЭстэD
на не менш жорстка, чым Ф. Мітэран і глава ФКП Ж. Маршэ. Пасля 
першага тура, дзе глава АПР заняў трэцяе месца, ён не заклікаў сваіх 
выбаршчыкаў падтрымаць дзеючага прэзідэнта. У той жа час глава 
ФКП запрасіў сваіх прыхільнікаў прагаласаваць за лідара ФСП. У друD
гім туры Ф. Мітэран перамог, атрымаўшы 51,7 % галасоў супраць 48,3 % 
у В. Жыскар Д’Эстэна. 

Сацыяліст Ф. Мітэран прыйшоў да ўлады ў той час, калі ў больD
шасці заходніх краін левыя сілы сталі губляць уплыў. Яго перамозе 
спрыялі няздольнасць правых сіл вырашыць праблемы Францыі і баD
рацьба ў правым лагеры. Яшчэ адной прычынай поспеху Ф. Мітэрана 
стала тое, што насельніцтва краіны яшчэ не ўсвядоміла ўсёй глыбіні 
крызісу і верыла ў магчымасць яго пераадолення пры дапамозе традыD
цыйных метадаў дзяржрэгулявання. Французам падалася больш прыD
вабнай перадвыбарчая праграма кандыдата ФСП «110 пунктаў», якая 
прадугледжвала ўзмацненне ролі дзяржавы ў эканамічным жыцці краіD
ны і шырокую сацыяльную палітыку. 

Новы прэзідэнт у чэрвені 1981 г. правёў датэрміновыя парламенцкія 
выбары, на якіх упэўнена перамаглі левыя партыі. ФСП атрымала 
271 месца, ФКП – 44, РЛР – 14. Галісты ў новым Нацыянальным схоD
дзе мелі толькі 83 дэпутатаў, СФД – 71. Такім чынам, левыя сілы атрыD
малі ўсю паўнату ўлады і магчымасць рэалізаваць сваю праграму «левага 
эксперыменту». 

Кааліцыйны ўрад на чале з сацыялістам П. Маруа ў 1981–1982 гг. 
праводзіў палітыку «разрыву з капіталізмам», скіраваную на глыбокую 
трансфармацыю французскага грамадства. У эканамічнай сферы было 
нацыяналізавана 25 прамысловых і фінансавых груп (каля 2,5 тыс. 
прадпрыемстваў) з мэтай зрабіць дзяржсектар «рухавіком» эканомікі. 
Адначасова было прынята некалькі дзяржаўных праграм па развіцці 
навейшых сектараў і вытворчасці сучаснага абсталявання. Таксама ўрад 
прыняў законы, якія пашырылі кантроль прафсаюзаў над дзейнасцю 
адміністрацыі прадпрыемстваў. 
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Левыя сілы павысілі памер заробкаў і галоўных выплат, павялічылі 
расходы на адукацыю і развіццё культуры, аднавілі кантроль за цэнамі. 
Адбыліся змены ў сацыяльным заканадаўстве: быў уведзены пяты тыD
дзень аплачваемага (бюджэтнага) адпачынку, рабочы тыдзень скараціўся 
з 40 да 39 гадзін, пенсійны ўзрост знізіўся з 65 да 60 гадоў. Для фінансаD
вання гэтых мерапрыемстваў урад у адпаведнасці з прынцыпам «сацыD
яльнай справядлівасці» павысіў падаткі на прадпрымальнікаў і багатую 
частку насельніцтва. Пад лозунгам абнаўлення грамадства адбылася 
дэцэнтралізацыя сістэмы кіравання, было адменена смяротнае пакаранD
не, спрасцілася працэдура атрымання палітычнага прытулку імігрантамі. 

Такая палітыка, пры ўсіх сваіх сацыяльных дасягненнях, прывяла да 
сур’ёзных праблем у эканоміцы. Абсалютная большасць нацыяналізаD
ваных прадпрыемстваў ужо ў 1983 г. сталі стратнымі і працавалі толькі 
дзякуючы датацыям з дзяржаўнага бюджэту. Рост падаткаў прывёў да 
адтоку з краіны каля 150 млрд франкаў, што адбілася на тэмпах эканаD
мічнага росту. Калі ў 1981–1982 гг. ВУП павялічваўся на 2 % у год, то ў 
1983 г. яго рост склаў толькі 0,7 %, а колькасць беспрацоўных перавысіD
ла 2 млн чалавек. Рост дзяржаўных расходаў выклікаў павелічэнне інфD
ляцыі. Дзяржаўныя праграмы мадэрнізацыі эканомікі не прывялі да 
зніжэння сабекошту прадукцыі. У выніку баланс знешняга гандлю заD
ставаўся адмоўным, нягледзячы на правядзенне ў 1981–1982 гг. дзвюх 
дэвальвацый франка. 

Пад ціскам эканамічных рэалій сацыялісты праявілі прагматызм і 
па ўзоры іншых заходніх краін перайшлі да выкарыстання неаліберальD
ных метадаў у эканамічнай палітыцы. У красавіку 1983 г. пачалася рэаD
лізацыя плана стабілізацыі фінансаў. Урад замарозіў рост заробкаў і саD
цыяльных выплат, павысіў тарыфы і ўскосныя падаткі, павялічыў плату 
за медыцынскія паслугі. У студзені 1984 г. быў прыняты план перабудоD
вы прамысловасці, згодна з якім сталі закрывацца нерэнтабельныя прадD
прыемствы і праводзіцца прафесійная перападрыхтоўка іх персанала. 
Летам 1984 г. урад узначаліў тэхнакрат Л. Фаб’юс, які правёў яшчэ 
больш рашучыя змены. Яго кабінет зменшыў кантроль за цэнамі і памеD
рам заробкаў, знізіў падаткі на прыватныя інвестыцыі ў вытворчасць, 
дазволіў прыватным асобам набываць акцыі дзяржаўных прадпрыемD
стваў. 

Рэалістычная палітыка ФСП дазволіла скараціць інфляцыю да 3 % у 
год і паскорыць рост ВУП. Аднак яна не прывяла да павелічэння прыD
ватных інвестыцый, таму што прадпрымальнікі імкнуліся да больш 
глыбокіх рэформ. Згортванне нерэнтабельнай вытворчасці выклікала 
новае павышэнне беспрацоўя, а строгая фінансавая палітыка – зніжэнD
не даходаў французаў. 
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Вынікам стала ўзмацненне незадаволенасці насельніцтва, якое не раD
зумела прычын павароту ў палітыцы сацыялістаў. ФСП трэба было падD
весці тэарэтычнае абгрунтаванне пад свой новы курс. Але партыя адмовіD
лася ад сапраўднага абнаўлення сваёй ідэалогіі. Гэта прывяло да расD
паўсюджання ў левым электараце меркавання аб тым, што сацыялісты 
адмовіліся ад сваіх ідэалаў. ФКП вырашыла скарыстацца такімі настрояD
мі для вяртання сабе ролі галоўнай левай партыі. У 1984 г. камуністы 
выйшлі з урада, а ФКП разгарнула рэзкую крытыку ФСП, абвінаваціўшы 
сацыялістаў у здрадзе інтарэсам працоўных і ў змове з буржуазіяй. 

У правым лагеры АПР і партыі СФД у першай палове 1980Dх гг. расD
працавалі новыя праграмы, тэарэтычным падмуркам якіх стала неаканD
серватыўная ідэалогія. Ідэалагічнае збліжэнне і агульнае імкненне адD
няць уладу ў левых сіл прывялі да стварэння ў студзені 1986 г. кааліцыі 
АПР – СФД. На карысць правых партый дзейнічаў «кансерватыўны паD
варот» у масавай свядомасці, які адбыўся ў першай палове 1980Dх гг. 
Большасць французаў выказвалася за змяншэнне ролі дзяржавы ў экаD
номіцы і пашырэнне свабоды прадпрыемстваў, за ўзмацненне барацьбы 
са злачыннасцю і незаконнай іміграцыяй. У сярэдзіне 1980Dх гг. правыя 
сілы па ўзроўні папулярнасці абагналі левыя партыі. 

Імкнучыся захаваць уладу, ФСП прыняла закон аб правядзенні парD
ламенцкіх выбараў 1986 г. па прапарцыянальнай сістэме, якая была 
больш спрыяльнай для левых партый. Тым не менш кааліцыя АПР – 
СФД атрымала абсалютную большасць у Нацыянальным сходзе (291 
мандат). ФСП з 206 мандатамі захавала ролю галоўнай партыі левага лаD
гера. ФКП, нягледзячы на крытыку палітыкі сацыялістаў, атрымала 
35 месцаў супраць 44 у 1981 г. Аслабленне ФКП тлумачылася зніжэнD
нем папулярнасці яе ідэй, якое пачалося на мяжы 1970–80Dх гг. 

Галоўным сюрпрызам выбараў стала выступленне праварадыкальD
най партыі «Нацыянальны фронт» (НФ). Гэта арганізацыя, створаная 
ў 1972 г. Ж.DМ. Ле Пэнам, доўгі час успрымалася як палітычная экзоD
тыка. Аднак з 1984 г. яна стала імкліва нарошчваць папулярнасць і праD
вяла ў парламент 35 дэпутатаў. НФ выступаў за выдаленне дзяржавы 
з эканомікі, рашучую барацьбу з незаконнай іміграцыяй і злачыннасD
цю, за захаванне нацыянальнай тоеснасці краіны і абарону традыцыйD
ных каштоўнасцей. Ён абвясціў сябе сапраўднай народнай партыяй, 
якая змагаецца з «бандай чатырох» (ФСП, ФКП, АПР, СФД). НФ падD
трымалі прадстаўнікі розных катэгорый насельніцтва, каб выказаць 
свой пратэст супраць няздольнасці галоўных партый вырашыць прабD
лемы краіны. 

Пасля выбараў быў сфарміраваны ўрад на чале з Ж. Шыракам, што 
стварыла незвычайную сітуацыю суіснавання левага прэзідэнта і праD
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вага кабінета. Аднак гэта не прывяло да палітычнага крызісу, таму што 
Ф. Мітэран і Ж. Шырак дамовіліся аб размеркаванні сфер кампетэнцыі. 
Прэзідэнт сканцэнтраваўся на знешняй палітыцы і нацыянальнай бясD
пецы, прэм’ерDміністр – на ўнутранай палітыцы. 

Новы ўрад абвясціў сваёй мэтай ажыццяўленне «ліберальнай рэваD
люцыі паDфранцузску». У 1986–1987 гг. былі праведзены буйнамаштабD
ныя эканамічныя рэформы. Урад прыватызаваў каля трэці дзяржаўнага 
сектара (1110 прадпрыемстваў), зменшыў падаткі для прадпрымальніD
каў і багатых французаў, скасаваў частку абмежаванняў прадпрымальD
ніцкай дзейнасці. У фінансавай сферы працягвалася палітыка сацыяD
лістаў па эканоміі бюджэтных сродкаў. Адначасова былі пашыраны 
паўнамоцтвы паліцыі, узмоцнены пакаранні за злачынствы, актывізаD
валася барацьба з нелегальнай іміграцыяй. У сацыяльнай сферы ўрад 
распрацаваў рэформы вышэйшай адукацыі і сістэмы сацыяльнай абаD
роны, аднак зDза масавага пратэсту быў вымушаны адмовіцца ад іх праD
вядзення. 

Эканамічныя рэформы актывізавалі прыток прыватных інвестыD
цый. З 1986 г. эканамічны рост паскорыўся, быў спынены рост беспраD
цоўя, а з 1988 г. у Францыі пачаўся сапраўдны эканамічны ўздым. 
Аднак рашучая палітыка ўрада насцярожыла французаў, якія падтрымD
лівалі неаліберальныя рэформы ў эканоміцы, але былі супраць іх правяD
дзення ў сацыяльнай сферы, баючыся страціць свае сацыяльныя заваёD
вы. У канцы 1980Dх гг. большасць насельніцтва выказвалася за правяD
дзенне палітычнага курсу, які б спалучаў эканамічную эфектыўнасць 
правых сіл і моцную сацыяльную абарону, характэрную для левых парD
тый. На хвалі такіх настрояў вырас аўтарытэт Р. Бара, які ў 1987 г. 
абагнаў Ж. Шырака па папулярнасці ў правым лагеры. 

Палітыкі былі вымушаны прыстасоўвацца да новых памкненняў наD
сельніцтва. У выніку на прэзідэнцкіх выбарах 1988 г. праграмы галоўD
ных кандыдатаў (Ф. Мітэрана, Ж. Шырака, Р. Бара) былі вельмі падобD
нымі. Вырашальны ўплыў на вынікі выбараў аказала асоба кандыдата. 
У найбольш выгадным становішчы знаходзіўся Ф. Мітэран, які за 1986–
1987 гг. стварыў імідж гаранта непарушнасці сацыяльных праў француD
заў. У першым туры ён набраў 34 % галасоў і са значным адрывам абыD
шоў Ж. Шырака (19,9 %) і Р. Бара (16,5 %). Чацвёртае месца з 14 % 
галасоў заняў Ж.DМ. Ле Пэн, які апярэдзіў кандыдата ФКП А. Лажуані 
(6,8 %). У другім туры Ф. Мітэран упэўнена перамог з 54 % галасоў 
супраць 46 % у Ж. Шырака. Галоўнай прычынай яго поспеху стала тое, 
што французы аддалі перавагу стабільнасці, а не неабходным, але рыD
зыкоўным зменам. 
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У чэрвені 1988 г. прайшлі датэрміновыя парламенцкія выбары. На іх 
ФСП атрымала 276 месцаў і стала самай моцнай партыяй краіны, хоць і 
не заваявала абсалютнай большасці. ФКП зноў панесла страты і правяD
ла толькі 27 дэпутатаў. Правыя партыі атрымалі 272 мандаты, з іх АПР – 
130, СФД – 128. ЗDза таго, што выбары прайшлі па мажарытарнай сісD
тэме, НФ не правёў ніводнага дэпутата, хоць і набраў столькі ж галасоў, 
што і ў 1986 г. 

Такім чынам, спрыяльная палітычная кан’юнктура дазволіла ФСП 
вярнуць сабе ўсю паўнату ўлады насуперак агульнай для заходніх краін 
тэндэнцыі. 

 
 

ФРАНЦЫЯ Ў 1988–2002 гг. 
 

асля двайной перамогі ў 1988 г. перад ФСП паўстала пытанне аб 
далейшай палітыцы. Партыі было неабходна праводзіць курс, які 

б задаволіў працоўных, але не стварыў перашкод для эканамічнага разD
віцця. Урад на чале з лідарам правага крыла ФСП М. Ракарам адразу 
пасля выбараў аднавіў падатак на буйныя даходы і стварыў спецыяльD
ную выплату для беднякоў. У той жа час М. Ракар адмовіўся ад значнага 
павышэння зарплат і галоўных сацыяльных выплат. Для паляпшэння 
становішча працоўных урад выкарыстаў новыя метады: павялічыў расD
ходы на будаўніцтва сацыяльнага жылля, на развіццё масавай адукацыі 
і сістэмы прафесійнай падрыхтоўкі. 

У эканоміцы ўрад М. Ракара адмовіўся ад узмацнення дзяржаўнага 
кантролю за прыватнымі фірмамі і даў ім падатковыя ільготы пры ўмове 
стварэння новых працоўных месцаў. Урад афіцыйна спыніў прыватыD
зацыю, але ў 1990 г. прыняў закон, які дазваляў прыватным інвестарам 
набываць да 49,9 % акцый дзяржаўных прадпрыемстваў. 

Палітыку М. Ракара падтрымала большая частка французаў. Але ўвесь 
час расла незадаволенасць дзеяннямі ўрада сярод працоўных, якія 
чакалі ад сацыялістаў больш рашучых крокаў па павышэнні заробкаў і 
сацыяльных выплат. Занепакоены Ф. Мітэран у маі 1991 г. прызначыў 
прэм’ерDміністрам Э. Крэсон, даручыўшы ёй пераканаць насельніцтва ў 
здольнасці сацыялістаў праводзіць рашучую палітыку. Але, нягледзячы 
на шматлікія заявы Э. Крэсон, змест унутранай палітыкі не змяніўся. 
Гэты факт, а таксама няздольнасць урада справіцца з эканамічным крыD
зісам, які пачаўся з восені 1991 г., і празмерная амбіцыйнасць прэм’ерD
міністра зрабілі Э. Крэсон самым непапулярным главой урада ў Пятай 
рэспубліцы. Пасля паражэння ФСП на рэгіянальных выбарах у сакавіку 
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1993 г. урад узначаліў П. Берэгавуа, якому Ф. Мітэран загадаў засяроD
дзіць усе намаганні на барацьбе з крызісам. Новы ўрад здолеў не дапусD
ціць зніжэння даходаў насельніцтва. Аднак дадзеныя ім падатковыя 
ільготы не прывялі да павышэння актыўнасці прыватнага сектара 
і толькі павялічылі бюджэтны дэфіцыт. 

Напярэдадні парламенцкіх выбараў 1993 г. ФСП апынулася ў вельмі 
складаным становішчы. ПаDпершае, вынікі пяцігадовага кіравання саD
цыялістаў былі змрочнымі. Пасля эканамічнага ўздыму 1988–1990 гг. 
рост ВУП у 1991–1992 гг. амаль спыніўся. Бюджэтны дэфіцыт за 1991–
1993 гг. павялічыўся з 1,7 да 4,4 % ВУП. Узровень беспрацоўя склаў 
13 % актыўнага насельніцтва, сацыяльная няроўнасць за пяць гадоў не 
зменшылася. ПаDдругое, у ФСП з 1988 г. разгарнулася адкрытая барацьD
ба за кіраўніцтва, якая пашкодзіла іміджу партыі. Сацыялісты не здолеD
лі правесці сапраўднае абнаўленне сваёй ідэалогіі, таму заставаўся разD
рыў паміж ідэаламі партыі і яе практычнымі дзеяннямі. ПаDтрэцяе, 
ФСП апынулася без саюзнікаў. ФКП і партыя «Зялёных», якая ўзмацніD
лася на мяжы 1980–90Dх гг., адмовіліся ад выбарчага саюзу з ФСП, 
імкнучыся скарыстацца цяжкасцямі сацыялістаў. 

На выбарах упэўнена перамагла кааліцыя АПР – СФД, якая атрымаD
ла 484 месцы з 577. ФСП мела толькі 54 дэпутатаў, ФКП – 26. НФ і «ЗяD
лёныя» зDза мажарытарнай сістэмы не атрымалі прадстаўніцтва ў парлаD
менце. Аднак поспех правых сіл не сведчыў аб шырокай згодзе француD
заў з неаліберальнай палітыкай і стаў у першую чаргу вынікам расчараD
вання насельніцтва ў сацыялістах. Згодна з апытаннем, толькі пятая 
частка выбаршчыкаў падтрымала кааліцыю АПР – СФД зDза прывабD
насці яе праграмы. 

Ж. Шырак адмовіўся займаць пасаду прэм’ерDміністра, каб мець 
больш свабоды для падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 1995 г. Урад 
узначаліў прадстаўнік АПР Э. Баладзюр, адзін з аўтараў «ліберальнай 
рэвалюцыі паDфранцузску». 

Палітыка новага ўрада па сваім змесце не адрознівалася ад курсу, 
што праводзіўся ў 1986–1987 гг. Кабінет Э. Баладзюра пачаў другую хваD
лю прыватызацыі, даў прыватнаму сектару падатковыя ільготы на 
80 млрд франкаў. У фінансавай сферы ўрад стрымліваў рост зарплат і 
сацыяльных выплат, прыняў праграму скарачэння дзяржаўных расхоD
даў. У 1993 г. былі прыняты новыя законы аб барацьбе з нелегальнай 
іміграцыяй, у 1994 г. – праграма ўзмацнення сіл аховы парадку. Аднак 
Э. Баладзюр змяніў метады правядзення неаліберальнай палітыкі. Ён 
адмовіўся ад скарачэння сацыяльных праграм, а для іх фінансавання 
выкарыстаў сродкі ад прыватызацыі і правёў заём на 110 млрд франкаў. 
Усе буйныя рэформы планавалася праводзіць павольна на працягу ад 
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пяці да дзесяці гадоў. У выпадках, калі ўрадавыя праекты выклікалі маD
савую незадаволенасць насельніцтва, прэм’ерDміністр адмаўляўся ад іх 
рэалізацыі. 

Урад Э. Баладзюра не дасягнуў значных поспехаў. У 1993 г. спыніўD
ся спад у эканоміцы, у 1994 г. ВУП вырас на 2,2 %, але не адбылося 
значнага павелічэння інвестыцый у вытворчасць. Узровень беспрацоўя 
знізіўся нязначна, павелічэнне беднасці працягвалася. У 1993–1994 гг. 
менш за палову насельніцтва было задаволена палітыкай урада, але пры 
гэтым асабістая папулярнасць Э. Баладзюра была вельмі высокай і пеD
равышала рэйтынг Ж. Шырака. Галоўнай прычынай сталі гнуткія метаD
ды яго кіравання. Французы разглядалі прэм’ерDміністра як удумлівага 
палітыка, які прыслухоўваецца да імкненняў насельніцтва. Пад уплыD
вам высокай папулярнасці Э. Баладзюр, парушыўшы правілы АПР, у 
студзені 1995 г. абвясціў аб намеры змагацца за пасаду прэзідэнта. Яго 
кандыдатуру падтрымалі партыі СФД і частка палітыкаў АПР, у тым ліD
ку Н. Сарказі, якога Ж. Шырак лічыў адным з верагодных палітычных 
пераемнікаў. 

Спачатку Э. Баладзюр быў фаварытам перадвыбарчай кампаніі, але 
ў сакавіку 1995 г. Ж. Шырак абышоў яго па ўзроўні папулярнасці. ГаD
лоўнай прычынай стаў змест праграм правых кандыдатаў. Праграма 
Э. Баладзюра прадугледжвала працяг палітыкі яго ўрада. Ж. Шырак паD
будаваў сваю перадвыбарчую кампанію на абяцанні пакласці канец 
асцярожнай палітыцы, якая не дазваляе вырашыць галоўныя праблемы 
краіны. У яго праграме спалучаліся намер правесці глыбокія неалібеD
ральныя рэформы для паскарэння развіцця эканомікі і праграма рашуD
чых дзеянняў па скарачэнні сацыяльнай няроўнасці. У выніку француD
зы сталі ўспрымаць Э. Баладзюра як асцярожнага кансерватара і звязD
валі надзеі на будучыню з Ж. Шыракам. 

У першым туры выбараў Э. Баладзюр атрымаў 18,6 % галасоў і заняў 
толькі трэцяе месца пасля кандыдата ФСП Л. Жаспена (23,2 %) і 
Ж. Шырака (20,5 %). У другім туры перамог Ж. Шырак, якога падтрыD
малі 52,3 % выбаршчыкаў. Аднак вынік Л. Жаспена, які атрымаў 47,7 % 
галасоў, стаў нечаканасцю, таму што перад выбарамі нават прыхільнікі 
ФСП не верылі ў яго магчымасць выйсці ў другі тур. 

Пасля выбараў Ж. Шырак спачатку імкнуўся выканаць зробленыя 
абяцанні. Урад на чале з А. Жупэ ў маі – верасні 1995 г. пачаў праграмы 
па стварэнні працоўных месцаў, будаўніцтве жылля і развіцці бедных 
кварталаў. Аднак хутка ўзнікла пагроза павелічэння бюджэтнага дэфіD
цыту, таму што не адбылося паскарэння эканамічнага росту. У кастрычD
ніку 1995 г. прэзідэнт загадаў А. Жупэ сканцэнтравацца на скарачэнні 
бюджэтнага дэфіцыту да 3 % ВУП, каб Францыя магла ўступіць у зону 
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еўра. Урад замарудзіў рост зарплат і сацыяльных выплат, павысіў падатD
кі, скараціў асігнаванні мясцовым органам улады. Такая палітыка прыD
вяла да моцнай незадаволенасці французаў, якія лічылі, што Ж. Шырак 
адмовіўся ад выканання перадвыбарчых абяцанняў. Адначасова зDза 
маруднага эканамічнага росту не было упэўненасці ў тым, што бюджэтD
ны дэфіцыт будзе скарочаны. Набліжэнне парламенцкіх выбараў 1998 г. 
рабіла небяспечнымі новыя меры па эканоміі. Таму Ж. Шырак у сакавіD
ку 1997 г. распусціў Нацыянальны сход і прызначыў датэрміновыя выD
бары. 

Нягледзячы на тое што апытанні аддавалі перамогу правым сілам, 
кааліцыя АПР – СФД атрымала 256 месцаў і згубіла парламенцкую 
большасць. Пераможцам выбараў сталі левыя партыі, якія ў сукупнасці 
мелі 326 дэпутацкіх мандатаў. Галоўнай прычынай перамогі стала незаD
даволенасць насельніцтва Ж. Шыракам і палітыкай урада А. Жупэ. Але 
важную ролю ў поспеху левых сіл мелі таксама дзеянні Л. Жаспена, які 
ў 1995 г. узначаліў ФСП. Напярэдадні выбараў ён дамовіўся аб скаардыD
наваных дзеяннях з кіраўніцтвам ФКП, партыі «Зялёных», левых радыD
калаў і партыі «Саюз грамадзян». Стварэнне гэтай кааліцыі пяці левых 
партый дазволіла ім пазбегнуць на выбарах узаемнай канкурэнцыі дзеля 
перамогі над агульным палітычным сапернікам. 

Створаны пасля выбараў кааліцыйны левы ўрад на чале з Л. ЖаспеD
нам праводзіў палітыку «левага рэалізму». Гэты курс спалучаў дзеянні, 
характэрныя для левых сіл, і прагматычныя рашэнні, якія ўлічвалі аб’екD
тыўныя рэаліі тагачаснага этапу развіцця. Адразу пасля выбараў урад 
павялічыў на 4 % памер мінімальнага заробку і з мэтай барацьбы з бюD
джэтным дэфіцытам на 15 % павысіў падатак на прыбыткі кампаній. Але 
ўжо з 1998 г. праводзілася палітыка мінімальнага росту дзяржаўных расD
ходаў, якія за 1998–2001 гг. выраслі толькі на 1 %. Для павелічэння даD
ходаў насельніцтва кабінет Л. Жаспена выкарыстаў нетыповы для левых 
сіл метад зніжэння падаткаў. Пры гэтым урад амаль пароўну знізіў паD
даткі для сем’яў з нізкімі даходамі і для заможнай часткі насельніцтва. 

З мэтай паскарэння мадэрнізацыі эканомікі ўрад павялічыў дзярD
жаўныя расходы на навуковаDтэхнічныя даследаванні і на падтрымку 
найноўшых відаў вытворчасці. Аднак галоўнай сілай эканомікі Л. ЖасD
пен лічыў прыватны сектар. Таму ўрад завяршыў пачатую кабінетам 
Э. Баладзюра праграму прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў, адD
мовіўся ад узмацнення кантролю за прыватнымі фірмамі і даў ім новыя 
падатковыя ільготы (перш за ўсё – дробным прадпрыемствам). 

Галоўнымі задачамі сацыяльнай палітыкі Л. Жаспен вызначыў баD
рацьбу з беспрацоўем і сацыяльнай няроўнасцю. Урад стварыў у дзяржаўD
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ных службах 350 тыс. рабочых месцаў для маладых людзей, увёў 35DгаD
дзінны рабочы тыдзень з захаваннем памеру заробкаў, пашырыў будаўніD
цтва сацыяльнага жылля, увёў усеагульнае медыцынскае страхаванне. 

Асобным напрамкам палітыкі кабінета Л. Жаспена сталі дзеянні па 
абнаўленні грамадства. У 1998 г. быў прыняты закон, які абавязаў парD
тыі краіны вылучаць аднолькавую колькасць мужчын і жанчын у якасці 
кандыдатаў на выбары. У 1999 г. прыняты закон аб роўных правах 
традыцыйных і нетрадыцыйных сем’яў. У 2000 г. быў праведзены рэфеD
рэндум, на якім насельніцтва выказалася за скарачэнне тэрміну прэзіD
дэнцкага праўлення да пяці гадоў. 

Падчас знаходжання на пасадзе прэм’ерDміністра Л. Жаспен няD
зменна меў высокі рэйтынг, а ФСП па ўзроўні папулярнасці апярэджD
вала кааліцыю АПР – СФД. Адной з прычын сталі дасягненні палітыкі 
«левага рэалізму». У 1997–2000 гг. ВУП павялічваўся на 3,2 % за год, 
узровень беспрацоўя знізіўся з 12,4 да 8,9 % актыўнага насельніцтва. 
Бюджэтны дэфіцыт скараціўся з 4,2 да 1,3 % ВУП, узровень інфляцыі 
быў нізкім, павялічыліся даходы насельніцтва. Другой прычынай стаў 
палітычны крызіс у правым лагеры. Кааліцыя АПР – СФД не здолела 
распрацаваць рэальную альтэрнатыву палітыцы кабінета Л. Жаспена. 
Адначасова адбылося абвастрэнне адносін паміж АПР і СФД, што паD
ставіла пад сумненне далейшае існаванне правацэнтрысцкай кааліцыі. 
Занепакоены Ж. Шырак пачаў курс на стварэнне адзінай правай парD
тыі. Яго прыхільнікі без узгаднення з кіраўніцтвам АПР і СФД стварылі 
ў 2001 г. арганізацыю «Саюз у руху», якая дзейнічала як сапраўдная 
партыя. Аднак па папулярнасці Саюз у руху саступаў ФСП. 

Усе факты сведчылі аб тым, што левыя сілы павінны перамагчы на 
прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах 2002 г. Аднак у першым туры прэD
зідэнцкіх выбараў Л. Жаспен, які атрымаў 16,2 % галасоў, саступіў не 
толькі Ж. Шыраку (19,9 %), але і Ж.DМ. Ле Пэну (16,9 %). Галоўнай 
прычынай сенсацыйнага правалу кандыдата ФСП стала тое, што шмат 
выбаршчыкаў успрынялі палітыку «левага рэалізму» як мяккі варыянт 
неаліберальнага курсу. У выніку значная частка левага электарату падD
трымала кандыдатаў іншых левых партый, зDза чаго Л. Жаспену не хаD
піла галасоў для выхаду ў другі тур. 

У другім туры выбараў перамог Ж. Шырак, які набраў 82,2 % галаD
соў. Прычынай такога рэкорднага для Пятай рэспублікі поспеху стала 
тое, што амаль усе партыі краіны заклікалі сваіх выбаршчыкаў галаD
саваць за Ж. Шырака, каб не дапусціць да ўлады лідара Нацыянальнага 
фронту.
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На парламенцкіх выбарах французы масава адклікнуліся на заклік 
Ж. Шырака падтрымаць правыя сілы, каб даць прэзідэнту магчымасць 
выканаць сваю перадвыбарчую праграму. У выніку правыя партыі атрыD
малі 399 месцаў у Нацыянальным сходзе. З іх 364 прыйшліся на Саюз за 
прэзідэнцкую большасць, створаны напярэдадні выбараў на базе Саюза 
ў руху. Партыі левай кааліцыі атрымалі 165 мандатаў, у тым ліку ФСП – 
141, ФКП – 21. 

Перамога на выбарах паскорыла фарміраванне новай буйной праD
вай партыі. У лістападзе 2002 г. была створана арганізацыя «Саюз за наD
родны рух» (СНР), у якую ўвайшлі АПР і асноўная частка СФД. 
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асля перамогі на выбарах 2002 г. перад прэзідэнтам Ж. Шыракам 
паўстала пытанне аб змесце ўнутранага курсу. Францыі аб’екD

тыўна патрабаваліся новыя неаліберальныя рэформы эканамічнай і саD
цыяльнай мадэлі. Яны былі неабходны для забеспячэння ўстойлівага 
эканамічнага росту, павышэння канкурэнтаздольнасці нацыянальнай 
эканомікі, умацавання фінансавай сістэмы. Насельніцтва краіны такD
сама чакала ад улады больш актыўнай палітыкі па павышэнні даходаў 
французаў, скарачэнні беспрацоўя і няроўнасці, забеспячэнні бяспекі. 
Аднак у грамадстве не было адзінства па пытаніі аб сродках вырашэння 
гэтых праблем і захоўвалася негатыўнае стаўленне да неаліберальных 
рэформ у сацыяльнай сферы. 

Правыя сілы мелі добрыя палітычныя магчымасці для рэфармаванD
ня краіны. Аднак на палітыку ўрада Ж.DП. Рафарэна, створанага пасля 
выбараў, моцны адбітак наклала патрабаванне Ж. Шырака пазбягаць 
дзеянняў, здольных парушыць сацыяльны спакой. 

Па ініцыятыве міністра ўнутраных спраў Н. Сарказі былі прыняты 
чатыры законы, скіраваныя на ўзмацненне барацьбы з правапарушэнD
нямі і нелегальнай іміграцыяй. З 2003 г. пачалася рэалізацыя буйной 
рэформы па дэцэнтралізацыі краіны. У 2002 г. урад знізіў падаткі на 
прадпрыемствы і найбольш заможную частку насельніцтва, палегчыў 
працэс звальненняў, дазволіў прадпрымальнікам павялічваць працягD
ласць рабочага тыдню. Адначасова павышаўся памер мінімальнага заD
робку, была прынята праграма будаўніцтва 200 тыс. сацыяльных кватэр. 
Аднак эканамічны спад 2003 г. і павышэнне бюджэтнага дэфіцыту да 
4,1 % ВУП зрабілі немагчымым працяг такой эканамічнай палітыкі. 
З 2003 г. урад узяў курс на скарачэнне дзяржаўных расходаў і замарудзіў 
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павышэнне сацыяльных выплат. Нягледзячы на пратэст насельніцтва, 
былі праведзены дзве рэформы сістэмы сацыяльнай абароны. Яны не 
змянілі сутнасць сістэмы і былі скіраваны толькі на паляпшэнне яе фіD
нансавага становішча. Пенсійная рэформа 2003 г. прадугледжвала паD
ступовае павелічэнне тэрміну выплаты пенсійных узносаў з 40 да 42 гаD
доў. Рэформа медыцынскага страхавання 2004 г. зрабіла больш жорстD
кім дзяржаўны кантроль за расходамі бальніц і прыватных клінік. 

Пасля стварэння ў чэрвені 2005 г. новага ўрада на чале з Д. дэ ВільD
пенам унутраны курс практычна не змяніўся. Адзінай спробай глыбоD
кай рэформы стаў закон 2005 г., які палегчыў звальненне маладых спеD
цыялістаў. Аднак пад ціскам масавых выступленняў урад быў вымушаD
ны ў 2006 г. адмовіцца ад гэтага рашэння. 

У 2004–2007 гг. эканамічны рост паскорыўся, бюджэтны дэфіцыт 
скараціўся да 2,7 % ВУП, узровень беспрацоўя знізіўся з 9,9 да 7,8 % акD
тыўнага насельніцтва, даходы французаў раслі ў сярэднім на 2 % у год. 
Але зDза адсутнасці глыбокіх рэформ Францыя стала адставаць ад больD
шасці краін ЕС па галоўных эканамічных паказчыках і саступіла ВяліD
кабрытаніі месца пятай эканомікі свету. 

Насельніцтва было незадаволена палітыкай правых сіл. Прыхільнікі 
левых партый лічылі, што ўлады дзейнічаюць у інтарэсах заможнай 
часткі насельніцтва. У правым лагеры прэзідэнта і ўрад крытыкавалі за 
няздольнасць правесці глыбокія рэформы для вырашэння праблем 
краіны. Сваё негатыўнае стаўленне да ўрадавага курсу французы выкаD
залі праз галасаванне. У 2004 г. СНР прайграў рэгіянальныя выбары і 
выбары ў Еўрапарламент. На рэферэндуме 2005 г. 55 % удзельнікаў праD
галасавалі супраць праекта канстытуцыі ЕС, што нанесла моцны ўдар 
па аўтарытэце Ж. Шырака і зрабіла немагчымым яго ўдзел у прэзідэнцD
кіх выбарах 2007 г. 

На гэтым фоне новым лідарам правых сіл стаў Н. Сарказі. На міністэрD
скіх пасадах ён стварыў імідж смелага, рашучага і паспяховага палітыка, які 
імкнецца да сапраўдных перамен. Такі імідж яшчэ больш узмацніўся, калі 
Н. Сарказі ў 2004 г. быў абраны старшынёй СНР. Пад яго кіраўніцтвам была 
распрацавана праграма «разрыву» з палітыкай, якая праводзілася ў ФранD
цыі з пачатку 1990Dх гг., што дазволіла Н. Сарказі дыстанцыравацца ад курD
су Ж. Шырака. Гэта праграма прадугледжвала рашучыя неаліберальныя 
рэформы ў эканамічнай і сацыяльнай сферах. Таксама ў ёй змяшчаліся 
жорсткія прапановы па барацьбе са злачыннасцю і нелегальнай іміграD
цыяй, па захаванні нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, якія былі разлічаны 
на тое, каб заваяваць электарат Нацыянальнага фронту. Н. Сарказі стаў адD
ным з найбольш папулярных палітыкаў краіны і самым верагодным пераD
можцам прэзідэнцкіх выбараў 2007 г. 
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Аднак кіраўніцтва ФСП лічыла, што незадаволенасць насельніцтва 
палітыкай правых сіл дае сацыялістам добрыя магчымасці для вяртання 
да ўлады. У сваёй перадвыбарчай праграме ФСП сфармулявала прывабD
ныя прапановы па павышэнні даходаў французаў, захаванні іх сацыяльD
ных заваёў, развіцці адукацыі, рэфармаванні дзяржаўных інстытутаў. 
У сацыялістаў быў папулярны кандыдат у асобе С. Руаяль. Як і Н. СарD
казі, яна мела імідж новага смелага палітыка, вольнага ад састарэлых 
партыйных догм. 

Падчас перадвыбарчай кампаніі высветлілася, што Н. Сарказі мае 
перавагу над С. Руаяль: яго праграма была канкрэтным планам змен ва 
ўсіх сферах грамадства, а праграме С. Руаяль не хапала канкрэтыкі ў 
эканамічнай частцы. У выніку французы ўспрынялі праграму Н. Сарказі 
як праект руху наперад, а праграму С. Руаяль – як план захавання сацыD
яльных заваёў. С. Руаяль не заўсёды давала дакладныя адказы на пытанD
ні аб сваіх намерах і абяцала раіцца з французамі пры прыняцці важных 
рашэнняў. ЗDза гэтага яе сталі разглядаць як няўпэўненага палітыка, які 
не мае дакладных планаў вырашэння праблем краіны. Н. Сарказі даваў 
канкрэтныя адказы па ўсіх пытаннях і гарантаваў поспех, замацоўваюD
чы імідж эфектыўнага прафесіянала. 

У першым туры прэзідэнцкіх выбараў 2007 г. Н. Сарказі атрымаў 
31,18 % галасоў супраць 25,87 % у С. Руаяль. Трэці вынік паказаў глаD
ва СФД Ф. Байру (18,57 %), які прапанаваў тыповы цэнтрысцкі курс. 
Ж.DМ. Ле Пэн набраў толькі 10,44 % галасоў, што паказала эфектыўD
насць дзеянняў Н. Сарказі па заваяванні ультраправага электарату. 
У другім туры Н. Сарказі быў абраны прэзідэнтам Францыі, набраўшы 
53 % галасоў. 

На парламенцкіх выбарах 2007 г. СНР атрымаў 323 месцы ў НацыяD
нальным сходзе, ФСП – 184, ФКП – 18, «Зялёныя» – 4. СФД перад выбаD
рамі раскалоўся зDза адмовы Ф. Байру ад супрацоўніцтва з СНР. АсноўD
ная частка палітыкаў СФД стварыла партыю «Дэмакратычны цэнтр», 
якая заключыла альянс з СНР, што дазволіла ёй атрымаць 23 дэпутацD
кія мандаты. З рэшткаў СФД Ф. Байру стварыў партыю «Дэмакратычны 
рух», якая заваявала толькі чатыры месцы ў Нацыянальным сходзе. 

Стаўшы прэзідэнтам, Н. Сарказі адразу ж пачаў правядзенне рэD
форм па ўсіх напрамках. У палітычнай сферы была праведзена рэформа 
канстытуцыі, якая змяніла 45 артыкулаў Асноўнага закона. Галоўнымі 
зменамі сталі пашырэнне паўнамоцтваў парламента і забарона адной 
асобе займаць пасаду прэзідэнта больш за два тэрміны. Пад маркай маD
дэрнізацыі дзяржаўнага апарату колькасць дзяржаўных служачых за 
пяць гадоў скарацілася на 100 тыс. чалавек. У галіне адукацыі бацькі 
атрымалі магчымасць выбару школ для сваіх дзяцей, а ўніверсітэты стаD
лі аўтаномнымі адносна дзяржавы. 
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Іміграцыйная палітыка стала больш гнуткай. З аднога боку, былі 
прыняты новыя меры па барацьбе з нелегальнай іміграцыяй. Але аднаD
часова ўрад дазволіў уезд у краіну прадстаўнікоў тых прафесій, якіх не 
хапала ў Францыі. 

Для вырашэння галоўных сацыяльнаDэканамічных праблем былі 
выкарыстаны неаліберальныя метады. Для паскарэння развіцця і мадэрD
нізацыі эканомікі ўрад знізіў падаткі для прадпрыемстваў, зняў абмежаD
ванні на негарантаваныя віды працы, увёў новыя ільготы для дробнага 
бізнесу. Галоўным сродкам павышэння даходаў насельніцтва стала увяD
дзенне правіла, згодна з якім памер падаткаў не мог перавышаць 50 % 
даходаў чалавека. Адначасова былі зняты абмежаванні на звыштэрміноD
вую працу ў адпаведнасці з перадвыбарчым лозунгам Н. Сарказі «праD
цаваць больш, каб зарабляць больш». Урад скараціў расходы на будаўD
ніцтва сацыяльнага жылля, але пашырыў выкарыстанне ільготных крэD
дытаў на індывідуальнае будаўніцтва. Сацыяльная дапамога для бедняD
коў захавалася, але для яе атрымання трэба было адпрацаваць пэўную 
колькасць гадзін на карысць грамадства. 

У цэлым за першыя паўтары гады праўлення Н. Сарказі правёў больD
шую частку запланаваных рэформ. Правядзенне пераўтварэнняў супраD
ваджалася выступленнямі пратэсту, аднак урад не адмовіўся ад свайго 
курсу. У адказ на дзеянні прафсаюзаў ён прыняў закон, паводле якога 
грамадскія службы падчас забастовак павінны былі аказваць насельніD
цтву вызначаны мінімум паслуг. 

Не менш актыўна Н. Сарказі дзейнічаў і ў галіне знешняй палітыкі. Ён 
актывізаваў супрацоўніцтва з ЗША з мэтай зрабіць Францыю галоўным саD
юзнікам Вашынгтона. У 2009 г. Францыя канчаткова вярнулася ў ваенную 
арганізацыю НАТА. Карыстаючыся зніжэннем актыўнасці ЗША, Н. Сарказі 
ад імя Захаду зрабіў прапановы па іранскай ядзернай праграме, па ўрэгуляD
ванні сітуацыі ў Сірыі, Ліване і Палесціне. Францыя адкрыта падтрымала 
паўстанне ў Лівіі, прапанавала планы вырашэння лакальных канфліктаў у 
Конга, Судане і Грузіі. І хоць зрабіць Францыю галоўным партнёрам ЗША 
Н. Сарказі не здолеў, яго актыўнасць садзейнічала замацаванню іміджу 
Францыі як адной з галоўных краін свету. 

Н. Сарказі адыграў важную ролю ў прыняцці Лісабонскага дагавора 
(2009) і Праграмы фінансавай стабілізацыі зоны еўра (2011). Па ініцыяD
тыве французскага прэзідэнта ў 2010 г. быў створаны Міжземнаморскі 
саюз. Аднак Францыя не здолела стаць лідарам гэтай арганізацыі, таму 
што па патрабаванні ФРГ яе ўдзельнікамі сталі ўсе краіны ЕС. Тым не 
менш Н. Сарказі разглядаў ФРГ як галоўнага партнёра Францыі ў ЕўроD
пе, хоць у гэтым тандэме роля лідара ўсё больш пераходзіла да Германіі. 
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Падчас фінансаваDэканамічнага крызісу 2008–2009 гг. Н. Сарказі 
без ваганняў карыстаўся метадамі дзяржаўнага рэгулявання. Урад аказаў 
фінансавую падтрымку банкам і шэрагу буйных кампаній, павялічыў 
асігнаванні дробным прадпрыемствам. Для падтрымкі насельніцтва ўлаD
ды павялічылі памер дапамогі па беспрацоўі, знізілі падаткі для асоб 
з нізкімі даходамі, зрабілі некалькі разавых выплат для 3,8 млн найD
больш бедных сем’яў. Гэтыя дзеянні не дазволілі пазбегнуць крызісу, 
аднак Францыя перажыла яго з меншымі выдаткамі, чым іншыя заходD
нія краіны. У 2009 г. ВУП скараціўся на 3,1 %, беспрацоўе вырасла 
толькі на 1,2 % і склала 8,7 % актыўнага насельніцтва, пакупная здольD
насць французаў нават вырасла на 1,3 %. З лета 2009 г. эканамічны рост 
аднавіўся, і ў 2010–2011 гг. ВУП павялічыўся на 3,4 %. 

Аднак вялікія дзяржаўныя расходы ў спалучэнні з шырокімі падатD
ковымі ільготамі прывялі да павелічэння бюджэтнага дэфіцыту з 2,7 % 
ВУП у 2007 г. да 7,5 % у 2009 г. Для барацьбы з дэфіцытам улады ў 2010 г. 
павялічылі пенсійны ўзрост з 60 да 62 гадоў, у 2011 г. прынялі дзве праD
грамы па скарачэнні дзяржаўных расходаў. Гэта дазволіла знізіць бюD
джэтны дэфіцыт да 5,8 % ВУП у 2011 г., аднак замарудзіла рост даходаў 
французаў. 

Нягледзячы на энергічную дзейнасць Н. Сарказі, яго рэйтынг за перD
шы год праўлення знізіўся з 65 да 32 % і ў далейшым рэдка перавышаў 
35 %, што зрабіла Н. Сарказі самым непапулярным прэзідэнтам у гістоD
рыі Пятай рэспублікі. У пачатку 2012 г. больш за палову насельніцтва 
ўхваляла знешнюю палітыку прэзідэнта і толькі чвэрць – унутраны курс. 

Адной з прычын такога стаўлення стала невыкананне перадвыбарD
чых абяцанняў паскорыць эканамічнае развіццё і павысіць узровень 
жыцця насельніцтва. У выніку быў разбураны імідж Н. Сарказі як эфекD
тыўнага палітыка і з’явіліся сумненні ў правільнасці абранага курсу. 
Другой прычынай незадаволенасці французаў сталі метады праўлення 
прэзідэнта, які засяродзіў у сваіх руках прыняцце ўсіх важных рашэнняў 
і адмовіўся ад шырокага абмеркавання праектаў рэформ. Гэта стала 
падставай для абвінавачванняў Н. Сарказі ў аўтарытарызме і замацавала 
за ім іранічную мянушку «гіперпрэзідэнт». Французам таксама моцна 
не падабалася любоў Н. Сарказі да раскошы, яго сяброўства з міліянеD
рамі, праведзенае ў 2007 г. павышэнне зарплаты прэзідэнта на 173 %. 

Расчараванне французаў у Н. Сарказі змяніла баланс палітычных сіл. 
На мясцовых выбарах 2010–2011 гг. левыя партыі ўзялі пад кантроль 21 з 
22 рэгіёнаў і больш за палову дэпартаментаў краіны. У 2011 г. упершыню 
ў гісторыі Пятай рэспублікі яны атрымалі большасць у Сенаце. За кандыD
дата ФСП Ф. Аланда на прэзідэнцкіх выбарах збіралася галасаваць больD
шая частка французаў. Гэта тлумачылася імкненнем насельніцтва не даD
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пусціць пераабрання Н. Сарказі і абяцаннем Ф. Аланда правесці «разрыў» 
з папярэдняй палітыкай. Кандыдат ФСП абяцаў вярнуцца да звыклага 
стылю кіравання, скасаваць падатковыя ільготы для заможных сем’яў, 
павысіць падаткі на буйныя даходы, усталяваць кантроль над фінансаD
вым сектарам, змагацца з вывазам капіталаў. 

З 2010 г. зноў пачаў узмацняцца Нацыянальны фронт, што тлумаD
чылася незадаволенасцю яго прыхільнікаў палітыкай Н. Сарказі. У стуD
дзені 2011 г. партыю ўзначаліла М. Ле Пэн, дачка заснавальніка НФ. 
Яна зрабіла прапановы НФ менш радыкальнымі і змясціла акцэнт 
з антыімігранцкай тэматыкі на абарону інтарэсаў простых французаў. 
М. Ле Пэн хутка стала адным з найбольш папулярных палітыкаў краіны 
і напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў разглядалася ў якасці кандыдата, 
які можа не пусціць Н. Сарказі ў другі тур. 

Нягледзячы на ўсе неспрыяльныя паказчыкі, Н. Сарказі прыняў 
удзел у выбарах і ў сакавіку 2012 г. амаль зраўняўся з Ф. Аландам па паD
пулярнасці. Аднак пераламіць настрой французаў ён не здолеў. У перD
шым туры Ф. Аланд набраў 28,6 % галасоў супраць 27,2 % у Н. Сарказі. 
М. Ле Пэн атрымала 17,9 % галасоў і выступіла лепш, чым яе бацька ў 
2002 г. Ф. Байру з 9,1 % заняў толькі пятае месца. У Н. Сарказі быў 
тэарэтычны шанец на перамогу, таму што кандыдаты правага лагера наD
бралі больш галасоў, чым кандыдаты левых партый. Аднак М. Ле Пэн 
і Ф. Байру не заклікалі сваіх выбаршчыкаў падтрымаць дзеючага прэзіD
дэнта. У другім туры Ф. Аланд стаў новым кіраўніком краіны, атрымаўD
шы 51,6 % галасоў супраць 48,4 % у Н. Сарказі. 

На парламенцкіх выбарах у чэрвені 2012 г. ФСП упершыню атрыD
мала абсалютную большасць у Нацыянальным сходзе (291 месца). ПарD
тыя экалагістаў, якая стварыла электаральны саюз з ФСП, атрымала 
18 мандатаў і выйшла на другое месца ў левым лагеры. Створаная ў 
2009 г. кааліцыя «Левы фронт», якая аб’яднала ФКП і некалькі дробных 
левых партый, заваявала 10 месцаў. СНР атрымаў 206 мандатаў, яго саюзD
нікіDцэнтрысты – 23, Дэмакратычны рух – 2. НФ упершыню пераD
адолеў мажарытарны бар’ер і правёў у парламент двух дэпутатаў. Такім 
чынам, у 2012 г. ФСП стала дамінуючай палітычнай сілай Францыі. 

Ф. Аланд вярнуўся да звыклага стылю прэзідэнцкага кіравання і даў 
ураду на чале з Ж.DМ. Эро дастатковую свабоду дзеянняў ва ўнутранай 
палітыцы. Дэманструючы «разрыў» з курсам Н. Сарказі, урад спыніў 
скарачэнне колькасці дзяржаўных служачых, прыняў праграмы па баD
рацьбе з беспрацоўем і беднасцю, павысіў падаткаабкладанне высокіх 
даходаў. Нягледзячы на супраціўленне кансерватыўнай часткі грамадD
ства, у 2013 г. быў прыняты закон, які дазволіў аднаполыя шлюбы. 
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Аднак эканамічная палітыка Ф. Аланда па сваім змесце была вельмі 
падобнай на курс Н. Сарказі. З мэтай стымуляваць эканамічны рост саD
цыялісты знізілі на 30 млрд еўра выплаты прадпрымальнікаў у фонды 
сацыяльнага страхавання. У 2012 г. быў прыняты закон, скіраваны на 
павышэнне канкурэнтаздольнасці французскай эканомікі. АдміністраD
цыя прадпрыемстваў, якія ажыццяўляюць мадэрнізацыю, атрымала 
права зніжаць памер заробкаў, пераводзіць рабочых на іншыя пасады 
і звальняць тых працоўных, якія не пагадзяцца на новыя ўмовы працы. 
Галоўнай мэтай фінансавай палітыкі засталася барацьба з бюджэтным 
дэфіцытам. Для гэтага сацыялісты працягвалі палітыку скарачэння 
дзяржаўных расходаў і правялі ў 2013 г. пенсійную рэформу, якая павяD
лічыла з 42 да 43 гадоў тэрмін выплаты пенсійных узносаў. 

Прагматычная палітыка прэзідэнта выклікала моцную незадаволеD
насць насельніцтва. Ф. Аланд пабіў папярэднія рэкорды непапулярнасD
ці прэзідэнтаў Пятай рэспублікі. ФСП у 2014–2015 гг. пацярпела адчуD
вальныя паражэнні на мясцовых выбарах і выбарах у Еўрапарламент. 
Галоўнай прычынай незадаволенасці стала адсутнасць станоўчых выніD
каў эканамічнай палітыкі прэзідэнта. У 2012–2014 гг. рост ВУП не пеD
равышаў 1 % у год, беспрацоўе няспынна павялічвалася, бюджэтны 
дэфіцыт скараціўся толькі да 4 % ВУП, даходы насельніцтва амаль не 
павялічыліся. 

З лета 2013 г. левыя партыі і левае крыло ФСП сталі патрабаваць ад 
Ф. Аланда змяніць палітыку. Аднак прэзідэнт упарта працягвае свой 
курс, рэальнай альтэрнатывы якому, на яго думку, не існуе. Ф. Аланд 
разлічвае, што эканамічны рост паскорыцца і гэта дазволіць сацыялісD
там паспяхова выступіць на выбарах 2017 г. 
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айна, развязаная нацысцкім рэжымам у 1939 г., завяршылася поўD
най і безумоўнай капітуляцыяй Германіі ў 1945 г. і крахам усёй 

сістэмы гітлераўскай дыктатуры. Эканамічныя наступствы вайны насілі 
катастрафічны характар: прамысловыя прадпрыемствы ў большасці 
сваёй не працавалі, гарады ў значнай ступені былі разбураны. Большая 
частка насельніцтва жыла ў холадзе і голадзе ў літаральным сэнсе гэтых 
слоў. Галодныя людзі, у першую чаргу гараджане, гатовы былі аддаць 
любыя каштоўнасці за харчовыя прадукты. Сітуацыя ўскладнялася 
яшчэ і тым, што з аддзеленых ад Германіі ўсходніх тэрыторый, а такD
сама з Польшчы, Венгрыі, Чэхаславакіі ў заходнегерманскія землі было 
пераселена каля 10 млн немцаў, якія не мелі тут ні маёмасці, ні жылля. 
За гады вайны загінула больш за 13 млн чалавек. Мільёны былі пакаD
лечаны, яшчэ мільёны знаходзіліся ў палоне: на Захадзе – да 1948 г., 
у СССР – да 1955 г. 

У выніку паразы Германія перастала існаваць як дзяржава. Ад яе 
былі аддзелены і перададзены суседнім дзяржавам значныя часткі тэрыD
торыі, а на астатніх быў усталяваны акупацыйны рэжым. Уся паўната 
ўлады тут знаходзілася ў руках чатырох дзяржаўDпераможцаў: ВялікаD
брытаніі, ЗША, Францыі і СССР. 

Маральны стан немцаў можна вызначыць як псіхалагічны шок. ДыкD
татура, адсутнасць альтэрнатыўнай інфармацыі, абсалютная манаполія 
нацысцкага рэжыму на прапаганду прывялі да таго, што большасць 
немцаў былі фанатычна адданы Гітлеру, верылі ў выключнасць сваёй 
нацыі і рыхтаваліся да сусветнага панавання. Аднак вынік аказаўся зуD
сім іншым: крах, разгром, прыніжэнне. Многія немцы толькі пасля 
вайны даведаліся аб тых зверствах, якія ўчынілі нацысты ў канцлагерах і 
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на акупаваных тэрыторыях. Гэты стан маральнаDпсіхалагічнай і саD
цыяльнаDэканамічнай катастрофы стаў лагічным вынікам 12 гадоў наD
цысцкай дыктатуры. 

Лёс пасляваеннай Германіі вырашаўся лідарамі трох вялікіх дзяржаў 
на Ялцінскай і Патсдамскай канферэнцыях, а таксама на іншых сустрэD
чах больш нізкага рангу. Прынятыя рашэнні прадугледжвалі, што ГерD
манія ў выніку мусіць быць адноўлена як адзіная дзяржава і што яна 
ніколі ў будучым не распачне новай вайны. Для дасягнення гэтай мэты 
краіна павінна была быць акупавана чатырма дзяржавамі, кожная з іх 
атрымала ў сваёй зоне ўсю паўнату ўлады. Агульнагерманскія праблемы 
павінны былі вырашацца Саюзным кантрольным саветам (СКС) у склаD
дзе кіраўнікоў ваеннай адміністрацыі кожнай зоны акупацыі. РазмяшD
чацца СКС павінен быў у Берліне, таму горад быў падзелены на чатыры 
сектары: амерыканскі, брытанскі, французскі і савецкі. 

Асноўныя напрамкі акупацыйнай палітыкі зводзіліся да прынцыпаў 
т. зв. чатырох «Д»: дэмілітарызацыі, дэнацыфікацыі, дэмакратызацыі і 
дэкартэлізацыі. Прынцып дэмілітарызацыі прадугледжваў поўнае разD
збраенне Германіі і забарону ёй мець сваю армію. Дэнацыфікацыя 
прадугледжвала забарону на дзейнасць нацысцкай партыі і іншых аргаD
нізацый падобнага кшталту, выкараненне нацысцкай ідэалогіі і г. д. 
Прынцып дэмакратызацыі прадугледжваў дазвол на дзейнасць антыфаD
шысцкіх партый, прафсаюзаў, выбарнасць органаў кіравання, усеагульD
нае выбарчае права, падзел улад і г. д. Падчас дэкартэлізацыі буйныя 
канцэрны, якія былі эканамічнай апорай гітлераўскай дыктатуры, паD
вінны былі быць падзелены на прамысловыя аб’екты меншага маштабу. 
Нягледзячы на тое што гэтыя прынцыпы былі прыняты пры агульнай 
згодзе краінDпераможцаў, у часе іх рэалізацыі праявіліся розныя падыD
ходы і рознае разуменне іх сутнасці. Гэта сведчыла аб розных мэтах і 
інтарэсах краін Захаду і СССР у германскім пытанні і вяло да пашырэнD
ня дыяпазону праблем і рознагалоссяў у міжнародных адносінах. 

КраіныDпераможцы прынялі ўзгодненыя рашэнні па тэрытарыяльD
ным пытанні ў адносінах да Германіі. Частка Прусіі з Кёнігсбергам пеD
раходзіла да Савецкага Саюза. Да Польшчы адыходзіла Сілезія, часткі 
Памераніі і Усходняй Прусіі з г. Гданьскам. ГерманаDпольская мяжа 
праходзіла па лініі рэк Одэр і Заходняя Нейсе. Судэцкая вобласць вярD
талася Чэхаславакіі. Нямецкае насельніцтва гэтых тэрыторый павінна 
было быць пераселена ў Германію. 

Для падрыхтоўкі мірных дагавораў з краінамі германскага блоку на 
Патсдамскай канферэнцыі было вырашана стварыць міжнародны орD
ган – Савет міністраў замежных спраў вялікіх дзяржаў (СМЗС) у склаD
дзе прадстаўнікоў Вялікабрытаніі, Францыі, ЗША, СССР і Кітая. Аднак 
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работа СМЗС праходзіла ў атмасферы абвастрэння адносін паміж 
СССР і краінамі Захаду на фоне пашырэння маштабаў халоднай вайны. 
У гэтых абставінах выявілася немагчымым пераадолець супярэчнасці 
і падрыхтаваць мірны дагавор з Германіяй. Ні адзін, ні другі бок не быў 
здольны рэалізаваць свае планы на ўсёй германскай тэрыторыі. ЗразуD
меўшы гэта, заходнія дзяржавы пачалі схіляцца да стварэння дзяржаўD
насці на тэрыторыі сваіх зон акупацыі. Савецкі Саюз цвёрда прытрымD
ліваўся намеру забяспечыць выкананне задачыDмінімум – захаваць паD
зіцыі ва Усходняй Германіі. 

Заходнія акупацыйныя ўлады паступова рэалізоўвалі на тэрыторыях, 
якія яны кантралявалі, планы карэнных перамен у грамадскаDпалітычD
най і сацыяльнаDэканамічнай сферах. Актыўна праводзілася дэнацыфіD
кацыя, фарміраваліся новыя адміністрацыйныя органы з ліку антыфаD
шыстаў, дэмакратаў і палітычна нейтральных людзей. Падтрымліваліся 
працэсы ўтварэння ці аднаўлення дзейнасці антыфашысцкіх дэмакраD
тычных партый. Яны развіваліся па прынцыпе знізуDўверх. Працэс фарD
міравання партыйнаDпалітычнай сістэмы адбываўся ў перыяд 1945–
1947 гг. і знаходзіўся пад пільным наглядам акупацыйных улад. У гэты 
час аднавіла сваю дзейнасць СацыялDдэмакратычная партыя Германіі 
(СДПГ). Яна абапіралася на людзей, якія працавалі па найме (рабочыя, 
служачыя, інтэлігенцыя і г. д.), стаяла на рэфармісцкіх пазіцыях, была 
прыхільніцай сістэмы парламенцкай дэмакратыі. Ініцыятарам і арганіD
затарам аднаўлення дзейнасці СДПГ быў вядомы антыфашыст Курт 
Шумахер, які правёў 12 гадоў у нацысцкіх канцлагерах. 

Была створана новая палітычная партыя – ХрысціянскаDдэмакраD
тычны саюз (ХДС). Гэта была надканфесійная партыя, якая ў сваёй 
дзейнасці кіравалася хрысціянскімі прынцыпамі, прытрымлівалася хрысD
ціянскага светапогляду і хрысціянскай этыкі. Яна абапіралася на прынD
цыпы свабоды, справядлівасці, дабра. Партыя лічыла сябе народнай, 
а не класавай, выступала за сацыяльнае партнёрства, за агульнасць 
індывідуальных і грамадскіх інтарэсаў, была прыхільніцай парламенцD
кай дэмакратыі. ХДС выступала ў абарону прыватнай уласнасці і лічыла 
яе недатыкальнай. У канцы 1940Dх гг. партыя была найбольш уплывоD
вай палітычнай сілай у Заходняй Германіі. Узначальваў яе вядомы паD
літык Веймарскай рэспублікі Конрад Адэнаўэр. 

У Баварыі сфарміравалася свая зямельная хрысціянская партыя – 
Хрысціянскі сацыяльны саюз (ХСС). Яе праграма была блізкай да праD
грамы ХДС, аднак сама партыя стаяла на больш кансерватыўных пазіD
цыях. У 1949 г. абедзве партыі стварылі блок ХДС/ХСС, які існуе і сёнD
ня. Умовы блока прадугледжвалі, што ХДС не стварае сваю зямельную 
арганізацыю ў Баварыі. 
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У канцы 1940Dх гг. у Заходняй Германіі была створана Свабодная 
дэмакратычная партыя – класічная ліберальная партыя, якая працягD
вала традыцыі германскага лібералізму. Праграмнымі асновамі партыі 
з’яўляюцца ідэі свабоды, роўнасці, братэрства, справядлівасці і чалавеD
чай годнасці. 

Усе гэтыя партыі на працягу пасляваеннай гісторыі Германіі ўдзельніD
чалі ў рабоце ўрадаў, былі ў апазіцыі, уступалі ў кааліцыі адна з адной і, таD
кім чынам, аказвалі важнейшы ўплыў на развіццё дзяржавы і грамадства. 
Яны ўключаліся ў работу органаў кіравання паступова: спачатку на муніD
цыпальным узроўні, а потым у маштабе зямель. Абапіраючыся на новыя 
органы кіравання, заходнія акупацыйныя ўлады ажыццяўлялі эканамічнае 
аб’яднанне заходніх тэрыторый. У 1946 г. аб’ядноўваюцца брытанская і амеD
рыканская зоны акупацыі і ствараецца т. зв. Бізонія. У 1948 г. да яе далуD
чаецца французская зона, у выніку чаго ўтвараецца Трызонія. Эканамічнае 
аб’яднанне Заходняй Германіі, такім чынам, было завершана. 

У 1948 г. у заходніх зонах была праведзена грашовая рэформа. АбясD
цэненая рэйхсмарка была заменена новай моцнай нацыянальнай валюD
тай – дойчмаркай. Адначасова па ініцыятыве вядомага эканаміста, 
дзеяча ХДС, прафесара Людвіга Эрхарда, які ў гэты час быў дырэктарам 
упраўлення эканомікі, у заходніх зонах былі прыняты рашэнні аб увяD
дзенні прынцыпаў свабоднай рыначнай гаспадаркі. Рэформы далі відаD
вочны пазітыўны эфект. Да канца 1949 г. быў адноўлены даваенны 
ўзровень прамысловай вытворчасці. 

Разам з тым гэтыя рэформы мелі і палітычныя наступствы. Грашовая 
рэформа, напрыклад, фактычна азначала эканамічны раскол Германіі на 
Заходнюю і Усходнюю. Абясцэненая рэйхсмарка хлынула ў савецкую зону 
акупацыі, пагражаючы падрывам фінансаваDэканамічнай сістэмы. У адказ 
Савецкі Саюз абвясціў блакаду Заходняга Берліна, перакрыўшы ўсе трансD
партныя артэрыі з боку заходніх зон і спыніўшы забеспячэнне заходніх 
сектараў Берліна харчаваннем, электрычнасцю, газам і г. д. У гэтых умовах 
брытанская, амерыканская і французская ўлады стварылі паветраны мост, 
з дапамогай якога берлінцы атрымлівалі ўсё неабходнае. За 318 дзён канфD
лікту па паветраным мосце было перапраўлена 1,5 млн тон грузаў. У маі 
1949 г. СССР вымушаны быў адмовіцца ад блакады. 

У 1948 г. у Лондане праходзіла міжнародная канферэнцыя з удзелам 
ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў і Люксембурга. 
Было прынята рашэнне аб стварэнні дзяржаўнасці на захадзе Германіі. 
У адказ на скліканне Лонданскай канферэнцыі СССР адмовіўся ўдзельD
нічаць у паседжаннях Саюзнага кантрольнага савета, што прывяло да 
спынення яго работы. 

У тым жа годзе заходнія акупацыйныя ўлады даручылі прэм’ерDміD
ністрам зямель арганізаваць распрацоўку канстытуцыі заходнегерманD
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скай дзяржавы. Быў створаны Парламенцкі савет у складзе 65 дэпутатаў 
ад усіх партый, якія мелі прадстаўніцтва ў ландтагах. Узначаліў савет 
лідар ХДС Конрад Адэнаўэр. 8 мая 1949 г. Парламенцкі савет прыняў 
канстытуцыю 53 галасамі супраць 12. Акупацыйныя ўлады ўважліва 
кантралявалі ход падрыхтоўкі і прыняцця канстытуцыі, якая па агульD
най дамоўленасці да аб’яднання Германіі павінна была называцца «АсD
ноўны закон». Канстытуцыя была абмеркавана ва ўсіх ландтагах, 12 мая 
1949 г. яе зацвердзілі ваенныя губернатары, і 23 мая яна ўступіла ў сілу. 

Заходнегерманская дзяржава ў адпаведнасці з Асноўным законам 
атрымала назву «Федэратыўная Рэспубліка Германія». Па сваёй дзярD
жаўнай структуры гэта была парламенцкая рэспубліка. Яна абвяшчалаD
ся дэмакратычнай, федэратыўнай, прававой і сацыяльнай дзяржавай. 
Канстытуцыя ўводзіла ўсеагульнае выбарчае права, грамадзянскія праD
вы і свабоды, прынцып падзелу ўлад, прынцып народнага суверэнітэту. 

У адпаведнасці з Асноўным законам вышэйшы заканадаўчы орган 
ФРГ складаецца з дзвюх палат: бундэстага і бундэсрата. Бундэстаг – 
гэта орган народнага прадстаўніцтва. Ён выбіраецца на чатыры гады 
ўсеагульным галасаваннем. Сістэма выбараў – прапарцыянальнаDмажаD
рытарная. Кожны грамадзянін мае два галасы: за партыю і за канкрэтD
нага кандыдата. Галоўныя задачы бундэстага – распрацоўка і прыняцце 
законаў, выбары канцлера, кантроль за дзейнасцю ўрада. Бундэсрат 
з’яўляецца прадстаўніцтвам зямель. Кожная зямля ў залежнасці ад 
колькасці насельніцтва накіроўвае туды ад трох да шасці дэлегатаў, якія 
павінны галасаваць кансалідавана. Бундэсрат можа блакіраваць прыD
няцце законаў, распрацаваных бундэстагам, калі яны супярэчаць інтаD
рэсам зямель. 

Прэзідэнт ФРГ выбіраецца на пяць гадоў Федэральным сходам, які 
ўтвараецца спецыяльна для гэтай мэты і складаецца з усіх дэпутатаў 
бундэстага і такой жа колькасці прадстаўнікоў зямель. Прэзідэнт не мае 
значных уладных паўнамоцтваў. Ён прадстаўляе краіну ў міжнародных 
адносінах, прызначае і звальняе федэральных суддзяў, чыноўнікаў і афіD
цэраў, прапануе бундэстагу кандыдатуру канцлера і па прапазіцыі канцD
лера прызначае і звальняе міністраў. Прэзідэнт – надпартыйная фігура, 
ён з’яўляецца аб’яднаўчым фактарам у краіне і стаіць над паўсядзённай 
палітычнай барацьбой. 

Урад ФРГ складаецца з федэральнага канцлера і міністраў. Канцлер 
кіруе дзейнасцю ўрада, вызначае яго колькасны склад, ажыццяўляе 
падбор міністраў, вызначае асноўныя напрамкі дзейнасці. У сувязі з 
шырокімі паўнамоцтвамі канцлера палітычная сістэма ФРГ атрымала 
назву канцлераўскай дэмакратыі. Асноўны закон прадугледжвае абранD
не канцлера бундэстагам і ўтрымлівае правіла аб канструктыўным воD
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туме недаверу. Гэта азначае, што канцлер можа выйсці ў адстаўку ў выD
падку вотуму недаверу толькі тады, калі абраны новы канцлер. 

Дастаткова шырокімі паўнамоцтвамі надзелены заканадаўчыя і выD
канаўчыя органы зямель. Яны прымаюць рашэнні, якія распаўсюджваD
юцца на ўсю тэрыторыю ў межах зямлі, зыходзячы з тых паўнамоцтваў, 
што надае ім Асноўны закон. 

Асноўны закон ФРГ ствараўся з улікам трагічных урокаў ВеймарD
скай рэспублікі, канстытуцыя якой хоць і была дэмакратычнай, аднак 
не мела механізма рэальнай абароны дэмакратыі. Таму ў Асноўным заD
коне быў прадугледжаны прынцып, у адпаведнасці з якім палітычная 
сіла, што пагражае дэмакратычным каштоўнасцям, можа быць забароD
нена Канстытуцыйным судом. 

На падставе гэтага прынцыпу ў 1952 г. была забаронена дзейнасць 
праварадыкальнай Сацыялістычнай імперскай партыі, а ў 1956 г. – леD
варадыкальнай Камуністычнай партыі Германіі, праграмныя дакуменD
ты якой прадугледжвалі прыход да ўлады рэвалюцыйным шляхам 
і ўстанаўленне дыктатуры пралетарыяту. У канцы 1960Dх гг. камуністы 
прывялі свае партыйныя дакументы і прынцыпы дзейнасці ў стан, які 
адпавядаў патрабаванням канстытуцыі, і атрымалі магчымасць працягD
ваць палітычную работу ў новай Германскай камуністычнай партыі. 
Асноўны закон прадугледжвае, што рэферэндумы ў ФРГ могуць правоD
дзіцца толькі як выключэнне і толькі для вырашэння тэрытарыяльных 
пытанняў. 

Асноўны закон ФРГ можа быць зменены толькі большасцю ў 2/3 гаD
ласоў дэпутатаў бундэстага і бундэсрата. Некаторыя прынцыпы АсноўD
нага закона наогул не могуць быць зменены. Да іх адносяцца: 

 прынцып федэратыўнай пабудовы краіны; 
 прынцып падзелу ўлад; 
 дэмакратычны, сацыяльны і прававы характар дзяржавы; 
 прынцып годнасці чалавека, раўнапраўя і свабод. 
Пасля прыняцця Асноўнага закона акупацыйны рэжым у ФРГ заD

хоўваўся. У красавіку 1949 г. міністры замежных спраў Вялікабрытаніі, 
Францыі і ЗША прынялі ў Вашынгтоне Акупацыйны статут, які павіD
нен быў рэгуляваць адносіны паміж будучай заходнегерманскай дзярD
жавай і акупацыйнымі ўладамі, якія захоўвалі кантроль над Рурам, над 
знешняй палітыкай і знешнім гандлем, над выкананнем канстытуцыі. 
Яны маглі прыпыніць дзеянне канстытуцыі, пазбавіць нямецкія дзярD
жаўныя органы права выконваць свае абавязкі, усталяваць неабмежаваD
ны кантроль у краіне. Для гэтага стваралася Вярхоўная саюзніцкая каD
місія. 21 верасня яна прыняла вярхоўную ўладу ў ФРГ. У гэты ж дзень 
набыў сілу Акупацыйны статут. 
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14 жніўня 1949 г. адбыліся першыя выбары ў бундэстаг. Блок 
ХДС/ХСС атрымаў 139 месцаў (31 %), СДПГ – 131 месца (29,2 %), 
СвДП – 52 месцы (11,9 %). Акрамя гэтага былі прадстаўлены і дробныя 
партыі: КПГ – 15 месцаў, Баварская партыя – 17, Нямецкая партыя – 
17, Цэнтр – 10 і г. д. Пасля таго як у 1953 г. быў прыняты закон аб 5 % 
бар’еры, гэтыя малыя партыі страцілі магчымасць прайсці ў склад бунD
дэстага. 

12 верасня першым прэзідэнтам ФРГ быў абраны лідар СвДП ТэаD
дор Хейс. 15 верасня канцлерам ФРГ быў абраны Конрад Адэнаўэр – 
лідар ХДС. У той час яму было 73 гады. Па сваіх перакананнях ён быў 
дэмакратам і антыфашыстам, праціўнікам любой дыктатуры. Ён імкD
нуўся да стварэння адзінай, незалежнай, моцнай Германіі, прынятай 
у сям’ю еўрапейскіх народаў, і быў гатовы пагадзіцца з часовым раскоD
лам краіны для дасягнення гэтай мэты. 20 верасня К. Адэнаўэр сфарміD
раваў першы кааліцыйны ўрад. У яго склад увайшлі восем міністраў ад 
блока ХДС/ХСС, тры – ад СвДП, два – ад Нямецкай партыі. ФарміраD
ванне органаў дзяржаўнага кіравання ў ФРГ было завершана. 
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ягледзячы на свой узрост, К. Адэнаўэр паспяхова кіраваў урадам 
да 1963 г. За гэты час ФРГ стала моцнай і стабільнай у сацыяльD

наDэканамічных і фінансавых адносінах дзяржавай. Намаганні па разD
віцці эканамічнай магутнасці, сацыяльнай і фінансавай стабільнасці, 
дасягненні кансалідацыі ўсіх немцаў павінны былі прывесці да суверэD
нітэту краіны і ў перспектыве да дасягнення галоўнай мэты – аб’яднанD
ня Германіі. 

У аснове сацыяльнаDэканамічнага развіцця ляжала канцэпцыя саD
цыяльнай рыначнай гаспадаркі. Яе аўтарам і правадніком у жыццё быў 
Людвіг Эрхард, які займаў пасаду міністра эканомікі, а потым віцэD
канцлера ва ўрадах К. Адэнаўэра. Сутнасць канцэпцыі палягала ў тым, 
што дзяржава надавала прадпрымальнікам поўную свабоду ў эканамічD
най дзейнасці і патрабавала аднаго: клопату пра сваіх работнікаў. Гэты 
тэзіс адпавядаў ідэалогіі хрысціянскай дэмакратыі і яе цэнтральнаму 
лозунгу: ні капітал без працы, ні праца без капіталу існаваць не могуць. 
У рэальным жыцці гэта праяўлялася ў стварэнні сістэмы пенсійнага заD
беспячэння, у будаўніцтве жылля па даступных коштах, у крэдытаванні, 
у магчымасці бясплатнай прафесійнай адукацыі, у арганізацыі адпаD
чынку, у распаўсюджванні акцый сярод рабочых і служачых і г. д. 
У сферы працоўных адносін пашыраліся правы прафсаюзаў і працоўD
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ных калектываў, а канфліктныя пытанні вырашаліся ў большасці сваёй 
шляхам дыялогу. ФРГ на фоне актыўнага і масавага забастовачнага руху 
ў шматлікіх краінах Еўропы выглядала «востравам сацыяльнага міру». 

Вынікам такой палітыкі стала тое, што эканоміка ФРГ у гэты пеD
рыяд развівалася стабільна, дынамічна і высокімі тэмпамі. Да 1956 г. 
прамысловая вытворчасць вырасла ў два разы ў параўнанні з 1950 г., а да 
1962 г. – ужо ў тры разы. Па вытворчых паказчыках ФРГ выйшла на перD
шае месца ў Еўропе і на другое ў свеце. Залатыя запасы краіны перавыD
сілі запасы Вялікабрытаніі, Францыі і скандынаўскіх краін разам узяD
тых. Нямецкая марка стала адной з найбольш надзейных валют у свеце. 
Паспяховае развіццё эканомікі ФРГ у 1950Dя – пачатку 1960Dх гг. атрыD
мала назву «нямецкі эканамічны цуд». Адначасова ўзрастаў і дабрабыт 
заходніх немцаў. Узровень беспрацоўя ў 1960 г. склаў толькі 1 % у паD
раўнанні з 8 % у 1950 г. Сярэдні заробак у 1955–1962 гг. павялічыўся ў 
два разы. У 1960 г. ФРГ выйшла на першае месца ў заходнім свеце па 
жыллёвым будаўніцтве. Стабільныя эканоміка і сацыяльныя адносіны 
садзейнічалі ўмацаванню дэмакратыі ў краіне, аслаблялі ўплыў радыD
кальных палітычных сіл. 

Эканамічным поспехам і сацыяльнай стабільнасці ФРГ спрыялі мноD
гія ўнутраныя і знешнія фактары. Важным было тое, што, нягледзячы на 
бамбардзіроўкі і разбурэнні, у Германіі захавалася каля 80 % прамыслоD
вага патэнцыялу. Значную ролю адыграла і дапамога па плане Маршала ў 
памеры 3,6 млрд дол. Варта таксама ўлічваць, што ФРГ значны час не меD
ла ваенных выдаткаў. 10 млн чалавек, пераселеных з усходу, стваралі рыD
нак таннай рабочай сілы. Нельга забывацца і пра характар немцаў з іх 
працавітасцю, энергіяй, акуратнасцю і беражлівасцю. Усё гэта разам узяD
тае дазволіла ФРГ стаць практычна ўзорам дзяржавы дабрабыту ў Еўропе. 

Урад К. Адэнаўэра праводзіў палітыку па кансалідацыі грамадства. 
Пасля таго, як нацысцкія злачынцы і актывісты былі пакараны, а дзярD
жава цвёрда стаяла на антыфашысцкіх пазіцыях, астатнія грамадзяне, 
якія ці фармальна ўваходзілі ў НСДАП, ці сімпатызавалі нацысцкаму 
рэжыму і складалі цяпер большасць насельніцтва краіны, паступова 
ўцягваліся ў грамадскае жыццё. Многія з іх удзельнічалі ў рабоце адміD
ністрацыйных і дзяржаўных органаў, тыя, хто меў права, атрымлівалі 
дзяржаўную пенсію, некаторыя нават уступалі ў палітычныя партыі, у 
першую чаргу ў ХДС і СвДП. Усё гэта садзейнічала іх пераходу на антыD
фашысцкія дэмакратычныя пазіцыі. 

Урад К. Адэнаўэра імкнуўся да таго, каб ФРГ была моцнай дзяржаD
вай, альтэрнатывай аморфнай, вялай і бездапаможнай структуры. МоцD
ная дзяржава – гэта ўлада, якая на аснове дэмакратыі здольна забяспеD
чыць парадак у грамадстве, асабістую бяспеку грамадзян, барацьбу са 
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злачынствам, падтрымку грамадскай маралі. У 1953 г. уводзіцца 5 % 
бар’ер на выбарах у бундэстаг. Многія дробныя партыі страцілі магчыD
масць удзельнічаць у працы выбарчых органаў і сышлі з палітычнай 
арэны. У 1956 г. Канстытуцыйны суд забараніў дзейнасць КПГ. Спробы 
стварыць масавую правую нацыяналістычную партыю поспеху не мелі. 
У палітычным жыцці дамінавалі тры сілы: ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, 
погляды на галоўныя прынцыпы развіцця ФРГ якіх былі блізкімі – яны 
ўсе падтрымлівалі ідэю развіцця «дзяржавы дабрабыту». 

Перспектывы развіцця ФРГ былі звязаны для К. Адэнаўэра і іншых 
вядучых палітыкаў краіны з арыентацыяй на заходнія каштоўнасці, на 
саюз з дзяржавамі Захаду. Гэткая ж пазіцыя была характэрнай і для 
большасці насельніцтва ФРГ. Цесны саюз з Захадам і асабліва з ЗША 
разглядаўся як адзіная магчымасць дасягнуць аб’яднання Германіі. АдD
паведна, урад ФРГ цвёрда і паслядоўна праводзіў лінію на інтэграцыю 
краіны ў заходнія ваеннаDпалітычныя і эканамічныя структуры. У 1950 г. 
ФРГ уваходзіць у Савет Еўропы, у 1951 г. – у Еўрапейскае аб’яднанне 
вугалю і сталі, у 1957 г. – у Еўрапейскую эканамічную супольнасць (ЕЭС) і 
Еўратам. 

Паралельна з гэтым развіваецца працэс узбраення Заходняй ГермаD
ніі. Яшчэ ў 1950 г. было заснавана ведамства Т. Бланка, якое афіцыйна 
павінна было займацца пытаннем размяшчэння акупацыйных войск. 
Аднак неафіцыйна яно праводзіла вялікую работу па рэгістрацыі былых 
афіцэраў вермахта і падрыхтоўцы да стварэння войска. У 1951 г. была 
створана пагранічная паліцыя колькасцю ў 10 тыс. чалавек, у хуткім 
часе павялічаная ў два разы. К. Адэнаўэр настойліва пераконваў заходD
ніх палітыкаў у тым, што слабая Германія («краіна ў кайданах», паводле 
яго слоў) не можа быць паўнавартасным партнёрам. Захад, са свайго 
боку, лічыў неабходным ва ўмовах халоднай вайны стварэнне ў ФРГ 
узброеных сіл, якія б знаходзіліся пад кантролем краінDпераможцаў. 
У гэтых умовах на Парыжскай канферэнцыі, што адбылася 23 кастрычD
ніка 1954 г. з удзелам ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Бельгіі, НідэрD
ландаў, Люксембурга, Канады, Італіі і ФРГ, было прынята рашэнне аб 
уключэнні ў склад Заходнееўрапейскага саюза (ЗЕС) ФРГ і Італіі. Пры 
гэтым прадугледжвалася, што ЗЕС набывае функцыі еўрапейскай часткі 
ваеннай арганізацыі НАТА. Такім чынам, згодна з Парыжскімі пагадD
неннямі ФРГ станавілася членам НАТА і атрымала права ствараць свае 
ўзброеныя сілы ў складзе 12 дывізій. Акрамя гэтага, Парыжскія пагадD
ненні замацавалі ўступленне ў сілу Бонскага дагавора, які надаваў ФРГ 
абмежаваны суверэнітэт, падпісанага ЗША, Вялікабрытаніяй і ФранD
цыяй з ФРГ яшчэ 26 мая 1952 г. 
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Парыжскія пагадненні былі ратыфікаваны бундэстагам 26 лютага 
1955 г. і набылі сілу 5 мая таго ж года. ФРГ пачала ствараць сваё войска. 
Ведамства Т. Бланка было ператворана ў Міністэрства абароны. СувеD
рэнітэт, які атрымала ФРГ, прадугледжваў заканчэнне акупацыі і спыD
ненне дзейнасці Акупацыйнага статута. Абмежаванні суверэнітэту паD
лягалі ў тым, што дзяржавыDпераможцы пакідалі выключна ў сваёй 
кампетэнцыі ўсе пытанні, звязаныя з аб’яднаннем Германіі і Берліна і 
наогул мірным урэгуляваннем германскай праблемы. Яны захоўвалі за 
сабой права ўтрымліваць на тэрыторыі ФРГ свае войскі. ФРГ брала на 
сябе абавязак не ствараць атамнай, хімічнай і бактэрыялагічнай зброі, 
ракет далёкага радыуса дзеяння, стратэгічных бамбардзіроўшчыкаў і 
буйных ваенных караблёў. Што датычыць бамбардзіроўшчыкаў і карабD
лёў, то гэта дазвалялася толькі па рэкамендацыі НАТА і са згоды 
2/3 членаў Савета ЗЕС. Акрамя гэтага, ФРГ брала на сябе абавязак не 
далучаць Усходнюю Германію сілай. 

Фарміраванне ўласнай арміі ўмацоўвала надзеі палітычных эліт ФРГ 
на вырашэнне многіх важнейшых праблем сілавымі метадамі. У перыяд 
т. зв. «эры Адэнаўэра» ФРГ так і не прызнала пасляваенных тэрытарыD
яльных змен у Еўропе. Рэваншызм быў характэрнай рысай як грамадD
скаDпалітычнага жыцця, так і ўрадавай палітыкі. У краіне адкрыта і 
актыўна дзейнічалі саюзы і зямляцтвы выгнаных, якія аб’ядноўвалі пеD
расяленцаў з былых усходніх абласцей Германіі. Яны былі крыніцай рэD
ваншысцкай прапаганды, патрабавалі гвалтоўнага перагляду пасляваенD
ных меж. Існавалі таксама аб’яднанні ці братэрствы былых вайсковых 
падраздзяленняў гітлераўскай арміі, якія выступалі ініцыятарамі і аргаD
нізатарамі нацыяналістычных і рэваншысцкіх кампаній. Урад выкарысD
тоўваў іх для абгрунтавання сваіх тэрытарыяльных прэтэнзій. 

У адносінах да ГДР урады Адэнаўэра праводзілі палітыку абсалютD
нага непрызнання. Не выкарыстоўваўся нават тэрмін «ГДР». Часцей за 
ўсё ў адносінах да ГДР ужывалася фармулёўка «савецкая зона». У 1955 г. 
была прынята дактрына Хальштэйна, сутнасць якой зводзілася да таго, 
што ФРГ разрывала дыпламатычныя адносіны з тымі краінамі, якія 
афіцыйна прызнавалі ГДР. Выключэнне было зроблена толькі для 
СССР як для вялікай краіныDпераможцы. У тым самым годзе Адэнаўэр 
наведаў з афіцыйным візітам Маскву, дзе была дасягнута дамоўленасць 
аб усталяванні дыпламатычных адносін. Адначасова СССР пагадзіўся 
вызваліць апошніх нямецкіх ваеннапалонных. Што датычыцца іншых 
краін, то ў адпаведнасці з дактрынай Хальштэйна дыпламатычныя адD
носіны былі разарваны з Югаславіяй і Кубай. 
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Разам з тым у ФРГ значная частка насельніцтва, грамадскіх і паліD
тычных сіл выступала супраць мілітарызацыі краіны і рэваншысцкай 
палітыкі. Падчас апытання, праведзенага прыхільнікамі міру ў 1951–
1952 гг., 9 млн чалавек выказаліся супраць узбраення ФРГ. Палітыку міD
літарызацыі аспрэчвалі прафсаюзы. Сур’ёзную апазіцыю рэваншысцD
кай і мілітарысцкай палітыцы склала СДПГ. Дэпутаты ад гэтай партыі 
галасавалі супраць ратыфікацыі Парыжскіх пагадненняў, супраць закоD
на аб усеагульнай вайсковай павіннасці. Значна больш гібкую пазіцыю 
партыя займала і ў адносінах да ГДР. У сакавіку 1959 г. яна прыняла 
т. зв. «Германскі план» па аб’яднанні краіны. У гэтым дакуменце парD
тыя фактычна прызнавала ГДР, выступала за перамовы з ёй, за стварэнD
не сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. 

Сур’ёзныя змены адбываліся і ў самой партыі. На з’ездзе ў БадDГоD
дэсбергу ў 1959 г. была прынята новая праграма СДПГ. Яна адмаўляD
лася ад артадаксальнаDмарксісцкага ўяўлення аб сацыялізме і ставіла 
сваёй мэтай канцэпцыю дэмакратычнага сацыялізму. Пасля з’езда 
партыя перастала быць класавай і абвясціла сябе народнай. Такі крок 
дазволіў пашырыць сацыяльную базу сацыялDдэмакратаў, умацаваць 
пазіцыі ў грамадстве, унутры якога адбываліся сур’ёзныя структурныя 
змены. 

Эканамічныя поспехі ФРГ, сацыяльная стабільнасць у краіне, яе 
паспяховая інтэграцыя ў заходнія эканамічныя і ваеннаDпалітычныя 
структуры паслужылі нагодай для праслаўлення ХДС і яе лідара К. АдэD
наўэра. Разам з тым у палітычных колах ФРГ усё больш умацоўвалася 
канцэпцыя аб неабходнасці абнаўлення вышэйшага кіраўніцтва дзярD
жавы. Гэта было выклікана кансерватызмам Адэнаўэра, нежаданнем 
і няўменнем улічваць відавочныя перамены ў свеце, тэндэнцыямі да 
аўтарытарных метадаў кіравання, нягібкай знешняй палітыкай, у тым 
ліку і па германскім пытанні. І на Захадзе, і на Усходзе ён усё больш 
атаясамляўся з вобразам «апостала халоднай вайны». ФРГ пад яго кіD
раўніцтвам апынулася ў ролі асноўнай крыніцы напружанасці ў ЕўроD
пе. У 1961 г. у сувязі з будаўніцтвам Берлінскай сцяны Адэнаўэр разD
лічваў на жорсткі адказ Захаду. Аднак заходнія краіны аддалі перавагу 
дыпламатычным метадам уздзеяння на сітуацыю. Фактычна гэта азнаD
чала правал адэнаўэраўскай стратэгіі ў германскім пытанні. Ціск на 
Адэнаўэра ўзмацніўся з боку яго калег па ХДС і з боку партнёра 
па кааліцыі – СвДП. У верасні 1963 г. 87Dгадовы К. Адэнаўэр выйшаў 
у адстаўку. 
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ФРГ ВА ЎМОВАХ ПЕРАХОДУ АД «ЭРЫ АДЭНАЎЭРА» 
ДА «НОВАЙ УСХОДНЯЙ ПАЛІТЫКІ» 

 
сноўныя вынікі «эры Адэнаўэра» заключаліся ў тым, што ў цэнтD
ры Еўропы ўзнікла новая нямецкая дзяржава. На працягу 1950Dх – 

пачатку 1960Dх гг. яна абагнала іншыя еўрапейскія краіны па ўзроўні 
эканамічнага развіцця, адыгрывала важнейшую ролю ў еўрапейскіх экаD
намічных і ваеннаDпалітычных інтэграцыйных структурах, знаходзілася 
на перадавых пазіцыях у галіне навукі, тэхнікі і тэхналогій, вылучалася 
ўстойлівай сацыяльнай стабільнасцю. Разам з тым у канцы 1950Dх – 
пачатку 1960Dх гг. станавілася ўсё больш відавочнай неабходнасць ноD
вых метадаў і шляхоў вырашэння актуальных праблем як унутранага, 
так і асабліва знешняга характару. 14 гадоў адэнаўэраўскага кіраўніцтва, 
у цэлым паспяховага для краіны і народа, сфарміравалі такую грамадD
скаDпалітычную атмасферу, якая не была прыстасавана да рэзкай змены 
курсу. Было зразумела, што для гэтага патрэбны пераходны перыяд. 
У ФРГ ён працягваўся з 1963 па 1969 г. 

Пасля адстаўкі К. Адэнаўэра новым канцлерам стаў Людвіг Эрхард. 
Вядомы эканаміст, аўтар канцэпцыі «сацыяльнай рыначнай гаспадарD
кі», ён выявіўся не зусім умелым палітыкам, не змог забяспечыць адзінD
ства і стабільнасці ў сваёй партыі і патрэбнага ўзаемаразумення з партD
нёрамі па кааліцыі. У гэты час ужо змянілася сацыяльнаDэканамічная 
сітуацыя. Скараціліся тэмпы эканамічнага росту, узняўся ўзровень бесD
працоўя. Гэта, канешне, не было катастрофай і адпавядала агульнаеўраD
пейскім тэндэнцыям, але немцы прывыклі да іншага і звязвалі невяліD
кае пагаршэнне сітуацыі з асобай канцлера. 

Нічога новага не прапаноўваў Эрхард і ў галіне знешняй палітыкі. 
У асноўным працягваўся адэнаўэраўскі курс. Актыўна абмяркоўвалася 
пытанне аб стварэнні пояса з атамных мін уздоўж граніцы з ГДР і ЧэхаD
славакіяй. Бон быў адным з ініцыятараў стварэння шматбаковых сіл 
НАТА з удзелам ФРГ. Л. Эрхард не вельмі давяраў еўраінтэграцыйным 
праектам і быў ініцыятарам пераарыентацыі палітыкі ФРГ на ЗША. ГэD
та прывяло да аслаблення сувязей краіны з еўрапейскімі дзяржавамі, 
асабліва з Францыяй, і да актыўнай падтрымкі ЗША ў В’етнамскай вайD
не. У выніку 1 снежня 1966 г. Л. Эрхард выйшаў у адстаўку. 

У тым жа месяцы ў ФРГ быў створаны ўрад «вялікай» кааліцыі, у якую 
ўвайшлі дзве буйнейшыя палітычныя сілы краіны: блок ХДС/ХСС і 
СДПГ. Канцлерам стаў уплывовы прадстаўнік хрысціянскіх дэмакратаў 
Курт Кізінгер, а віцэDканцлерам і міністрам замежных спраў – лідар 
СДПГ Вілі Брант. Новы ўрад распачаў палітыку з мэтай актывізаваць 
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эканамічнае жыццё і пераадолець першы пасляваенны крызіс 1966–
1967 гг. Для гэтага ён звярнуўся да метадаў шырокамаштабнага дзярD
жаўнага рэгулявання, ці – як гэта прынята было называць – да палітыкі 
глабальнага рэгулявання. Уводзіліся элементы планавання, падтрымліD
валіся фінансава адстаючыя галіны вытворчасці, дзяржава пачала адыD
грываць больш актыўную ролю ў інвестыцыйнай дзейнасці і г. д. У выD
ніку эканамічная сітуацыя была стабілізавана. Тым не менш палітыка 
глабальнага рэгулявання выклікала незадавальненне буйнога бізнесу 
і прывяла да супярэчнасцей у самім урадзе. 

Кіраўніцтва «вялікай» кааліцыі ажыццявіла палітычныя перамены ў 
краіне. У 1968 г. было прынята заканадаўства, якое давала права ўраду ў 
выключных сітуацыях уводзіць надзвычайнае становішча і абмяжоўваць 
дзеянне канстытуцыі. СацыялDдэмакраты на працягу многіх гадоў выD
ступалі супраць гэтай ідэі, але ўвайшоўшы ва ўрад, прынялі прапанову 
хрысціянскіх дэмакратаў і прагаласавалі за законапраект. Аднак надD
звычайнае заканадаўства выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадD
стве і нават справакавала пратэсны рух. 

Значныя перамены адбыліся і ў знешняй палітыцы. В. Брант абвясD
ціў «новую ўсходнюю палітыку», сутнасць якой зводзілася да прызнанD
ня пасляваенных меж у Еўропе і нармалізацыі адносін з СССР і ўсходD
нееўрапейскімі краінамі, што павінна было ўмацаваць пазіцыі ФРГ 
у Еўропе і свеце. У гэты час палепшыліся адносіны ФРГ з Румыніяй, 
Чэхаславакіяй, Югаславіяй, было заяўлена аб гатоўнасці распачаць 
перамовы з ГДР, што сведчыла аб краху дактрыны Хальштэйна. Разам 
з тым «новая ўсходняя палітыка» не была рэалізавана адразу ў поўным 
аб’ёме. Супраць яе выступілі партнёры СДПГ па кааліцыі. 

Устойлівасць урада аслаблялася таксама і фактычнай несумяшчальD
насцю палітычных лідараў, якія былі вымушаны працаваць поруч ва 
ўрадзе. В. Брант быў перакананым антыфашыстам. Канцлер К. Кізінгер 
у мінулым займаў даволі высокія пазіцыі ў Міністэрстве замежных спраў 
гітлераўскага рэжыму. Ф. Штраус – галава ХСС – быў прызнаным лідаD
рам правакансерватыўных сіл у ФРГ. 

Сур’ёзным фактарам у грамадскім жыцці ФРГ другой паловы 1960Dх гг. 
сталі т. зв. новыя сацыяльныя рухі. Моладзь, якая складала касцяк гэD
тых рухаў, хоць і пратэставала супраць многіх традыцыйных заходніх 
каштоўнасцей, не была палітычна аднароднай, не мела адзінай праD
грамы. Выступленні часцей за ўсё насілі стыхійны характар, былі пераD
важна экстрэмісцкімі паводле сваіх настрояў. Гэта выяўлялася ў анарD
хісцкіх ды трацкісцкіх лозунгах. Некаторыя моладзевыя арганізацыі 
станавіліся на шлях тэрору. На гэтым фоне ўмацоўваліся таксама праваD
радыкальныя сілы. У 1964 г. была створана НацыянальнаDдэмакратычD 
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ная партыя (НДП), у складзе якой было шмат былых нацыстаў. У 1966–
1968 гг. яна правяла 61 свайго прадстаўніка ў склад ландтагаў. З 1969 г. 
на левым флангу дзейнічае леварадыкальная Германская камуністычD
ная партыя (ГКП), актыўна развіваюцца экалагічныя рухі. Такім чыD
нам, у другой палове 1960Dх гг. у ФРГ фарміруецца стракатая ў сацыяльD
наDпалітычных адносінах і метадах барацьбы непарламенцкая апазіцыя. 

Няздольнасць урада «вялікай» кааліцыі вырашыць многія праблемы 
краіны, а таксама сур’ёзныя супярэчнасці ў яго складзе прывялі каD
аліцыю да распаду напярэдадні выбараў 1969 г. 

 
 

ФРГ У ПЕРЫЯД ДЗЕЙНАСЦІ ЎРАДАЎ 
«МАЛОЙ» КААЛІЦЫІ 1969–1982 гг. 

 
асля выбараў 1969 г. да ўлады ў ФРГ прыйшла «малая» кааліцыя 
ў складзе СДПГ і СвДП. Свабодныя дэмакраты традыцыйна 

былі саюзнікамі блока ХДС/ХСС, аднак у гэты час да кіраўніцтва парD
тыяй прыйшлі рэфарматары на чале з Вальтэрам Шээлем. Яны разумелі 
наспелую патрэбу перамен у краіне, асабліва ў галіне знешняй палітыкі. 
Відавочна, такія перамены можна было ажыццявіць толькі ў саюзе 
з сацыялDдэмакратамі. Канцлерам новага ўрада стаў Вілі Брант (сапр. 
імя – Герберт Карл Фрам). У перыяд гітлераўскай дыктатуры ён быў анD
тыфашыстамDэмігрантам у Даніі, Нарвегіі, Швецыі; у 1957–1966 гг. – 
правячым бургамістрам Заходняга Берліна. З 1964 г. – старшынёй 
СДПГ. Брант быў прадстаўніком новага пакалення нямецкіх палітыкаў 
з шырокімі планамі рэформ і перамен ва ўсіх сферах дзяржаўнай 
дзейнасці. ВіцэDпрэм’ерам і міністрам замежных спраў стаў таксама наD
строены на рэформы лідар свабодных дэмакратаў Вальтэр Шээль. 

Па ўзроўні прамысловай вытворчасці ФРГ займала ў 1970Dя гг. перD
шае месца ў Еўропе і трэцяе ў заходнім свеце пасля ЗША і Японіі. Па 
золатавалютных рэзервах яна выйшла на першае месца ў свеце. Таксама 
на першым месцы яна была і па аб’ёме экспарту. Аднак дынаміка экаD
намічнага развіцця ў першай палове 1970Dх гг. знізілася. У 1974–1975 гг. 
краіна перажывала крызіс з падзеннем вытворчасці на 7 %. АбвастрыD
ліся праблемы і ў сацыяльнай сферы. У 1975 г. колькасць беспрацоўных 
перавысіла 1 млн, а ў пачатку 1980Dх гг. дасягнула 2 млн чалавек. ПаскоD
рыліся тэмпы інфляцыі. Усё гэта прывяло да абвастрэння сацыяльнай 
напружанасці, актывізавалася забастовачная барацьба. Забастоўкі ў ФРГ 
не набылі такога размаху, як у іншых еўрапейскіх краінах, але назваць 
яе востравам сацыяльнага міру ўжо было нельга. 
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Урад В. Бранта ўвайшоў у гісторыю ў першую чаргу дзякуючы 
прынцыповай і паслядоўнай рэалізацыі новай усходняй палітыкі, якая 
прывяла да сур’ёзных пазітыўных змен. Асновай гэтага працэсу стаў 
дагавор паміж ФРГ і СССР, падпісаны 12 жніўня 1970 г. Ён зафіксаваў 
афіцыйнае прызнанне пасляваенных меж, адмову абодвух бакоў ад тэD
рытарыяльных прэтэнзій. Германія і Савецкі Саюз абавязваліся выраD
шаць усе спрэчныя пытанні мірнымі сродкамі і ўвогуле выказвалі імкD
ненне да развіцця нармальных двухбаковых адносін. У снежні таго ж 
года быў падпісаны дагавор паміж ФРГ і Польшчай. У адпаведнасці з ім 
ФРГ прызнавала мяжу па Одэры – Нейсе. Падчас візіту ў сталіцу ПНР 
В. Брант, стаўшы на калені перад мемарыялам у гонар загінулых у варD
шаўскім гета, папрасіў прабачэння ад імя нямецкага народа. Гэты ўчыD
нак канцлера стаў сімвалам новай Германіі. У снежні 1973 г. быў падпіD
саны дагавор з Чэхаславакіяй, які адмяняў рашэнне Мюнхенскай канD
ферэнцыі па Судэцкай вобласці. На фоне рэалізацыі прынцыпаў «новай 
усходняй палітыкі» актывізаваўся і германаDгерманскі дыялог, у выніку 
якога ў снежні 1972 г. быў падпісаны дагавор аб асновах узаемадачыD
ненняў ФРГ і ГДР. У ім было зафіксавана адмаўленне абодвух бакоў 
ад пагрозы сілай і яе прымянення, гарантавалася непарушнасць гермаD
наDгерманскай граніцы, выказвалася павага да незалежнасці і самастойD
насці абедзвюх дзяржаў, якія абменьваліся дыпламатычнымі прадстаўD
ніцтвамі (а не пасольствамі). Падпісанне гэтага дагавора не здымала 
з парадку дня пытанне аб аб’яднанні Германіі ў перспектыве, аб чым 
афіцыйна заявіў урад ФРГ. У 1973 г. дзве германскія рэспублікі былі 
прыняты ў ААН. 

Прагрэс у пытаннях разрадкі міжнароднай напружанасці дазволіў 
заключыць у верасні 1971 г. чатырохбаковае пагадненне краінDпераD
можцаў аб статусе Заходняга Берліна. Яно ўтрымлівала дзве прынцыпоD
выя пазіцыі: 1) Заходні Берлін не з’яўляецца часткай ФРГ і не ўпраўD
ляецца ёй; 2) паміж ФРГ і Заходнім Берлінам маюцца традыцыйныя 
эканамічныя, культурныя і іншыя сувязі, якія павінны бесперашкодна 
развівацца. 

У выніку ажыццяўлення «новай усходняй палітыкі» было нармаліD
завана становішча на Еўрапейскім кантыненце на аснове прызнання 
рэалій, што склаліся пасля Другой сусветнай вайны. Гэта нармалізацыя 
зрабіла магчымым правядзенне ў 1975 г. нарады па пытаннях бяспекі і 
супрацоўніцтва ў Еўропе. Становішча ФРГ на міжнароднай арэне істотD
на палепшылася. Знешнепалітычны курс В. Бранта знайшоў падтрымку 
ва ўсім свеце. Ужо ў 1971 г. яму была прысуджана Нобелеўская прэмія 
міру. 
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Адначасова апазіцыйныя кансерватыўныя партыі ФРГ, у першую 
чаргу блок ХДС/ХСС, выступілі супраць новай лініі ў знешняй палітыD
цы. У сітуацыі, калі большасць немцаў падтрымалі палітыку ўрада, што 
пацвердзілі вынікі выбараў 1972 г., хрысціянскія дэмакраты накіравалі 
свой удар супраць тых умоў, на якіх былі падпісаны ўсходнія дагаворы, 
заяўляючы, што яны маглі б зрабіць гэта з большымі выгодамі для краіD
ны. Дэпутаты ХДС/ХСС спрабавалі блакіраваць ратыфікацыю ўсходніх 
дагавораў, не грэбуючы нават подкупам сваіх калег з урадавага блока. 
Аднак гэтыя спробы завяршыліся безвынікова. 

Урад В. Бранта распрацаваў і часткова ажыццявіў шырокую праD
граму ўнутраных рэформ: выбарчы ўзрост зніжаўся з 21 да 18 гадоў; сісD
тэма адукацыі стала больш даступнай і сучаснай; абноўлены закон аб 
статусе прадпрыемства надаваў працоўным калектывам больш шырокія 
правы для ўзгаднення ўмоў працы. Сацыяльныя рэформы паляпшалі 
становішча пенсіянераў і інвалідаў вайны. Аднак у 1974 г. працэс рэD
фармавання быў перарваны. В. Брант вымушаны быў выйсці ў адстаўку 
ў сувязі з тым, што адзін з яго дарадцаў, Гюнтэр Гіём, аказаўся супраD
цоўнікам спецслужб ГДР. У тым жа годзе В. Шээль быў абраны прэзіD
дэнтам ФРГ. Такім чынам, да кіраўніцтва ўрадам прыйшлі іншыя людзі. 
Канцлерам стаў намеснік старшыні СДПГ Гельмут Шміт, а віцэDканцD
лерам і міністрам замежных спраў – новы лідар СвДП Ганс Дзітрых 
Геншэр. Абноўлены ўрад спрабаваў працягваць рэформы, аднак эканаD
мічны крызіс, што распачаўся ў 1974 г., унёс сур’ёзныя карэктывы 
ў планы кабінета Шміта – Геншэра. 

Г. Шміт быў энергічным, рашучым і жорсткім кіраўніком. Ён адноD
сіўся да катэгорыі прагматыкаў, быў лідарам правага крыла партыі. 
Г. Шміт першапачаткова імкнуўся пераадолець крызіс традыцыйнымі 
для сацыялDдэмакратаў метадамі, аднак гэта не давала станоўчага выD
ніку. «Дзяржава дабрабыту» перажывала нялёгкія часы, што патрабавала 
ад палітыкаў новых падыходаў. Урад вымушаны быў скараціць сацыяльD
ныя рэформы, абмежаваць бюджэтныя сацыяльныя праграмы і дзяржаўD
нае планаванне, пашырыць сферу дзейнасці рыначных механізмаў. 
Аднак такая палітыка выклікала незадавальненне ў партыі. У канчаткоD
вым выніку ўрад не здолеў забяспечыць ажыўленне эканомікі, спыніць 
рост беспрацоўя і скараціць тэмпы інфляцыі. 

У галіне знешняй палітыкі ўрад Шміта – Геншэра першапачаткова 
актыўна ўдзельнічаў у мерапрыемствах па ўрэгуляванні канфлікту паD
між краінамі Захаду і сацыялістычным блокам. Развіваліся адносіны 
з СССР, у 1975 г. ФРГ прыняла ўдзел у канферэнцыі па бяспецы і суD
працоўніцтве ў Еўропе. Адным з важнейшых напрамкаў знешнепаD
літычнага курсу ўрада стала развіццё працэсаў еўраінтэграцыі. Аднак 
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у канцы 1970Dх гг., калі палітыка разрадкі пачала даваць збоі, кабінет 
Шміта ажыццяўляў жорсткую лінію на ўмацаванне ваеннай магутнасці 
Захаду. Г. Шміт быў адным з ініцыятараў прыняцця ў 1979 г. рашэння 
аб размяшчэнні ў Еўропе амерыканскіх ракет сярэдняга радыуса дзеянD
ня. Урад рашуча асудзіў увод савецкіх войск у Афганістан і выказаўся за 
павелічэнне ваенных выдаткаў краін – членаў НАТА. 

ГрамадскаDпалітычнае развіццё ФРГ у 1970Dя гг. нельга назваць усD
тойлівым і стабільным. У першую чаргу гэта тлумачыцца актывізацыяй 
палітычнага тэрарызму. Яго крыніцай у асноўным было ультрарэвалюD
цыйнае крыло моладзевага руху перыяду 1960Dх гг. Сярод тэрарыстычD
ных арганізацый асабліва вылучалася «Фракцыя Чырвонай арміі». 
У 1977 г. быў выкрадзены і забіты буйны прадпрымальнік Ганс Шляер, 
а ўсяго на працягу 1970Dх гг. ахвярамі тэрарыстаў стаў 41 чалавек. У канD
цы дзесяцігоддзя асноўныя тэрарыстычныя арганізацыі былі разгромD
лены, а іх лідары арыштаваны. 

Характэрнай рысай 1970Dх гг. было з’яўленне і хуткае пашырэнне 
маштабаў дзейнасці экалагічных рухаў, якія неўзабаве аб’ядналіся ў рух 
«Зялёных». У 1979 г. на яго базе і пад той жа назвай была створана паліD
тычная партыя, якая папоўніла шэрагі апазіцыі. 

У канцы 1970Dх – пачатку 1980Dх гг. на палітычнай сцэне заходніх 
краін актывізаваўся неакансерватыўны рух. Спробы ўрада Г. Шміта пеD
раадолець эканамічныя цяжкасці старымі метадамі да поспеху не 
прывялі, а імкненне выкарыстаць некаторыя неакансерватыўныя падыD
ходы выклікалі пратэсты ва ўласнай партыі. Усё гэта зрабіла становішча 
канцлера і ўрада надзвычай няўстойлівым. У гэтых умовах у 1982 г. сваD
бодныя дэмакраты выйшлі з урадавай кааліцыі і перайшлі да супрацоўD
ніцтва з блокам ХДС/ХСС. Г. Шміт вымушаны быў выйсці ў адстаўку. 
Новым канцлерам быў абраны лідар ХДС Гельмут Коль. 

 
 

ПАЛІТЫКА ХРЫСЦІЯНСКА�ЛІБЕРАЛЬНЫХ УРАДАЎ 
НА ЧАЛЕ З Г. КОЛЕМ У 1982–1998 гг. 

 
ядомы дзеяч ХДС Г. Коль у 1969 г. стаў прэм’ерDміністрам зямлі 
РайнландDПфальц, а ў 1973 г. яго выбралі старшынёй партыі. Па 

сваіх перакананнях ён быў католікам і кансерватарам і імкнуўся сумясD
ціць кансерватыўныя прынцыпы з хрысціянскай мараллю. Пасля прыD
ходу да ўлады новага ўрада ФРГ рашуча павярнула на шлях неакансерD
ватыўных рэформ. Пасля канструктыўнага вотуму недаверу, што пазбаD
віў канцлерскіх паўнамоцтваў Г. Шміта, Г. Коль правёў у 1983 г. датэрD
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міновыя выбары, у выніку якіх пазіцыі ўрада былі яшчэ больш умацаD
ваны. Адметнасць гэтых выбараў палягае яшчэ і ў тым, што партыя «ЗяD
лёных» упершыню пераадолела 5 % бар’ер і атрымала 28 месцаў у бунD
дэстагу. 

Перамога на выбарах адкрыла новаму ўраду магчымасць для ажыцD
цяўлення дастаткова жорсткай лініі ў сацыяльнаDэканамічнай сферы. 
Яна зводзілася да абмежавання ролі дзяржавы ў гаспадарчым жыцці, 
актывізацыі рыначных механізмаў, скарачэння бюджэтных сацыяльных 
праграм. У выніку эканоміка ажывілася, і ў 1980Dя гг. было створана 
3 млн новых працоўных месцаў. Тым не менш беспрацоўе працягвала 
расці: за перыяд дзейнасці хрысціянскаDліберальнай кааліцыі колькасць 
беспрацоўных павялічылася з 2,5 да 4,4 млн. Важным элементам 
неакансерватыўнага курсу ўрада Г. Коля была падатковая рэформа. Яна 
прадугледжвала скарачэнне падаткаў на даходы кампаній і на іншыя 
даходы, у тым ліку на зарплату. Акрамя таго, прадугледжваліся таксама 
ільготы для інвестараў. У выніку ў 1980–90Dя гг. назіраўся рост вытворD
часці, хоць і не вельмі хуткімі тэмпамі. У 1994 г. быў прыняты закон «Аб 
забеспячэнні спрыяльных умоў для развіцця эканомікі». ПрадугледжвалаD
ся новае зніжэнне падаткаў, падтрымка інвестыцыйнай дзейнасці і 
стварэнне новых працоўных месцаў. Стабільнае развіццё эканомікі саD
дзейнічала ўмацаванню нямецкай валюты, якая стала ў той час адной 
з самых надзейных у свеце. 

Разам з тым неакансерватыўны курс ствараў і некаторыя праблемы: 
пагоршылася сацыяльнае забеспячэнне, узрасла матэрыяльная дыфеD
рэнцыяцыя насельніцтва, паглыбіліся супярэчнасці ідэалагічнага плана 
ўнутры партый хрысціянскага блока. У гэтых умовах урад Г. Коля, не 
адмаўляючыся ад неакансерватыўнай палітыкі, унёс у свой курс адпаD
ведныя карэктывы. Зноў быў зроблены акцэнт на канцэпцыю сацыяльD
най рыначнай гаспадаркі, якая павінна была збалансаваць намаганні 
ўрада па падтрымцы бізнесу і абароне бяднейшых слаёў насельніцтва. 
У 1994 г. выдаткі на сацыяльныя патрэбы склалі 34,1 % ад усіх бюджэтD
ных выдаткаў. Захаванне арыентаванасці на забеспячэнне грамадскіх 
патрэб адрознівала неакансерватыўны курс ФРГ ад падобнай палітыкі 
ў Вялікабрытаніі і ЗША. 

Знешняя палітыка ФРГ у гэты час была накіравана на ўмацаванне 
краіны ў эканамічных і ваеннаDпалітычных структурах Захаду, актыўD
насці ў межах НАТА і падтрыманне сваіх саюзнікаў па блоку. ФРГ выD
казала салідарнасць з Вялікабрытаніяй, якая ўвязалася ў вайну з АргенD
цінай за Фалклендскія астравы, падтрымлівала ваенную акцыю ЗША 
ў Гранадзе і жорсткі курс Рэйгана ў дачыненні да СССР у першай палоD
ве 1980Dх гг. Яна адной з першых еўрапейскіх краін размясціла на сваёй 
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тэрыторыі 108 амерыканскіх ракет сярэдняга радыуса дзеяння і 96 крыD
латых ракет. Важным напрамкам знешняй палітыкі ФРГ быў удзел 
у працэсах еўрапейскай інтэграцыі. Урад Г. Коля стаў ініцыятарам 
і актыўным правадніком у жыццё планаў па стварэнні адзінай Еўропы 
не толькі ў эканамічных, але і ў палітычных адносінах. Г. Коль з’яўляўся 
актыўным прыхільнікам інтэграцыйнай палітыкі сярод еўрапейскіх дзярD
жаўных дзеячаў і зрабіў важны ўнёсак у справу заснавання Еўрапейскага 
саюза. 

У другой палове 1980Dх гг. актывізаваўся ўсходні вектар у знешняй 
палітыцы ФРГ. Пачатак перабудовы ў СССР, яго пераход да палітыкі 
новага мыслення стварылі шанец рэальна паставіць пытанне адносна 
аб’яднання Германіі. Урад ФРГ і асабіста канцлер прадпрымалі вялікія 
намаганні для таго, каб ім скарыстацца. У першую чаргу гэтыя намаганD
ні былі накіраваны на развіццё ўсебаковых сувязей з СССР, усталяванD
не сяброўскіх адносін з савецкім кіраўніцтвам. Многія фармальныя і 
нефармальныя сустрэчы на вышэйшым узроўні стваралі спрыяльную 
атмасферу для дасягнення запаветнай мары. Размякчэнне савецкага рэD
жыму, народныя рэвалюцыі ў краінах Усходняй Еўропы, крах камунісD
тычнай сістэмы ў ГДР перавялі пытанне аб аб’яднанні Германіі ў пракD
тычную плоскасць. Гэта пытанне абмяркоўвалася падчас перамоў па 
формуле «2 + 4» (дзве германскія дзяржавы і чатыры вялікія дзяржавыD
пераможцы). 31 жніўня 1990 г. быў падпісаны дагавор аб аб’яднанні 
Германіі шляхам уключэння ГДР у склад ФРГ. Дагавор набыў сілу 
3 кастрычніка 1990 г. З гэтага дня ГДР перастала існаваць і Германія 
стала адзінай дзяржавай. 

12 верасня 1990 г. быў падпісаны Дагавор аб канчатковым урэгуляD
ванні ў адносінах Германіі. Ён прадугледжваў, што межы Германіі 
пройдуць па лініі меж ФРГ і ГДР, і канстатаваў, што Германія не мае 
тэрытарыяльных прэтэнзій да іншых дзяржаў. Германія адмаўлялася 
таксама ад ядзернай, хімічнай і бактэрыялагічнай зброі. Ва ўсходняй 
частцы краіны не павінны былі размяшчацца замежныя войскі і ядзерD
ная зброя. З уступленнем у сілу гэтага Дагавора былі вычарпаны правы і 
адказнасць чатырох дзяржаўDпераможцаў у дачыненні да Германіі і БерD
ліна. Германія набыла поўны дзяржаўны суверэнітэт. З аб’яднаннем 
германскіх рэспублік у цэнтры Еўропы з’явілася моцная ва ўсіх адноD
сінах дзяржава са сваімі інтарэсамі і новымі магчымасцямі для іх рэаліD
зацыі, што ў значнай ступені змяняла геапалітычную карціну свету. 

Эйфарыя, выкліканая аб’яднаннем краіны, працягвалася не вельмі 
доўга. На змену ёй прыйшлі сур’ёзныя цяжкасці і праблемы, звязаныя з 
працэсам адаптацыі ўсходніх зямель да заходняй структуры сацыяльнаD
эканамічных адносін. Цяжкасці палягалі ў тым, што аб’ядналіся розныя, 
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нават супрацьлеглыя гаспадарчыя мадэлі: рыначная і планавая; розныя 
формы ўласнасці, розныя сістэмы сацыяльнага забеспячэння. ПрамыслоD
выя прадпрыемствы Усходняй Германіі выявіліся неканкурэнтназдольныD
мі на агульнагерманскім рынку. Яны ў масавым парадку цярпелі банкруцтD
ва. Толькі 8 % рабочых месцаў у ГДР былі рэнтабельнымі, а вытворчасць 
працы была больш як у тры разы ніжэй, чым на захадзе. Усё гэта вяло да 
росту беспрацоўя ва ўсходніх землях, да захавання там больш нізкай зараD
ботнай платы і жыццёвага ўзроўню ўвогуле. Трэба таксама мець на ўвазе, 
што ва ўсходніх землях былі праведзены масавыя звальненні людзей, якія ў 
сістэме ГДР займаліся ідэалагічнай і прапагандысцкай работай, былых 
функцыянераў САПГ, многіх афіцэраў арміі і паліцыі, выкладчыкаў маркD
сізмуDленінізму і г. д. Тым самым фарміравалася значнае кола грамадзян, 
незадаволеных рэаліямі аб’яднаўчай палітыкі. 

Праблемы, выкліканыя аб’яднаннем, патрабавалі буйных фінансавых 
выдаткаў, якія накіроўваліся ў першую чаргу на структурную перабудову і 
мадэрнізацыю ўсходнегерманскай прамысловасці і складалі каля 5 % валаD
вога нацыянальнага прадукту ў год. Урад быў вымушаны звярнуцца да паD
літыкі жорсткай эканоміі, у тым ліку да скарачэння сацыяльных праграм і 
павышэння падаткаў. Такая палітыка выклікала незадавальненне заходніх 
немцаў. У 1994 г. Г. Коль мусіў прызнаць, што недаацаніў складанасць 
праблемы падчас інтэграцыі з былой ГДР. Разам з тым незадавальненне 
многіх грамадзян як на захадзе, так і на ўсходзе краіны зусім не азначала, 
што яны гатовы былі вярнуцца да сітуацыі 1990 г. Сацыялагічнае апытанD
не, праведзенае ў жніўні – верасні 1999 г., паказала, што ануляваць аб’ядD
нанне гатовы толькі 14 % заходніх і 8 % усходніх немцаў. Працэс выраўноўD
вання ўзроўню сацыяльнага і эканамічнага развіцця заходніх і ўсходніх 
зямель паступова, але няўхільна працягваўся. На ўсходзе былі прыватызаD
ваны ці вернуты былым уладальнікам прамысловыя прадпрыемствы і жыD
лыя дамы. Да канца 1996 г. было мадэрнізавана ці пабудавана 11 тыс. км 
аўтадарог і 5 тыс. км чыгуначных дарог. Вытворчасць працы павялічылася 
ад 30 % у 1990 г. да 60 % у 1998 г. ад заходнегерманскага ўзроўню. Прыбыткі 
прадпрыемстваў за гэты ж час павялічыліся з 50  да 75 %. У працэс мадэрніD
зацыі ўсходніх зямель былі прыцягнуты інвестыцыі 1700 замежных кампаD
ній з больш чым 50 краін. Самай складанай з’яўлялася праблема беспраD
цоўя. У 1998 г. узровень беспрацоўя на захадзе складаў 9,2 %, на ўсходзе – 
17,8 %. 

Аб’яднанне Германіі ўнесла перамены і ў палітычную структуру 
краіны. У 1993 г. была створана партыя «СаюзD90»/«Зялёныя» ў выніку 
аб’яднання заходнегерманскай партыі «Зялёных» і ўсходнегерманскага 
аб’яднання «СаюзD90», які ўяўляў сабой блок праваабарончых і экалаD
гічных арганізацый. На выбарах 1994 г. партыя атрымала 49 месцаў 
у бундэстагу. 
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Пракамуністычная САПГ, што ў свой час была вядучай палітычнай 
сілай у ГДР, у выніку перамен трансфармавалася ў левую партыю пад 
назвай «Партыя дэмакратычнага сацыялізму» (ПДС). Яна прэтэндавала 
на абарону інтарэсаў працоўных і мела падтрымку ў першую чаргу ва 
ўсходніх землях. Ужо ў 1990 г. ПДС увайшла ў склад бундэстага. 

Аб’яднанне Германіі ўмацавала яе пазіцыі на міжнароднай арэне. 
Характэрнай рысай знешняй палітыкі дзяржавы стаў рост актыўнасці ў 
краінах Усходняй Еўропы. Урад Г. Коля падтрымаў і палітыку пашыD
рэння НАТА і ЕС на Усход і актыўна ўдзельнічаў у гэтым працэсе. АтрыD
манне поўнага суверэнітэту дазволіла ўнесці змены ў ваенную дактрыD
ну, якая цяпер дазваляе выкарыстоўваць бундэсвер у межах НАТА і за 
межамі Германіі для вырашэння крызісаў і канфліктаў. У 1990Dя гг. ФРГ 
захавала ролю лідара ў справе развіцця еўрапейскай інтэграцыі. 
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ыбары 1998 г. праходзілі ў складаных і супярэчлівых умовах. З адD
наго боку, Германія заставалася найбольш моцнай і стабільнай 

дзяржавай Еўропы, з іншага – у яе сацыяльнаDэканамічным развіцці ўсё 
больш выразна нагадвалі пра сябе сур’ёзныя праблемы. Галоўным чыD
нам яны былі звязаны з нізкімі тэмпамі росту ВУП (амаль у тры разы 
ніжэй за ЗША), з высокім узроўнем беспрацоўя (11,3 %), з падзеннем 
курса нямецкай маркі ў адносінах да долара ЗША. Праблемай заставаD
лася таксама розніца ва ўзроўні сацыяльнаDэканамічнага развіцця 
ўсходніх і заходніх зямель краіны. 

Хрысціянскія дэмакраты ў 1982–1998 гг. так і не перайшлі да чысD
тай неакансерватыўнай мадэлі. Заставаўся высокім узровень сацыяльD
ных выдаткаў і падаткаабкладання (65 % ад прыбытку – значна больш, 
чым у ЗША і Вялікабрытаніі). Адначасова ўзровень замежных інвестыD
цый у Германіі быў меншым, чым у іншых еўрапейскіх краінах. 

Сур’ёзныя праблемы склаліся і на рынку працы. Высокі ўзровень 
дапамогі па беспрацоўі і значная працягласць яе выплаты дазвалялі 
многім не прадпрымаць асаблівых намаганняў для пошуку працы. 
У выніку ўтварылася такая сітуацыя, што на фоне 4 млн беспрацоўных у 
краіне было каля 5–7 млн замежных рабочых. 

Акрамя гэтага, трэба мець на ўвазе, што Г. Коль займаў пасаду канD
цлера на працягу 16 гадоў. Яго імкненне захаваць уладу і надалей выкліD
кала ў многіх выбаршчыкаў алергічную рэакцыю. У выніку ўсіх згадаD
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ных вышэй акалічнасцей выбары 1998 г. прынеслі поспех сацыялDдэмаD
кратам і іх кандыдату на пасаду канцлера – маладому, энергічнаму і 
прагматычнаму палітыку Герхарду Шродэру. СДПГ атрымала 40,9 % 
галасоў, ХДС/ХСС – 35,1 %, «СаюзD90»/«Зялёныя» – 6,7 %, СвДП – 
6 %, ПДС – 5,1%. Напрыканцы кастрычніка 1998 г. быў створаны кааліD
цыйны ўрад у складзе СДПГ і партыі «СаюзD90»/«Зялёныя». Канцлерам 
стаў Г. Шродэр, а лідар «Зялёных» – Ё. Фішэр – віцэDканцлерам і міD
ністрам замежных спраў. Асноўныя напрамкі палітыкі ўрада былі пад 
кантролем сацыялDдэмакратаў. Аднак унутры СДПГ па важнейшых пыD
таннях сацыяльнаDэканамічнага развіцця адзінства не было. У гэтым 
сэнсе відавочна праяўляліся дзве плыні. Адну з іх узначальваў старшыня 
партыі з 1995 г. Оскар Лафантэн. Ён выступаў з пазіцый сацыяльнай 
справядлівасці, развіцця сацыяльнай дзяржавы за дзяржаўнае рэгуляD
ванне эканомікі і сацыяльных адносін і г. д. як лідар традыцыяналісцкаD
га крыла партыі. У складзе ўрада ён заняў пасаду міністра фінансаў з 
шырокімі паўнамоцтвамі і аказваў уплыў на ўвесь блок сацыяльнаDэкаD
намічных праблем. 

Канцлер Г. Шродэр, у адрозненне ад О. Лафантэна, у большай стуD
пені быў прыхільнікам ідэі партнёрства бізнесу і ўрада. Ён арыентаваўся 
на карэнныя перамены ў сістэме сацыяльнага забеспячэння, на прыD
знанне вырашальнай ролі рынку ў эканамічным развіцці. Супярэчнасці 
паміж дзвюма плынямі і палітыкамі, якія гэтыя плыні ўвасаблялі, прыD
вялі да таго, што ў сакавіку 1999 г. О. Лафантэн дэманстратыўна выйшаў 
у адстаўку з пасады міністра фінансаў і старшыні партыі. Старшынёй 
СДПГ быў абраны Г. Шродэр. Пад яго кіраўніцтвам была сфарміравана 
новая платформа партыі. 

Яе асновы былі выкладзены ў апублікаванай у чэрвені 1999 г. суD
меснай дэкларацыі Э. Блэра (кіраўніка Лейбарысцкай партыі ВялікаD
брытаніі) і Г. Шродэра «Трэці шлях / Новы цэнтр». Дэкларацыя сведD
чыла аб блізкасці пазіцый брытанскіх лейбарыстаў і нямецкіх сацыялD
дэмакратаў. Аўтары дакумента выказваліся за скарачэнне дзяржаўных 
выдаткаў, карэнную рэформу сістэмы сацыяльнага страхавання, за абD
межаванне ролі дзяржавы ў сацыяльнаDэканамічным жыцці, больш цесD
нае супрацоўніцтва рабочых і прадпрымальнікаў, за пашырэнне магD
чымасцей рыначнай эканомікі і свабоднага гандлю, скарачэнне падатD
каў, за падтрымку малога і сярэдняга бізнесу. У дэкларацыі захаваліся і 
традыцыйныя сацыяльныя палажэнні аб барацьбе з беднасцю, аб даD
памозе маламаёмасным грамадзянам, аб роўнасці магчымасцей. Тым не 
менш маніфест Шродэра – Блэра сведчыў аб абнаўленні сацыялDдэмаD
кратыі, у выніку якога яна перасоўвалася з левага фланга да палітычнага 
цэнтра. 
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У адказ на гэты дакумент О. Лафантэн у кастрычніку 1999 г. апубD
лікаваў кнігу «Сэрца б’ецца злева», у якой раскрытыкаваў дзейнасць 
Г. Шродэра і яго ўрада, а таксама англаDсаксонскі варыянт абнаўлення 
сацыяльнай сістэмы. 

Тым часам урад «чырвонаDзялёнай» кааліцыі ў сваёй практычнай 
дзейнасці зыходзіў з прагматычных пазіцый. Быў створаны Пакт заняD
тасці ў складзе прадстаўнікоў урада, прафсаюзаў і прадпрымальнікаў 
з мэтай вырашэння праблем беспрацоўя, аднак яго работа бачных выніD
каў не прынесла. У канцы чэрвеня 1999 г. міністр фінансаў Г. Айхель 
выдаў праграму, якая ўключала шэраг захадаў па аздараўленні эканоміD
кі, у першую чаргу за кошт скарачэння сацыяльных выдаткаў. Па ініD
цыятыве «Зялёных» у сакавіку 1999 г. быў уведзены т. зв. «экалагічны 
падатак», у выніку чаго ўзняліся кошты на бензін. «Зялёныя» дамагліся 
таксама прыняцця ўрадавай праграмы аб паступовым закрыцці атамD
ных электрастанцый. Да 2020 г. у Германіі не павінна было застацца 
ніводнага ядзернага рэактара. Быў прыняты закон аб выдачы падвойD
нага грамадзянства імігрантам. Урад прадпрымаў захады па падтрымцы 
сярэдняга бізнесу. З 2000 г. пачалося правядзенне падатковай рэформы 
з мэтай ажыўлення дзелавой актыўнасці ў эканоміцы. 

Аднак усе гэтыя дзеянні фактычна не далі ніякіх відавочных выніD
каў і не дапамаглі вырашыць ніводнай сур’ёзнай праблемы. Павольна і 
надзвычай нестабільна рос ВУП: у 1998 г. – 2 %, 1999 г. – 2 %, 2000 г. – 
2,9 %, 2001 г. – 0,8 %, 2002 г. – 0,2 %. Па гэтых паказчыках Германія 
адставала ад ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. Не адбылося пазітыўных 
змен і на рынку працы. Беспрацоўе заставалася на ўзроўні 11 %. ІнфляD
цыя дасягнула ў 2001 г. 2,9 %, перавысіўшы норму ЕС на 2 %. Значныя 
цяжкасці перажывала сістэма пенсійнага забеспячэння. Насельніцтва 
старэла, пенсійныя фонды не ў стане былі забяспечыць усіх, хто меў на 
гэта права. Палітыка ўрада Г. Шродэра ўсё больш падвяргалася крыD
тыцы ў сродках масавай інфармацыі. 

Тым не менш на выбарах 2002 г. «чырвонаDзялёная» кааліцыя зноў 
атрымала перамогу, хоць і больш сціплую, чым у 1998 г. Поспех СДПГ і 
«Зялёных» быў абумоўлены ў першую чаргу дзвюма акалічнасцямі. ПаD
першае, энергічныя і выніковыя дзеянні ўрада і асабіста Г. Шродэра 
падчас беспрэцэдэнтнай паводкі на Одэры ў жніўні 2002 г. моцна ўзнялі 
аўтарытэт дзеючай кааліцыі ў вачах усходніх немцаў. ПаDдругое, у адD
розненне ад ХДС/ХСС лідары СДПГ і «Зялёных» занялі прынцыпова 
адмоўную пазіцыю ў дачыненні да ініцыятывы ЗША па развязванні 
вайны ў Іраку. Ва ўмовах пацыфісцкіх настрояў большасці насельніцтва 
Германіі гэта рашэнне аказалася надзвычай паспяховым з палітычнага 
пункту гледжання. 
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Абноўлены ўрад узяў курс на рашучыя і ўсебаковыя рэформы, у перD
шую чаргу ў сацыяльнай сферы. Яшчэ ў жніўні 2002 г. была створана 
камісія на чале з менеджарам канцэрна «Фольксваген» П. Хартцам па 
падрыхтоўцы рэформ на рынку працы. Адмысловыя органы былі ствоD
раны і для распрацоўкі іншых напрамкаў дзяржаўнай палітыкі. Пры гэD
тым урад актыўна ўзаемадзейнічаў з прадстаўнікамі апазіцыі. У выніку 
14 сакавіка 2003 г. Г. Шродэр прэзентаваў у бундэстагу пакет рэформ 
пад назвай «Парадак дня – 2010». Праект прадугледжваў ажыццяўленне 
падатковай рэформы, рэформы сістэмы камунальнага фінансавання, 
аховы здароўя, пенсійнага забеспячэння і рынку працы. Галоўная ідэя 
гэтых пераўтварэнняў палягала ў тым, што толькі паспяховае развіццё 
эканомікі прывядзе да дабрабыту грамадзян, таму рэформы прадугледжD
валі скарачэнне выдаткаў на сацыяльныя праграмы і зніжэнне падаткаў 
на капітал. Рабілася відавочным, што ўрад Г. Шродэра выкарыстоўваў у 
значнай ступені вядомы неакансерватыўны прынцып: аздараўленне 
эканомікі за кошт скарачэння сацыяльных выдаткаў. 

Такая палітыка сутыкнулася з сур’ёзным незадавальненнем працоўD
ных, якія былі традыцыйным і найбольш масавым электаратам сацыялD
дэмакратаў. Супраць рэформ выступілі і многія прафсаюзы. АбвастрыліD
ся супярэчнасці ўнутры самой СДПГ. У гэтых умовах Г. Шродэр 9 лютага 
2004 г. выйшаў у адстаўку з пасады старшыні СДПГ. Яго спадкаемцам 
стаў адзін з бліжэйшых паплечнікаў – Франц Мюнтэферынг. СацыялDдэD
макраты ў гэты час пацярпелі цэлы шэраг параз на зямельных выбарах: у 
Саксоніі, Брандэнбургу, Паўночным Рэйне – Вестфаліі. У пэўным сэнсе 
няўдачы СДПГ сведчылі аб тым, што новая палітыка германскай сацыялD
дэмакратыі, хоць і была выклікана аб’ектыўнымі прычынамі, фактычна 
пярэчыла інтарэсам яе прыхільнікаў. З мэтай прадухіліць далейшае паD
дзенне рэйтынгаў кіруючых партый і не даць апазіцыі магчымасці належD
ным чынам падрыхтавацца да выбарчай кампаніі па ініцыятыве Г. ШроD
дэра быў распушчаны бундэстаг. У адпаведнасці з германскім заканадаўD
ствам на верасень 2005 г. былі прызначаны датэрміновыя выбары. ПаводD
ле іх вынікаў СДПГ пацярпела паражэнне і вымушана была ўвайсці ў 
склад «вялікай» кааліцыі, якую ўзначаліла лідар ХДС Ангела Меркель. 

Для знешняй палітыкі Германіі на мяжы тысячагоддзяў традыцыйD
нымі былі атлантычная салідарнасць і саюзніцкія адносіны з ЗША. ГерD
манія ўсё больш замацоўваецца ў якасці флагмана Еўрапейскага саюза. 
Да падзей ва Украіне актыўна і дынамічна развіваліся адносіны з Расіяй. 
З пачаткам украінскага крызісу Германія фактычна ўзначаліла супраціў 
еўрапейскіх краін расійскай палітыцы ва Украіне. 
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Пасля аб’яднання Германія імкнецца адыгрываць усё больш істотD
ную ролю на міжнароднай арэне, у тым ліку і з выкарыстаннем узброеD
ных сіл. Салдаты бундэсвера ўдзельнічалі ў аперацыях па ўстанаўленні 
міра ці забеспячэнні стабільнасці ў розных рэгіёнах свету: у 1999 г. – у 
Югаславіі, у 2000 г. – у Македоніі, у 2001 г. – у Афганістане. Асобныя 
падраздзяленні нямецкай арміі выконвалі розныя задачы на тэрыторыі 
Косава, Босніі і Герцэгавіны, Македоніі, Кеніі, Грузіі, Узбекістана і г. д. 
Усё гэта сведчыць аб умацаванні ўплыву Германіі як суб’екта геаD
палітыкі. 

 
 

ГЕРМАНІЯ Ў ПЕРЫЯД ДЗЕЙНАСЦІ ЎРАДАЎ 
НА ЧАЛЕ З А. МЕРКЕЛЬ 

 
склад урада «вялікай» кааліцыі, створанага пасля выбараў 2005 г., 
увайшлі восем сацыялDдэмакратаў, якія занялі пераважна пасады 

сацыяльнаDэканамічнага блока. Пад кіраўніцтвам новага канцлера яны 
ажыццяўлялі рэформы, раней абвешчаныя камандай Г. Шродэра, з уліD
кам некаторых карэктываў новага палітычнага кіраўніцтва. Рэформы і 
перамены адбываліся паступова на фоне стабільнага развіцця краіны, 
што характэрна для метадаў дзейнасці А. Меркель. З 2005 г. у краіне 
назіраецца рост эканомікі, які часова перарываўся ў час крызісу 2008 г. 
У тым годзе Германія выйшла на чацвёртую пазіцыю ў сусветным рэйD
тынгу па аб’ёмах ВУП, які дасягнуў 2,5 трлн еўра. Характэрнай рысай 
германскай эканомікі заставалася яе арыентацыя на экспарт. Па аб’ёме 
знешняга гандлю, як і па яго насычанасці высокатэхналагічнымі таваD
рамі, Германія з’яўлялася сусветным лідарам. У 2008 г. на навуку і ноD
выя тэхналогіі дзяржава вылучыла 11 млрд еўра, або 2,8 % ВУП – больш, 
чым у цэлым па Еўрасаюзе. У кастрычніку 2008 г. была прынята першая 
антыкрызісная праграма, якая прадугледжвала стымуляванне рыначнай 
кан’юнктуры і зніжэнне падаткаў на прадпрымальніцтва. Крызіс у ГерD
маніі, які А. Меркель назвала самым глыбокім у гісторыі ФРГ, прахоD
дзіў большDменш спакойна. Не назіралася рэзкага пад’ёму беспрацоўя: 
у 2008 г. агульная колькасць беспрацоўных склала 3,2 млн чалавек. На 
дакрызісным узроўні заставаліся і аб’ёмы экспарту. Ужо ўвосень 2009 г. 
пачаўся паступовы рост вытворчасці. 

Сацыяльныя кантрасты ў Германіі не мелі вострага характару ў выD
ніку актыўнай сацыяльнай палітыкі ўрада А. Меркель. Розныя віды саD
цыяльнай дапамогі атрымлівалі 40 % дарослых грамадзян ФРГ. На гэта 
ішла амаль трэцяя частка ВУП. З кожным годам раслі субсідыі на дзяD
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цей. Сур’ёзнай праблемай заставаўся рост колькасці пенсіянераў. 
У 2010 г. іх было 20 млн. Пры гэтым агульная колькасць працаздольнага 
насельніцтва імкліва скарачалася. Зважаючы на гэту акалічнасць, урад 
прыняў рашэнне аб павышэнні пенсійнага ўзросту да 67 гадоў. 

Праблемай для ФРГ заставалася высокая колькасць імігрантаў, якіх 
было 7 млн чалавек (2 млн з Турцыі). Да гэтага варта дадаць 1,5 млн 
тых, хто ўжо атрымаў германскае грамадзянства, і 4,5 млн этнічных 
немцаў, якія пераехалі з Усходняй Еўропы і СССР і таксама сталі грамаD
дзянамі Германіі. Для вырашэння праблем мультыкультуралізму ФРГ 
перайшла да вызначэння дакладных квот для рабочыхDімігрантаў. Ад 
іншаземцаў цяпер патрабуецца вывучэнне нямецкай мовы і культуры, 
таксама ставіцца задача здачы экзамену пры атрыманні віда на жыхарD
ства. 

27 верасня 2009 г. адбыліся чарговыя парламенцкія выбары. Па іх 
выніках была створана «чорнаDжоўтая» кааліцыя ў складзе ХДС/ХСС і 
СвДП. Урад узначаліла А. Меркель – ужо прызнаны і аўтарытэтны паD
літык. Выбары паказалі самае значнае паражэнне сацыялDдэмакратаў за 
пасляваенны час: яны набралі толькі 23 % галасоў. Акрамя гэтага, па 
выніках выбараў у бундэстагу канчаткова ўсталявалася пяціпартыйная 
сістэма. Левая партыя, «Зялёныя» і лібералы не проста пераадолелі 5 % 
бар’ер, але і выйшлі за межы 10 % галасоў. Падчас выбараў А. Меркель 
зрабіла акцэнт на памяркоўнасць і акуратнасць, на адмаўленне ад рэзкіх 
палітычных заяў, на правядзенне паступовых рэформ. Гэта было падD
трымана большасцю немцаў. 

Новы ўрад працягваў ажыццяўляць палітыку няспешнай мадэрнізаD
цыі. Была прынята праграма па аздараўленні фінансаў на 2009–2014 гг. 
У 2010 г. была распачата рэформа медыцынскага страхавання. У тым жа 
годзе, пасля аварыі на Фукусіме, быў узяты курс на пераход да аднаўляD
льных крыніц энергіі. У 2010 г. узнавіўся рост нямецкай эканомікі. 
З эканамічнага пункту гледжання сучасная Германія адчувае сябе значD
на лепш, чым любая іншая краіна ЕС. Гэта дазваляе казаць пра тое, што 
ФРГ здолела замацавацца на пазіцыях галоўнай краіны Еўрапейскага 
саюза. 

У 2013 г. у Германіі адбыліся чарговыя парламенцкія выбары. Па іх выD
ніках зноў быў створаны ўрад «вялікай» кааліцыі на чале з А. Меркель. 

 
П. А. Шупляк 

 



 

ІТАЛІЯ 

 
верасні 1943 г. Італія капітулявала перад англаDамерыканскімі 
войскамі, якія высадзіліся на Поўдні. Праз некалькі дзён паўночD

ныя і цэнтральныя раёны Італіі былі акупаваны гітлераўцамі, якія аднаD
вілі на захопленай тэрыторыі дыктатарскі рэжым Мусаліні, італьянская 
армія была раззброена. Пачаліся разграбленне краіны акупантамі, рэD
прэсіі і тэрор. У адказ у Італіі разгарнуўся моцны рух Супраціўлення на 
чале са створанымі камітэтамі нацыянальнага вызвалення (КНВ), у склад 
якіх уваходзілі прадстаўнікі антыфашысцкіх партый і розных слаёў граD
мадства. Кульмінацыйным момантам руху было агульнанацыянальнае 
ўзброенае паўстанне на Поўначы Італіі 25 красавіка 1945 г., якое прыD
вяло да звяржэння фашысцкай дыктатуры, капітуляцыі гітлераўцаў 
і канчатковага вызвалення краіны. 

Вайна прынесла італьянскаму народу вялікія беды і страты. У ёй заD
гінула ці прапала без вестак больш за 450 тыс. чалавек. Краіна згубіла 
траціну нацыянальнага багацця. Быў дэзарганізаваны транспарт, не хаD
пала харчавання і паліва, 3 млн чалавек пазбавіліся жылля, 2 млн застаD
ліся без працы. Вялізныя памеры набылі інфляцыя, спекуляцыя, «чорD
ны рынак». Краіна была акупавана англаDамерыканскімі войскамі. 

Тым не менш у Італіі пасля вайны адчуваўся моцны дэмакратычны 
ўздым, адбываліся значныя змены ў грамадскаDпалітычным жыцці. СуD
працоўніцтва блока антыфашысцкіх партый у КНВ з 1944 г. ператварыD
лася ва ўрадавую кааліцыю. Яе левы фланг займалі дзве партыі рабочага 
класа: Італьянская камуністычная партыя (ІКП) на чале з П. Тальяці і 
Італьянская сацыялістычная партыя (ІСП), кіраўніком якой быў П. Нэні. 
Паміж імі яшчэ ў 1934 г. быў заключаны пакт аб адзінстве дзеянняў, у хоD
дзе Супраціўлення яны набылі вялікую папулярнасць і налічвалі адпаведна 
1700 тыс. і 700 тыс. членаў. Партыі выступалі за фарміраванне новага 
дзяржаўнага ладу на прынцыпах сацыяльнай дэмакратыі і паслядоўнага 
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народаўладдзя. Да гэтых ідэй схілялася і Партыя дзеяння, лідарам якой 
з’яўляўся старшыня КНВ Паўночнай Італіі Ф. Пары. 

Цэнтрысцкія пазіцыі займала ХрысціянскаDдэмакратычная партыя 
(ХДП), створаная ў 1943 г. як пераемніца каталіцкай Народнай партыі. 
Лідарам ХДП з’яўляўся вядомы дзеяч каталіцкага руху А. дэ Гасперы. 
Партыя карысталася падтрымкай Ватыкана і была надзвычай папулярD
най сярод вернікаўDкатолікаў. У сваю праграму ХДП уключыла даволі 
радыкальныя патрабаванні, якія адпавядалі настрою дробнабуржуазных 
слаёў горада і вёскі: дэмакратызацыю палітычнага ладу, правядзенне 
аграрнай рэформы, нават нацыяналізацыю некаторых манапалістычD
ных аб’яднанняў, што забяспечыла ёй масавы характар. Да сярэдзіны 
1945 г. у ёй налічвалася каля 1 млн чалавек, пад уплывам ХДП знаходзіD
лася арганізацыя «Каталіцкае дзеянне» (1,7 млн чалавек). Усё гэта саD
дзейнічала вылучэнню ХДП на першы план у партыйнаDпалітычнай сіD
стэме пасляваеннай Італіі. 

Правы фланг займала Ліберальная партыя, вакол яе аб’ядналіся 
кансерватыўныя буржуазнаDпамешчыцкія слаі, якія выступалі за аднаўD
ленне фашысцкага манархічнага ладу і былі рашуча настроены супраць 
сацыяльных рэформ. Такая пазіцыя абумовіла нязначную падтрымку 
партыі ў італьянскім грамадстве. 

Вядучыя палітычныя партыі супрацоўнічалі не толькі ў межах ураD
давай кааліцыі, але і ў адзінай прафсаюзнай арганізацыі – Усеагульнай 
італьянскай канфедэрацыі працы, створанай у 1944 г. 

На працягу трох гадоў (да мая 1947 г.) у Італіі змянілася некалькі 
ўрадаў, куды ўваходзілі прадстаўнікі антыфашысцкай кааліцыі. ДзякуюD
чы гэтаму адзінству ў першыя пасляваенныя гады дэмакратычныя сілы 
Італіі дасягнулі істотных поспехаў. У ходзе барацьбы з фашызмам была 
знішчана створаная ім сістэма палітычных інстытутаў: адпаведная парD
тыя, фашысцкая міліцыя, Асобы трыбунал, палітычная паліцыя і іншыя 
рэпрэсіўныя органы рэжыму. 

У вызваленых раёнах Поўначы ўлада знаходзілася ў руках КНВ, якія 
забяспечылі парадак на месцах, перашкодзілі рэакцыянерам развязаць 
грамадзянскую вайну, канфіскавалі маёмасць буйных капіталістаўDздрадD
нікаў, правялі чыстку адміністрацыйнага апарату, заснавалі на прадD
прыемствах саветы кіравання з удзелам рабочых і адміністрацыі. Аднак, 
калі ў Паўночную Італію ўвайшлі англаDамерыканскія войскі, яны абD
вясцілі там ваеннае становішча, распусцілі КНВ і анулявалі выданыя імі 
дэкрэты. Урады антыфашысцкай кааліцыі прынялі шэраг дэкрэтаў у 
інтарэсах працоўных горада і вёскі: была ўведзена рухомая шкала зараD
ботнай платы, забаранялася самавольнае звальненне батракоў і згон з 
зямлі арандатараў, павялічвалася доля сялян пры падзеле ўраджаю, у 
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карыстанне сялянскіх кааператываў перадавалася зямля на Поўдні, якая 
не апрацоўвалася памешчыкаміDлатыфундыстамі. 

Адной з найбольш важных праблем пасляваеннага палітычнага жыцD
ця Італіі было пытанне аб форме яе дзяржаўнага ладу. Манархія праявіD
ла сябе актыўным памагатым фашызму на працягу амаль усяго перыяду 
яго існавання. У снежні 1945 г. лідар ХДП А. дэ Гасперы сфарміраваў 
урад з прадстаўнікоў трох партый: ХДП, ІКП, ІСП. Яго галоўнай задаD
чай стала падрыхтоўка рэформы дзяржаўнага ладу. 2 чэрвеня 1946 г. 
прайшлі выбары ва Устаноўчы сход, які павінен быў выпрацаваць 
новую канстытуцыю краіны, і адначасова праводзіўся рэферэндум аб 
форме дзяржаўнага ладу. Большасць удзельнікаў рэферэндуму (54,3 %) 
выказаліся за рэспубліку, супраць галасавалі лібералы, прафашысцкія 
сілы, частка ХДП. 

На выбарах ва Устаноўчы сход за ХДП было падана 8,1 млн галасоў, 
за ІСП – 4,7 млн, за ІКП – 4,3 млн. 13 чэрвеня 1946 г. дэ Гасперы 
сфарміраваў першы рэспубліканскі ўрад, у які ўвайшлі хрысціянскія дэD
макраты, сацыялісты і камуністы. 

У кастрычніку 1946 г. камуністы і сацыялісты падпісалі новы пакт 
аб адзінстве дзеянняў, што стварыла магчымасці для ўмацавання саюзу 
левых сіл у краіне. Але ў студзені 1947 г. адбыўся раскол у ІСП, якую ў 
знак пратэсту супраць саюзу з камуністамі пакінула правая групоўка 
Д. Сарагата, якая стварыла Сацыялістычную партыю італьянскіх праD
цоўных. ХДП убачыла ў ёй саюзніка ў барацьбе супраць левых сіл. Быў 
узяты курс на раскол дэмакратычнай кааліцыі, выгнанне камуністаў 
і сацыялістаў з урада. 

У студзені 1947 г. адбыўся візіт А. дэ Гасперы ў ЗША, дзе ён сустрэўD
ся з прэзідэнтам Г. Трумэнам для абмеркавання некалькіх пытанняў, 
такіх як атрыманне амерыканскай эканамічнай дапамогі; умовы мірнага 
дагавора з Італіяй, які трэба было падпісаць на канферэнцыі ў Парыжы. 
Г. Трумэн абяцаў аказаць эканамічную дапамогу толькі ў выпадку выD
гнання камуністаў з урада. У краіне нарастала кампанія, накіраваная 
супраць левых партый. 31 мая 1947 г. пасля чарговага ўрадавага крызісу 
дэ Гасперы сфарміраваў урад толькі з хрысціянскіх дэмакратаў. 

Нягледзячы на выдаленне камуністаў і сацыялістаў з урада, ва УстаD
ноўчым сходзе, які працаваў над праектам канстытуцыі, яны прадстаўD
лялі значную сілу і з імі нельга было не лічыцца. Таму зацверджаная 
22 снежня 1947 г. канстытуцыя мела дэмакратычны характар. Яна абD
вяшчала свабоду палітычных поглядаў, арганізацый, друку, сходаў, права 
на працу і яе справядлівую аплату. Дзяржава была абавязана ўтрымліD
ваць непрацаздольных грамадзян, мела права экспрапрыіраваць прыD
ватную ўласнасць у імя ўсеагульнага дабра. Канстытуцыя ўключала паD
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трабаванне аграрнай рэформы ў інтарэсах сялянства, права працоўных 
удзельнічаць у кіраванні прадпрыемствамі. Яна прызнавала роўнасць 
мужа і жонкі, хоць развод паDранейшаму быў забаронены. Асобны арD
тыкул забараняў фашысцкія партыі і арганізацыі. Каралю і членам яго 
сям’і не дазвалялася вяртацца ў Італію. 

У якасці формы кіравання была зацверджана парламенцкая рэспубD
ліка. Сістэма падзялення ўлады павінна была садзейнічаць паслядоўнай 
дэмакратызацыі грамадскага жыцця. Заканадаўчая ўлада належала парD
ламенту, які выбіраўся на пяць гадоў і складаўся з дзвюх палат – палаты 
дэпутатаў і сената. Вельмі важнай дэмакратычнай заваёвай было ўвяD
дзенне прапарцыянальнай выбарчай сістэмы, па якой размеркаванне 
месцаў у парламенце адпавядала рэальнаму ўплыву кожнай партыі. 

Згодна з канстытуцыяй фарміраванне ўрада даручалася аднаму з ліD
дараў партыі, якая сабрала на выбарах найвялікшую колькасць галасоў. 
У выпадку, калі палата дэпутатаў выражала недавер ураду, апошні быў 
абавязаны выйсці ў адстаўку. Кіраўніком выканаўчай улады быў прэзіD
дэнт рэспублікі, які выбіраўся на сем гадоў абедзвюма палатамі парлаD
мента. Правы прэзідэнта рэспублікі абмежаваны – фактычна ўлада наD
лежыць Савету міністраў і парламенту. 

Для кантролю прымаемых законаў, а таксама дзеянняў выканаўчай 
улады ствараўся Канстытуцыйны суд, чыё рашэнне аб неканстытуцыйD
насці закона ці іншага акта замацоўвалася як аснова для яго ануляD
вання. Быў уведзены суд прысяжных і прынцып незалежнасці судовай 
улады. 

Канстытуцыя адводзіла важную ролю інстытутам прамой дэмакраD
тыі – агульнанацыянальным і рэгіянальным рэферэндумам, «народным 
ініцыятывам» і «народным вета». У ёй былі замацаваны і вялікія паўнаD
моцтвы органаў мясцовай улады. 

У цэлым канстытуцыя была буйной заваёвай дэмакратычных сіл, 
яна адкрывала перад працоўнымі магчымасць на аснове закона весці 
барацьбу за абмежаванне ўсеўладдзя манаполій, за правядзенне сацыD
яльнаDэканамічных і палітычных ператварэнняў. 

Напярэдадні выбараў у першы парламент рэспублікі ўнутрыпаліD
тычная сітуацыя ў Італіі абвастрылася. Камуністы і сацыялісты стварылі 
НароднаDдэмакратычны фронт і вырашылі выступіць з адзіным спісам 
кандыдатаў на выбарах у Нацыянальны сход. Ім супрацьстаяла цэнтD
рысцкая кааліцыя ў складзе ХДП, Ліберальнай, Рэспубліканскай і СаD
цыялDдэмакратычнай партый. Кааліцыю актыўна падтрымлівалі ВатыD
кан, Канфедэрацыя італьянскіх прамыслоўцаў, правячыя колы ЗША, 
Вялікабрытаніі і Францыі. ЗША нават адклалі вывад сваіх войск з Італіі 
на нявызначаны час, а ў пачатку 1948 г. у італьянскія парты пачалі 
прыбываць ваенныя караблі ЗША. 
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Выбары ў італьянскі парламент 18 красавіка 1948 г. прынеслі пераD
могу ХДП – 48,48 % галасоў і большасць дэпутацкіх месцаў. НароднаD
дэмакратычны фронт атрымаў 31,03 % галасоў. Па выніках выбараў быў 
створаны ўрад дэ Гасперы, у які ўвайшлі ХДП, Ліберальная і РэспубліD
канская партыі, пазней сацыялDдэмакраты. Агульная накіраванасць паD
літычнага курсу цалкам залежала ад ХДП. Такім чынам у Італіі склалася 
палітычная сістэма, якая атрымала назву шматпартыйнасці з дамінуD
ючай партыяй. 

Пасля выбараў 1948 г. узмацніўся націск правых на пазіцыі камунісD
таў, сацыялістаў, прафсаюзаў, іншых левых арганізацый. Паліцэйскія 
ўлады ўзмацнілі рэпрэсіі супраць масавых выступленняў працоўных. 
Пачала актыўна дзейнічаць створаная яшчэ ў 1947 г. неафашысцкая 
партыя «Італьянскі сацыяльны рух» (ІСР). 

У такіх абставінах 14 ліпеня 1948 г. быў здзейснены замах на П. ТальяD
ці – ён быў цяжка паранены. У адказ пачалася ўсеагульная палітычная заD
бастоўка прафсаюзнага аб’яднання, што потым прывяло да яго расколу. 

Актыўная падтрымка ХДП з боку ЗША ў барацьбе за адхіленне леD
вых партый і панаванне ў краіне вызначыла арыентацыю і яе знешняй 
палітыкі пасля перамогі на выбарах 1948 г. У чэрвені 1948 г. ЗША падпіD
салі з Італіяй пагадненне тэрмінам на два гады аб наданні ёй эканаD
мічнай дапамогі па плане Маршала. Агульны аб’ём паставак па гэтым 
пагадненні складаў 1,3 млн дол. Спачатку ў Італію ўвозіліся пераважна 
харчовыя тавары, затым быў пачаты імпарт прамысловага абсталяванD
ня. ЗША кантралявалі расходаванне сродкаў ад продажу іх тавараў на 
ўнутраным італьянскім рынку. Эканамічная дапамога ЗША дазволіла 
Італіі пераадолець цяжкія наступствы вайны і садзейнічала зніжэнню 
сацыяльнай напружанасці. З іншага боку, узмацнілася пранікненне 
ў італьянскую эканоміку амерыканскага капіталу, а працэс пасляваенD
най прамысловай рэканструкцыі пайшоў па шляху, спрыяльным для 
манапалістычнай буржуазіі. 

У красавіку 1949 г. Італія ўвайшла ў НАТА і на яе тэрыторыі былі 
размешчаны ваенныя штабы і войскі гэтай арганізацыі (у Неапалі, ВеD
роне). У студзені 1950 г. з ЗША было падпісана двухбаковае пагадненне 
«аб узаемнай дапамозе ў мэтах абароны», якое прадугледжавала пастаўкі 
ў Італію амерыканскага ўзбраення і размяшчэнне на яе тэрыторыі 
ваеннаDмарскіх баз і аэрадромаў ЗША. Такая накіраванасць знешнепаD
літычнага курсу ХДП выклікала рэзкае асуджэнне з боку левай апазіD
цыі. Асабліва моцным быў рух супраць удзелу Італіі ў НАТА. Пад зваD
ротам, які патрабаваў не ратыфікаваць ужо падпісаны ўрадам пакт, 
было сабрана больш за 6 млн подпісаў. 
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У 1949–1950 гг. у Італіі, асабліва на Поўдні, набылі размах сялянскія 
выступленні. Поўдзень з’яўляўся зонай буйнога памешчыцкага землеўD
ладання (латыфундый), і большасць сялян на кабальных умовах арэндаD
валі зямлю ў памешчыкаў. У канцы 1940Dх гг. там пачаўся актыўны заD
хоп невыкарыстоўваемых зямель латыфундыстаў сялянамі. ІКП распраD
цавала праект агульнай зямельнай рэформы і разам з сацыялістамі 
ўнесла яго ў парламент. Прапанавалася выкупіць у памешчыкаў лішкі 
зямлі звыш 100 га і перадаць яе ў карыстанне сялянам. Гэты праект быў 
адхілены парламентам, але ў 1949–1950 гг. парламент ухваліў два прыD
ватныя ўрадавыя законапраекты (для Калабрыі, Сардзініі, шэрагу раёD
наў Цэнтра і Поўдня). Асобны мясцовы закон быў прыняты ў Сіцыліі, 
якая мела статус аўтаномнай вобласці. Па гэтых законах канфіскаваліся 
за выкуп лішкі зямлі звыш 300 га, ці зямля, якая давала гаспадару прыD
бытак у год больш за 30 тыс. лір. 

Лішкі зямлі перадаваліся спецыяльным дзяржаўным органам – каD
мітэтам па правядзенні рэформ, якія павінны былі фінансаваць працу 
па паляпшэнні зямель і іх перадачу за выкуп сялянам з растэрміноўкай 
на 30 гадоў. У выніку рэформы ў рукі сялян да 1959 г. трапіла каля 
1,5 млн га зямлі, але большасць размеркаваных па рэформе надзелаў 
былі дробнымі, а іх уладальнікі апынуліся пад цяжарам выкупных плаD
цяжоў. Тым не менш сістэма памешчыцкіх латыфундый на Поўдні была 
ў сваёй аснове ліквідавана. 

Аграрная рэформа непасрэдна была звязана з агульнай праблемай 
Поўдня, якая набыла асаблівую вастрыню ў сярэдзіне ХХ ст. Па асноўD
ных сацыяльнаDэканамічных паказчыках (доля ў УВП, прыбытак на 
душу насельніцтва, вытворчасць працы, структура занятасці насельD
ніцтва, узровень беспрацоўя) адсталы Поўдзень значна саступаў праD
мыслова развітай Поўначы. Для вырашэння гэтай праблемы патрабаваD
лася ўсё больш актыўнае дзяржаўнае ўмяшальніцтва. 

У 1950 г. была створана Каса Поўдня – дзяржаўны фонд спецыяльнаD
га надзвычайнага фінансавання развіцця паўднёвых раёнаў. Каса Поўдня 
і змешаныя дзяржаўнаDпрыватныя прадпрыемствы былі ў 1950Dя гг. асD
ноўнымі каналамі фінансавання гэтага рэгіёна. У гэтыя гады галоўD
ным напрамкам урадавай палітыкі было стварэнне ўмоў для самастойD
нага развіцця Поўдня. Вялікія сродкі былі накіраваны на будаўніцтва 
аб’ектаў інфраструктуры, а з канца 1950Dх гг. былі павялічаны капіталаD
ўкладанні ў прамысловасць. Аднак значнага выніку гэта не дало. КанD
цэпцыю «аўтаномнага развіцця» Поўдня перагледзелі, і ў перыяд існаD
вання «левага цэнтра» (1962–1972) была сфармулявана новая ідэя аб 
уключэнні эканомікі Поўдня ў агульную эканамічную сістэму Італіі. Для 
рэалізацыі гэтай ідэі былі распрацаваны тры праграмы на 1970Dя гг., але 
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ні адна з іх так і не была рэалізавана. Тады зноў вярнуліся да выканання 
праграм Касы Поўдня. 

У 1970Dя гг. урад накіраваў на Поўдзень каля 50 % усіх дзяржаўных 
інвестыцый, што прывяло да развіцця цяжкай індустрыі, перш за ўсё – 
металургіі і машынабудавання. Але дзяржаўнае ўмяшальніцтва толькі 
ўзмацніла неаднароднасць сацыяльнай і эканамічнай структуры ПоўD
дня. З раёнамі, якія па ўзроўні развіцця не саступалі Поўначы, суседніD
чалі вобласці, дзе заняпад ахапіў усе бакі жыцця. Так, па прыбытку на 
душу насельніцтва першае месца ў канцы 1970Dх гг. займалі Сардзінія і 
Абруццы, апошняе – Калабрыя. За 1950–70Dя гг. разрыў ва ўзроўні 
жыцця насельніцтва Поўдня і Поўначы скараціўся толькі на 10 % і 
склаў каля 40 %. На першы план выйшла самая вострая праблема ПоўD
дня – беспрацоўе, узровень якога на Поўдні быў у два разы вышэй, чым 
на Поўначы. 

Галоўная прычына нізкай эфектыўнасці дзяржаўных мер развіцця 
Поўдня тлумачыцца тым, што, незалежна ад дзяржаўнай палітыкі, лёс 
гэтага рэгіёна вырашаўся на Поўначы, развіццё ішло ў напрамку, неабD
ходным для паўночных раёнаў. 

У пачатку 1950Dх гг. у Італіі працягвалася вострае супрацьборства 
ўрадавага блока на чале з ХДП і блока левых сіл (ІКП і ІСП). Для 
аслаблення левай апазіцыі ўрад ХДП выступіў у канцы 1952 г. з праекD
там новага выбарчага закона. Праект прапанаваў пераход ад размеркаD
вання мандатаў прапарцыянальна колькасці сабраных кожнай партыяй 
галасоў да такой сістэмы, пры якой 50 % галасоў плюс яшчэ адзін голас 
давалі партыі, якая іх сабрала,  ці блоку партый права на 2/3 парламенцD
кіх галасоў. Хрысціянскія дэмакраты спадзяваліся такім чынам атрыD
маць неабходную для перагляду канстытуцыі большасць галасоў у парD
ламенце. 

Нягледзячы на масавую кампанію пратэсту, ХДП дамаглася ўхваD
лення закона парламентам. Аднак правыя сілы не змаглі на парламенD
цкіх выбарах 7 чэрвеня 1953 г. атрымаць звыш 50 % галасоў: за ХДП 
прагаласавала 40,08 %, а за ўвесь урадавы блок – 49,24 % выбаршчыкаў. 
Новы выбарчы закон не ўступіў у сілу, а праз год быў адменены. 
Барацьба вакол закона прывяла да памяншэння ўплыву ХДП і яе лідара 
А. дэ Гасперы, які 2 жніўня 1953 г. выйшаў у адстаўку і адмовіўся ад паD
літычнай дзейнасці (памёр у жніўні 1954 г.). 

У лютым 1954 г. была створана ўрадавая кааліцыя ХДП, лібералаў і 
сацыялDдэмакратаў, якая атрымала назву цэнтрысцкай. На працягу 
шасці гадоў (да пачатку 1960 г.) ва ўладзе змянілася пяць урадаў, якія 
абапіраліся на цэнтрысцкі блок у парламенце. На з’ездзе ХДП у 1954 г. 
страціла рашучыя пазіцыі кансерватыўнае кола, якое выступала за праD
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цяг палітыкі дэ Гасперы. Актывізаваліся левыя, якія прапанавалі прыD
цягнуць сацыялістаў да ўдзелу ў кааліцыі. Але вырашальную ролю 
ў ХДП адыгрывала плынь на чале з палітычным сакратаром партыі 
А. Фанфані, якая ўраўнаважвала правыя і левыя плыні. 

У пачатку 1950Dх гг. Італія ўступіла ў перыяд выключна хуткага інD
дустрыяльнага развіцця. Яна абагнала па тэмпах сярэднегадавога прыD
росту прамысловай прадукцыі ўсе заходнееўрапейскія краіны, а ў суD
светным маштабе саступала толькі Японіі. За 1950–1963 гг. агульны 
аб’ём яе прамысловай вытворчасці ўзрос утрая. Асабліва высокімі тэмD
памі развіваліся некаторыя галіны хімічнай прамысловасці (перапраD
цоўка нафты і газу і вытворчасць сінтэтычнага валакна, вытворчасць 
пластмасы) і машынабудавання. За гэтыя гады Італія пераўтварылася ў 
высокаразвітую ў прамысловых адносінах краіну і трывала замацавалаD
ся ў ліку галоўных індустрыяльных дзяржаў свету. 

Гэты рывок быў здзейснены дзякуючы буйным капіталаўкладанням 
у ключавыя галіны вытворчасці, што дазволіла карэнным чынам абнаD
віць іх. Такія буйныя капіталаўкладанні маглі рабіць толькі найбольш 
магутныя кампаніі як за кошт уласных сродкаў, так і з дапамогай крэD
дытаў па плане Маршала, якія дасталіся пераважна ім. 

Для мадэрнізацыі прамысловасці актыўна выкарыстоўвалася сістэма 
дзяржаўнага рэгулявання, якая дазваляла эфектыўна размяркоўваць рэD
сурсы краіны. У гэтай сістэме важную ролю працягваў адыгрываць 
створаны яшчэ ў 1933 г. дзяржаўны фінансавы інстытут ІРІ, затым да яго 
далучыліся яшчэ дзве дзяржаўныя кампаніі – ЭНІ (нафтагазавая праD
мысловасць) і ЭФІМ (машынабудаванне). Дзяржаўныя капіталаўкладанD
ні склалі ў 1952–1953 гг. 41 % усіх інвестыцый у народную гаспадарку, а ў 
1959 г. на долю ІРІ і ЭНІ прыходзілася 30 % іх агульнай масы. 

У 1950–60Dя гг. італьянскія прадпрымальнікі мелі магчымасць выD
карыстоўваць шмат таннай працоўнай сілы з Поўдня. У гэтыя гады з 
вёскі пайшлі 1,8 млн чалавек. Такі вялізны рэзерв працоўных рук даD
зваляў утрымліваць заработную плату ў прамысловасці на больш нізкім 
узроўні, чым у іншых краінах, і за кошт гэтага ўзмацняць канкурэнтаD
здольнасць сваёй прадукцыі. 

Прамысловы прагрэс у Італіі стымуляваўся яе ўдзелам у эканамічD
най інтэграцыі краін Заходняй Еўропы. У 1960Dя гг. Італія атрымлівала з 
бюджэту ЕЭС больш сродкаў, чым уносіла ў яго. Паступова яе роля даD
стаўніка сельскагаспадарчай прадукцыі і тавараў лёгкай прамысловасці 
ў ЕЭС змянілася на ролю вытворцы аўтамабіляў, электронікі, хімічнай 
прадукцыі. Але, нягледзячы на такі хуткі эканамічны рост, Італія паD
ранейшаму заставалася краінай вялікіх кантрастаў і характэрных для 
італьянскага грамадства глыбокіх сацыяльных супярэчнасцей. 
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У пачатку 1960Dх гг. у палітыцы ХДП адбыўся паварот да новай блоD
кавай камбінацыі – «левацэнтрызму». Гэты пераварот абумовілі наступD
ныя фактары: 

1) Зрухі ў грамадскім настроі: «эканамічны цуд» дазволіў зноў умаD
цаваць у масавай свядомасці сур’ёзна падарваны ў гады вызваленчай 
антыфашысцкай барацьбы сацыяльны прэстыж капіталізму. Гэтаму саD
дзейнічала і палітыка «патэрналізму», якая праводзілася ў 1950Dя гг. 
найбольш дынамічнай часткай манапалістычнай буржуазіі. 

2) Значная эвалюцыя ўправа ІСП у сярэдзіне 1950Dх гг. Кіраўніцтва 
партыі зрабіла вывад аб тым, што адзіна магчымай з’яўляецца барацьба 
за рэформы ў рамках капіталістычнага ладу, пажадана пры ўдзеле ва 
ўрадзе. У 1956 г. кіраўніцтва сацыялістаў адмовілася ад адзінства дзеянD
няў з ІКП. 

3) Для найбольш прадбачлівых дзеячаў ХДП было відавочным, што 
цэнтрысцкая кааліцыя не была дастаткова трывалай і трэба было шуD
каць новых, нетрадыцыйных палітычных саюзнікаў і распрацоўваць таD
кую праграму, якая магла б не толькі ўмацаваць супрацоўніцтва з імі, 
але і даць адказ на пытанні, звязаныя з сацыяльнаDэканамічнымі змеD
намі 1950Dх гг. У гэтых умовах лепшым партнёрам для ХДП з’яўлялася 
ІСП, супрацоўніцтва з якой дазваляла аслабіць палітычныя пазіцыі ІКП 
і надаць якасна новы характар урадавай кааліцыі. Манеўр улева – у бок 
ІСП – быў аблегчаны для ХДП новымі зменамі ў палітыцы Ватыкана 
пасля смерці Пія ХІІ. Яго пераемнік Іаан ХХІІІ больш памяркоўна адD
носіўся да дыялогу паміж веруючымі і атэістамі, адмовіўся ад ролі паD
літычнага настаўніка ХДП і даў зразумець, што не будзе перашкаджаць 
яе збліжэнню з сацыялістамі. 

Каб зрабіць праграму прывабнай для сацыялістаў, ХДП уключыла 
многія пункты, якія адпавядалі патрабаванням дэмакратычных сіл. СяD
род іх былі: нацыяналізацыя (за выкуп) вытворчасці электраэнергіі, 
праграміраванне эканамічнага развіцця, ліквідацыя сістэмы палавінD
шчыны ў вёсцы, горадабудаўнічая рэформа, рэформа сістэмы адукацыі, 
рэформа пенсійнага забеспячэння, ажыццяўленне запісанага ў канстыD
туцыі прынцыпу аўтаноміі абласцей. 

Першы левацэнтрысцкі ўрад быў створаны ў лютым 1962 г. на чале з 
А. Фанфані (увайшлі прадстаўнікі ХДП, рэспубліканцы і сацыялDдэмаD
краты). ІСП пачала непасрэдна ўдзельнічаць ва ўрадах толькі з канца 
1963 г. З гэтага часу і да 1968 г. на чале левацэнтрысцкіх урадаў стаяў 
відны дзеяч ХДП А. Мора. Стварэнне новай кааліцыі, якая вылучыла 
праграму адносна шырокіх рэформ, сведчыла аб тым, што ў Італіі да 
пачатку 1960Dх гг. адбыўся палітычны зрух улева. Аднак практычныя 
вынікі дзейнасці левацэнтрысцкіх урадаў былі даволі сціплымі. 
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Пасля прыходу да ўлады кааліцыя пачала зацягваць прывядзенне 
абяцаных рэформ ці ажыццяўляць іх у моцна ўрэзаным выглядзе. ЭлекD
траэнергетычная прамысловасць была ў 1962 г. нацыяналізавана, але на 
максімальна выгадных для прыватнаманапалістычных кампаній умоD
вах. Рэформа сістэмы адукацыі была абмежавана тым, што навучанне 
стала бясплатным і абавязковым для дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў. ЭкаD
намічнае праграміраванне, якое было ўведзена ў 1965 г., мела абавязD
ковую моц толькі ў межах дзяржаўнага сектара. Закон аб самакіраванні 
абласцей быў прыняты толькі ў 1967 г., а першыя выбары ў прадстаўD
нічыя органы былі адкладзены да 1970 г. Замест агульнай рэформы пенD
сійнага забеспячэння было праведзена некаторае павелічэнне існуючых 
пенсій. Горадабудаўнічая рэформа і скасаванне сістэмы палавіншчыны 
ўвогуле не былі праведзены. 

Пачатак левацэнтрысцкай палітыкі быў звязаны з агульнымі зменаD
мі ў эканамічным жыцці: пасля 1963 г. сярэднегадавыя тэмпы эканамічD
нага росту запаволіліся, а ў 1964–1965 гг. адбыўся крызісны спад праD
мысловай вытворчасці. З канца 1950Dх гг. пачаўся ўздым рабочага руху. 
Не спраўдзіліся надзеі на левацэнтрызм як сродак аслаблення пазіцый 
ІКП. На парламенцкіх выбарах 1963 г. камуністы атрымалі больш за 
25 % галасоў, а на выбарах 1968 г. – амаль 27 %. 

Вельмі вострая ўнутраная барацьба разгарнулася ў ІСП. У пачатку 
1964 г. яе левае кола стварыла ўласную Італьянскую сацыялістычную 
партыю пралетарскага адзінства (ІСППА). Такім чынам, сацыялістычны 
рух у Італіі стаў расколатым на тры палітычныя партыі. Зліццё ў 1966 г. 
ІСП і ІСДП у Аб’яднаную сацыялістычную партыю (АСП) было нядоўD
гім: на выбарах 1968 г. партыя не далічылася каля 5,5 % галасоў у параўD
нанні з выбарамі 1963 г., калі яны выступілі асобна. У 1969 г. АСП зноў 
распалася на дзве раней існаваўшыя партыі. 

Усё гэта было прыкметай крызісу палітыкі левацэнтрызму. Да таго 
ж абвастрылася барацьба плыней у ХДП. Але галоўнай праявай крызісу 
палітыкі, якая была накіравана на змякчэнне сацыяльнай напружанасD
ці, стаў небывалы ўздым масавага рабочага і дэмакратычнага руху 
ў канцы 1960Dх гг. 

У 1967–1968 гг. Італію, як і іншыя краіны Захаду, ахапіла хваля стуD
дэнцкіх выступленняў супраць застарэлай сістэмы ўніверсітэцкай адуD
кацыі, якая не адпавядала патрабаванням часу. Выступленні суправаD
джаліся імкненнем да адзінства дзеянняў студэнтаў і рабочых, што знайD
шло падтрымку ІКП і прафсаюзаў. Апошнія пачалі ўсё часцей дзейнічаць 
сумесна ў агульнанацыянальных забастоўках 1968–1969 гг., сярод якіх 
асаблівае месца займалі забастоўкі «гарачай восені» 1969 г. 
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Галоўныя заваёвы «гарачай восені» заключаліся ў прызнанні праў 
прафсаюзаў ствараць свае арганізацыі на прадпрыемствах, у прызнанні 
інстытутаў прамой рабочай дэмакратыі і ўдзеле ў вырашэнні пытанняў 
тэхналогіі вытворчасці. У 1970 г. гэта было зафіксавана ў Статуце праў 
працоўных. У адпаведнасці з прынцыпам роўнай аплаты за роўную праD
цу былі ліквідаваны занальныя адрозненні ва ўзроўнях заработнай плаD
ты. Была павышана зарплата рабочым шэрагу прафесій, паэтапна ўвоD
дзіўся 40Dгадзінны працоўны тыдзень у прамысловасці. 

Да пачатку 1970Dх гг. левацэнтрысцкая палітыка вычарпала сябе. 
Парламенцкія выбары 1972 г. паказалі супярэчлівыя вынікі. ЛевацэнтD
рысцкая кааліцыя павялічыла агульную колькасць атрыманых галасоў 
на 0,5 % у параўнанні з выбарамі 1968 г. Сама ХДП панесла невялікія 
страты. Адбылося ўзмацненне правых партый, якія выступалі адзіным 
блокам і атрымалі 8,68 % галасоў (на выбарах 1968 г. 1,36 % і 4,46 %). 
Пасля выбараў была створана адзіная неафашысцкая партыя «ІтальянD
скі сацыяльны рух – Нацыянальныя правыя сілы». На выбарах палепD
шыла свае пазіцыі і ІКП – 27,21 % галасоў супраць 26,96 % у 1968 г. 

Вынікі выбараў сведчылі аб палярызацыі палітычных сіл і росце 
апазіцыі леваму цэнтру з правага боку. Гэта знайшло пацвярджэнне ва 
ўзросшай актыўнасці на мяжы 1960–70Dх гг. неафашыстаў, якія пачалі 
праводзіць так званую «стратэгію напружанасці», каб з дапамогай тэраD
рыстычных актаў схіліць грамадскі настрой на карысць цвёрдай улады, 
здольнай забяспечыць «парадак». Неафашысцкая хваля была ў пэўным 
сэнсе рэакцыяй на ўздым масавага руху канца 1960Dх гг. з боку найD
больш рэакцыйных груповак правячага класа, якія распальвалі правыя 
тэндэнцыі і ўнутры левага цэнтра. Усё гэта прывяло да адмовы ад леваD
цэнтрысцкай палітыкі пасля выбараў 1972 г. і фарміравання ўрада «праD
вага цэнтра» з удзелам ХДП, ІСДП і Ліберальнай партыі. У ліпені 1973 г. 
хрысціянскія дэмакраты адмовіліся ад кааліцыі з лібераламі і зноў вярD
нуліся да левацэнтрысцкай кааліцыі, на якую пагадзіліся сацыялісты. 

У 1970Dя гг. прамысловае развіццё Італіі пачало запавольвацца. 
Прырост прамысловай прадукцыі складаў у сярэднім 3 %. У 1971 г. 
італьянская эканоміка перажывала дэпрэсію, а ў 1974–1975 гг. апынулася 
ў крызісе. Прамысловая вытворчасць скарацілася на 10 %, інфляцыя 
складала 20 % штогод. Павялічыўся ўвоз харчавання зDза мяжы. Разам з 
ростам сусветнага кошту нафты гэта прывяло да значнага павелічэння 
дэфіцыту плацёжнага балансу. Знешняя запазычанасць Італіі вырасла да 
17 млрд дол. у 1975 г. Толькі з восені 1975 г. пачалося ажыўленне эканоміD
кі, але другая палова 1970Dх гг. характарызавалася няўстойлівасцю эканаD
мічнага развіцця, высокім узроўнем беспрацоўя, інфляцыі, павелічэнD
нем кошту жыцця. 
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У сярэдзіне 1970Dх гг. у Італіі працягнуўся зрух улева. На датэрміноD
вых выбарах у чэрвені 1976 г. ІКП атрымала 34,4 % галасоў і наблізілася 
да ХДП (38,8 %). ІСП заваявала 9,7 % галасоў. Суадносіны сіл у парлаD
менце ўжо не дазвалялі ігнараваць пазіцыю ІКП. У сацыялістаў з’явіўся 
новы лідар – Б. Краксі. Пасля выбараў быў сфарміраваны аднапартыйD
ны ўрад ХДП на чале з Д. Андрэоці, які абапіраўся на «кааліцыю ўстрыD
маўшыхся» з удзелам ІКП. Так улетку 1976 г. пачалося правядзенне 
палітыкі «нацыянальнай салідарнасці». Праз год паміж ХДП і партыямі, 
якія ўвайшлі ў «кааліцыю ўстрымаўшыхся», было заключана пагадненD
не праграмнага характару. Яны абавязаліся супрацоўнічаць у барацьбе 
супраць тэрарызму і ў ажыццяўленні рэформ, накіраваных на стабілізаD
цыю эканамічнага становішча, памяншэнне беспрацоўя моладзі, рэарD
ганізацыю сістэмы ўніверсітэцкай адукацыі, дэмакратызацыю арміі, 
паліцыі, сакрэтных службаў і г. д. У сакавіку 1978 г. быў зроблены наD
ступны крок: партыі перайшлі ад палітыкі ўстрымання да ўдзелу ў парD
ламенцкай большасці, якая падтрымлівала ўрад, але не ўваходзіла ў яго. 

16 сакавіка 1978 г., у дзень, калі ў парламенце павінна было абмярD
коўвацца пытанне аб даверы ўраду, які абапіраўся на новую большасць, 
ультралевыя тэрарысты з так званых «чырвоных брыгад» выкралі старD
шыню ХДП А. Мора, а праз некалькі тыдняў забілі яго. У сваёй партыі 
Мора быў адным з самых перакананых і лаяльных прыхільнікаў супраD
цоўніцтва з ІКП. 

У парадку ажыццяўлення сумеснай праграмы 1977 г. быў прыняты 
спецыяльны закон аб працаўладкаванні моладзі, пашыраліся дэмакраD
тычныя правы ваеннаслужачых, праводзіліся антыкрызісныя меры па 
паляпшэнні эканамічнага становішча, стала больш эфектыўнай барацьD
ба з тэрарызмам. 

Аднак больш значных вынікаў палітыка «нацыянальнай салідарнасD
ці» не дала. Рэалізацыя праграмы ў больш істотных пунктах (рэформа 
сакрэтных службаў, універсітэцкая рэформа) не была нават пачата – гэD
таму ўсяляк перашкаджалі кансерватыўныя колы ўнутры ХДП. ХрысD
ціянскія дэмакраты імкнуліся абярнуць палітычнае супрацоўніцтва 
з камуністамі на карысць толькі сабе, а на ІКП перакласці маральныя 
страты ад замарожвання ўзроўню зарплаты і іншых мер, якія выклікалі 
незадаволенасць працоўных. Камуністы не занялі ўнутры кааліцыі «наD
цыянальнай салідарнасці» дастаткова цвёрдай і самастойнай пазіцыі, па 
сутнасці адмовіўшыся ад якойDнебудзь крытыкі ХДП і яе дзеянняў. 

У пачатку 1979 г. урад прыняў некаторыя важныя рашэнні без канD
сультацый з ІКП, і гэта прымусіла камуністаў вярнуцца ў апазіцыю. СуD
працоўніцтва з урадам садзейнічала аслабленню пазіцый ІКП у масах, 
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што паказалі новыя датэрміновыя парламенцкія выбары ў чэрвені 
1979 г. Упершыню за пасляваенны перыяд камуністы не прасунуліся 
наперад, а адступілі, набраўшы 30,4 % галасоў (страцілі ў параўнанні з 
1976 г. 4 %). Страты панесла і ХДП. Выбары паказалі новую для Італіі 
тэндэнцыю зніжэння палітычнай актыўнасці насельніцтва. 10 % выбарD
шчыкаў не прынялі ўдзел у галасаванні ці прагаласавалі несапраўднымі 
бюлетэнямі. Адным з важных вынікаў гэтых выбараў было пакуль няD
значнае ўзмацненне ІСП, якая атрымала 9,8 % галасоў. 

ІКП у 1980 г. вылучыла новы лозунг «дэмакратычнай альтэрнатыD
вы», які прапанаваў стварэнне кааліцыі левых партый не разам з ХДП, а 
насуперак ёй. Але калі ўлічваць антыкамуністычныя пазіцыі ІСП, 
рэальных умоў для гэтага не было, і прапанаваная ІКП «дэмакратычная 
альтэрнатыва» так і засталася лозунгам. 

У пачатку 1980Dх гг. у Італіі, як і ў шэрагу іншых краін Захаду, адбыD
ваўся пераход да неакансерватыўнага палітычнага курсу. Рэалізацыю 
гэтай палітыкі ўзяла на сябе створаная ў 1981 г. кааліцыя з удзелам пяці 
партый: ХДП, лібералаў, рэспубліканцаў, ІСДП і ІСП. Менавіта сацыяD
лістычная партыя, якая традыцыйна лічылася левай, стала ў пяціпарD
тыйнай кааліцыі найбольш паслядоўным правадніком неакансерватыўD
най палітыкі. 

Кааліцыя прыйшла да ўлады ва ўмовах новага эканамічнага крызісу, 
ахапіўшага Італію ў 1980–1983 гг. Яна пачала праводзіць антыкрызісD
ныя меры на карысць прадпрымальнікаў, якія ўзмацнілі націск на саD
цыяльныя заваёвы працоўных і правы прафсаюзаў. Кааліцыя пачала 
праводзіць масавыя звальненні, разрываць калектыўныя працоўныя паD
гадненні і зацягваць заключэнне новых. Аднак усеагульная забастоўка 
1983 г. з удзелам 14,5 млн чалавек прымусіла аднавіць шэраг галіновых 
калектыўных дагавораў. 

Выбары 1983 г. паказалі, што пераход ХДП да неакансерватыўнай 
палітыкі пацягнуў за сабой страту часткі (5 %) яе выбаршчыкаў. У той 
жа час працягвала губляць галасы і ІКП, якая не змагла выпрацаваць 
эфектыўнага супрацьдзеяння неакансерватызму. Павялічыла свой уплыў 
ІСП, лідар якой – Б. Краксі – у 1983–1987 гг. займаў пасаду прэм’ерD
міністра. У 1984 г. ён правёў абмежаванне дзеяння рухомай шкалы зараD
ботнай платы, якое адпавядала патрабаванням прадпрымальнікаў. ПыD
танне аб рухомай шкале стала аб’ектам вострых рознагалоссяў у прафD
саюзным руху, што прывяло да расколу створанай у 1972 г. адзінай ФеD
дэрацыі прафсаюзаў. У 1985 г. па ініцыятыве ІКП быў праведзены 
рэферэндум аб пераглядзе рухомай шкалы, але большасць галасоў 
(54,3 %) была за тое, каб уведзеныя абмежаванні засталіся. 
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Пры ўрадзе Краксі быў пачаты распродаж прадпрыемстваў дзяржаўD
нага сектара. Скарачаліся выдаткі на сацыяльныя патрэбы, рыхтавалася 
прыватызацыя школы, пенсійнай справы, дзяржаўнай сістэмы медыD
цынскага абслугоўвання маламаёмасных слаёў. 1980Dя гг. характарызаD
валіся ў Італіі нарастаннем палітычнай нестабільнасці. За 1979–1988 гг. 
адбылося больш за дзесяць урадавых крызісаў. 

На працягу двух дзесяцігоддзяў усе парламенцкія выбары (1972, 
1976, 1979, 1983 і 1987 гг.) былі датэрміновымі. З розных бакоў усё 
больш настойліва вылучаліся прапановы рэформы палітычных інстытуD
таў, унясення змен у канстытуцыю. Правыя выступалі за «парадак», 
моцную аўтарытарную ўладу. Сацыялісты прапанавалі наблізіць паD
літычны лад Італіі да тыпу прэзідэнцкай рэспублікі, які прадугледжваў 
выбранне кіраўніка дзяржавы не парламентам, а прамым галасаваннем 
насельніцтва. Крытыку пачала выклікаць прапарцыянальная сістэма 
прадстаўніцтва ў парламенце як крыніца ўрадавых крызісаў. АбмяркоўD
валася магчымасць змен, якія ўстанаўлівалі пэўную мінімальную квоту 
галасоў, неабходную для ўдзелу ў размеркаванні дэпутацкіх мандатаў. 
Крытыцы падвяргаўся і прынцып галасавання па партыйных спісах. 
Палітычным партыям прад’яўляліся абвінавачванні ў тым, што яны паD
чалі адыгрываць занадта вялікую ролю ў кіраванні краінай і вырашаць 
усе найбольш важныя пытанні дзяржаўнага жыцця метадам пагадненD
няў паміж сабой. 

Пазіцыі ІКП у 1980Dя гг. усё больш слабелі: за 1977–1987 гг. партыя 
страціла больш за 300 тыс. прыхільнікаў, у сярэдзіне 1988 г. яна налічваD
ла 1,382 млн членаў. Зніжалася доля галасоў, сабраных на парламенцкіх 
выбарах (1987 г. – 26,6 % супраць 29,9 % у 1983 г.). У чэрвені 1988 г. 
адбылася змена кіраўніцтва партыі, новым генсекам быў выбраны 
А. Акета. На ХVIII з’ездзе ІКП (сакавік 1989 г.) было абмеркавана пыD
танне аб «рэформе партыі». У выніку дыскусіі былі выпрацаваны тры 
платформы, якія прапанавалі для Надзвычайнага ХІХ з’езда (сакавік 
1990 г.). На з’ездзе перамагла платформа А. Акеты (65 % галасоў). Новы 
надзвычайны (ХХ) з’езд ІКП завяршыў працу 4 лютага 1991 г. Пасля 
70Dгадовага перыяду партыя змяніла назву, сімвалы, прыняла новы стаD
тут. У выніку ў Італіі нарадзілася новая палітычная арганізацыя – ДэмаD
кратычная партыя левых сіл (ДПЛС) на чале з А. Акета, якая перайшла 
на сацыялDрэфармісцкія пазіцыі. Прыхільнікі былой ІКП стварылі ПарD
тыю камуністычнага адраджэння (ПКА). 

1990Dя гг. былі для краіны часам глыбокіх палітычных і сацыяльнаD
эканамічных перамен. Змянілася выбарчая сістэма, цалкам аднавілася 
партыйнаDпалітычная структура, была істотна рэфармавана эканоміка. 
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У Італіі даволі хутка фарміравалася інфармацыйнае грамадства, новыя 
тэхналогіі актыўна ўкараняліся практычна ва ўсе сферы вытворчасці. 
Новыя тавары і паслугі выціскалі старую прадукцыю. Пашырэнне сфеD
ры высокіх тэхналогій было заснавана як на іх вытворчасці ў краіне, так 
і на імпарце з іншых перадавых дзяржаў. Італія ў 1990Dя гг. стала адным 
з лідараў сярод краін Заходняй Еўропы ў такіх галінах, як лёгкае і сярэдD
няе машынабудаванне, электратэхніка, будаўнічая і хімічная індустрыя, 
лёгкая і харчовая прамысловасць. Трывалыя пазіцыі на сусветным рынD
ку занялі італьянскія вытворцы моднага адзення і абутку.  

Структурныя змены ў эканоміцы праводзіліся ў 1990Dя гг. пад знаD
кам уваходжання краіны ў Еўрапейскі саюз. Мэтай гэтых змен была 
адаптацыя гаспадаркі Італіі да патрабаванняў рынку. У аснову рэформ 
былі пакладзены скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання і лібералізацыя 
эканомікі ў цэлым. Рэфармаванне праводзілася на некалькіх напрамD
ках: прыватызацыя дзяржаўнай уласнасці, скарачэнне дэфіцыту бюджэD
ту і дзяржаўнай запазычанасці, змена падатковай сістэмы, рэфармаванD
не рынку працы. Прыватызацыя набыла шырокамаштабны характар. 
Да заканчэння 1990Dх гг. у прыватныя рукі цалкам ці часткова было 
перадана больш за 30 буйных прадпрыемстваў. Была акцыяніравана 
нацыянальная сетка чыгункі. Цэнтральнай праблемай у 1990Dя гг. было 
зніжэнне дэфіцыту бюджэту (у 1992 г. – 12 %, у 1998 г. – ніжэй за 3 %). 
Дэвальвацыя ліры дазволіла знізіць узровень інфляцыі да 1,5–2 % у 
канцы 1990Dх гг. 

У цэнтры палітычнага жыцця знаходзіліся праблемы рэалізацыі кансD
тытуцыйных рэформ, неабходнасць якіх актыўна абмяркоўвалася ў розD
ных палітычных і грамадскіх колах. У 1991 г., а затым у 1993 г. былі праD
ведзены рэферэндумы па пытанні аб змене сістэмы выбараў у вышэйD
шыя заканадаўчыя органы ўлады. Падаўляючая большасць грамадзян, 
якія прынялі ўдзел у галасаванні, падтрымалі ідэю перамен. У жніўні 
1993 г. былі прыняты законы, якія ператварылі прамую прапарцыяD
нальную сістэму ў амаль што мажарытарную. Абедзве палаты парламенD
та на тры чвэрці пачалі фарміравацца па аднамандатных акругах з ліку 
кандыдатаў, атрымаўшых адносную большасць галасоў. Астатнія месцы 
размяркоўваліся па прапарцыянальнай сістэме ў адпаведнасці з парD
тыйнымі спісамі. Выбарчая сістэма Італіі карэнным чынам змянялася, 
выбары на яе аснове былі прызначаны на сакавік 1994 г. 

У 1992 г. група міланскіх следчых на чале з А. ды П’етра пачала апеD
рацыю «Чыстыя рукі». У іх атрымалася раскрыць шырокамаштабную 
сістэму злоўжывання ўладай, у якую былі ўцягнуты вышэйшыя дзярD
жаўныя чыноўнікі, лідары палітычных партый, дэпутаты, сенатары, 
буйныя бізнесмены, упраўляючыя дзяржаўных прадпрыемстваў. КрыD
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мінальныя справы былі заведзены больш чым на тры тысячы чалавек. 
Каля 900 падследных былі асуджаны. Агульныя страты, якія былі нанеD
сены хабарнікамі дзяржаве, ацэньваліся ў 150–180 млрд дол. 

Уцягнутыя ў скандал традыцыйныя палітычныя партыі страцілі даD
вер італьянцаў. У 1993 г. раскалолася ХДП. Яе правае кола стварыла 
партыю «Наперад, Італія!» на чале з С. Берлусконі, адным з багацейшых 
прадпрымальнікаў Еўропы. Памяркоўная частка ХДП стварыла дзве 
цэнтрысцкія партыі: Італьянскую народную партыю і партыю «Пакт за 
Італію». У пачатку 1990Dх гг. былі створаны яшчэ дзве партыі: «НацыяD
нальны альянс» (узнік на базе неафашысцкіх груповак) і «Ліга ПоўнаD
чы», якая выступае за аўтаномію Паўночнай Італіі. 

Новая выбарчая сістэма стварыла такую сітуацыю ў палітычным 
жыцці, што ні адна партыя не магла набраць неабходную колькасць гаD
ласоў, каб стварыць аднапартыйны ўрад. Таму на выбарах 1994 г., якія 
адзначылі пераход да Другой рэспублікі ў Італіі, барацьба разгарнулася 
паміж двума блокамі партый. Правы блок «Альянс Свабоды» ў складзе 
партый «Наперад, Італія!», «Ліга Поўначы» і «Нацыянальны альянс» 
атрымаў перамогу і яго лідар С. Берлусконі сфарміраваў урад. ДзейD
насць урада была непрацяглай, але даволі скандальнай і ў снежні 1994 г. 
завяршылася крызісам і адстаўкай С. Берлусконі. Быў створаны так зваD
ны «тэхнічны ўрад» (не ў выніку выбараў, а па прызначэнні прэзідэнта) 
Л. Дзіні, які кіраваў да мая 1996 г. 

Парламенцкія выбары 1996 г. адлюстравалі новую тэндэнцыю ў граD
мадскім настроі і зафіксавалі новую расстаноўку палітычных сіл. ВыбарD
шчыкі і палітыкі левай і левацэнтрысцкай арыентацыі, якія належалі 
да розных палітычных арганізацый, усвядомілі неабходнасць аб’яднанD
ня намаганняў для супрацьстаяння праваму блоку. Агульную платфорD
му аб’яднання выпрацаваў вядомы эканаміст, лідар Народнай партыі 
Р. Продзі. У канцы 1995 г. ён сфармуляваў свой маніфест, вакол якога 
аб’ядналіся 13 левых і левацэнтрысцкіх партый і арганізацый. Новы блок 
атрымаў назву «Аліва». Яго аснову склалі былыя камуністы (ДПЛС) 
і левыя хрысціянскія дэмакраты (Народная партыя). 

Правыя партыі былі аслаблены адказам «Лігі Поўначы» ўвайсці 
ў блок «Полюс свабоды». З нязначнай перавагай перамог блок «Аліва». 
У склад урада ўпершыню пасля 1947 г. увайшлі камуністы з ДПЛС. 

Вынікі парламенцкіх выбараў 1994 і 1996 гг. сведчылі аб павароце ў паD
літычным жыцці Італіі. Італьянскі электарат у значнай меры быў падзеD
лены на прыхільнікаў левых і правых поглядаў. Чаргаванне ва ўладзе двух 
блокаў стварыла новы для Італіі механізм палітычнага жыцця. 

Урад Р. Продзі ў парламенце абапіраўся на падтрымку блока «Аліва» 
і ПКА, паміж якімі іншы раз узнікалі сур’ёзныя рознагалоссі наконт саD
цыяльнай накіраванасці ўрадавага курсу. У кастрычніку 1998 г. пры абD
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меркаванні праекта бюджэту ўзнік урадавы крызіс. Новы кааліцыйны 
левацэнтрысцкі ўрад узначаліў лідар партыі «Левыя дэмакраты» (былая 
ДПЛС) М. Д’Алема. За час знаходжання ва ўладзе (1996–2001) левая каD
аліцыя значна паскорыла працэс прыватызацыі, стварыла новыя праD
цоўныя месцы для 1 млн чалавек, армія была пераведзена на кантрактD
ную сістэму, але шэраг абяцанняў так і не быў выкананы. 

На выбарах у мясцовыя органы самакіравання вясной 2000 г. правая 
кааліцыя аднавіла адзінства з «Лігай Поўначы» і атрымала перамогу ў васьD
мі паўночных абласцях. У гэтай сітуацыі М. Д’Алема падаў у адстаўку, пасD
ля чаго быў створаны пераходны ўрад на чале з сацыялістам Д. Амата. ВясD
ной 2001 г. адбыліся парламенцкія выбары. Напярэдадні С. Берлусконі 
стварыў новы блок правых «Дом свабод», якім супрацьстаялі левыя на чале 
з Ф. Рутэлі, аб’яднаныя ў кааліцыю «Аліўкавае дрэва». Перадвыбарныя 
праграмы блокаў былі амаль што аднолькавымі, але большасць выбаршчыD
каў 13 мая 2001 г. прагаласавалі за «Дом свабод». 

Праграма новага ўрада С. Берлусконі («Кантракт») прадугледжвала 
зніжэнне ўзроўню беспрацоўя на 1,5 млн чалавек, правядзенне пенсійD
най рэформы, аказанне дапамог малому бізнесу, зніжэнне падаткаў, 
узмацненне барацьбы супраць бюракратаў і крыміналу. Насуперак усім 
прагнозам С. Берлусконі захаваў сваю пасаду і ў 2005 г. 

На парламенцкіх выбарах у красавіку 2006 г. правым на чале з 
С. Берлусконі супрацьстаяла левацэнтрысцкая кааліцыя «Саюз» на чале 
з Р. Продзі, які вярнуўся ў італьянскую палітыку. Левая кааліцыя пераD
магла з нязначнай перавагай (менш за 0,1 %) галасоў. Берлусконі доўга 
не хацеў прызнаваць паражэння. Толькі 16 мая прэзідэнт Д. Напалітана 
афіцыйна даручыў Р. Продзі сфарміраваць урад, які менш чым праз год 
сутыкнуўся з сур’ёзным крызісам. 21 лютага 2007 г. планы ўрада павяліD
чыць колькасць італьянскага кантынгенту ў Іраку не сустрэлі дастаткоD
вай падтрымкі ў Сенаце, і Р. Продзі падаў прашэнне аб адстаўцы. Але 
лідарам кааліцыі ўдалося дамовіцца аб падтрымцы Р. Продзі, і прашэнD
не было адхілена. 28 лютага ўрад атрымаў вотум даверу ў Сенаце. ВясD
ной 2007 г. Продзі стаў актыўна працаваць над аб’яднаннем буйнейшых 
партый левацэнтрысцкай кааліцыі. Гэты працэс быў завершаны ў кастD
рычніку 2007 г. стварэннем новай Дэмакратычнай партыі. Яе лідарам 
быў выбраны мэр Рыма В. Вельтроні. 

Новы ўрадавы крызіс адбыўся ў пачатку 2008 г. пасля выхаду з каD
аліцыі каталіцкай цэнтрысцкай партыі. Пры галасаванні ў Палаце 
дэпутатаў 23 студзеня ўрад атрымаў вотум даверу, але ў Сенаце – не. 
24 студзеня 2008 г. Р. Продзі выйшаў у адстаўку. У сярэдзіне красавіка 
адбыліся датэрміновыя парламенцкія выбары, на якіх упэўнена пераD
магла правацэнтрысцкая кааліцыя С. Берлусконі «Народ свабоды». Яна 
атрымала большасць у абедзвюх палатах парламента. Гэта надало ўпэўD
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ненасці, і ў сакавіку 2009 г. «Народ свабоды» афіцыйна быў пеD
раўтвораны ў адзіную палітычную партыю. 

Сусветны эканамічны крызіс 2008–2010 гг. значна ўскладніў не 
толькі становішча італьянскай эканомікі, але і лёс урада С. Берлусконі. 
Яго супярэчлівая палітыка не садзейнічала пераадоленню крызісу. Да 
таго ж у Італіі разгарнуліся скандалы вакол асабістага жыцця С. БерлусD
коні. У кастрычніку 2011 г. парламент нязначнай большасцю галасоў 
адхіліў вотум недаверу ўраду. Але пасля правядзення расследавання 
12 лістапада 2011 г. С. Берлусконі па ўласным жаданні выйшаў у адстаўку. 

Парламент падтрымаў кандыдатуру М. Монці, якому прэзідэнт Д. НаD
палітана даручыў фарміраванне тэхнічнага ўрада. Монці рэзка крытыкаD
ваў палітыку Берлусконі. Ён лічыў, што для пераадолення крызісу неабD
ходна займацца лібералізацыяй эканомікі і адраджэннем здаровай канD
курэнцыі. 18 лістапада пасля атрымання даверу з боку парламента 
М. Монці заняў таксама і пасаду міністра эканомікі і фінансаў. 

У пачатку снежня 2011 г. новаму ўраду прыйшлося прыняць антыD
крызісны план, заснаваны на мерах «жорсткай эканоміі», скарачэнні 
дзяржаўных выдаткаў, павышэнні пенсійнага ўзросту да 66 гадоў. Сам 
Монці адмовіўся ад зарплаты прэм’ерDміністра і міністра эканомікі і 
фінансаў. З 12 па 19 снежня 2011 г. у Італіі прайшоў агульнанацыянальD
ны тыдзень барацьбы супраць антыкрызісных мер урада. У сакавіку 
2012 г. урад Монці вырашыў правесці рэформу рынку працы, якая паD
вінна была змяніць адзін з артыкулаў Працоўнага кодэкса Італіі, што 
выклікала крытыку левай часткі кіраўніцтва прафсаюзаў. У снежні 
2012 г. пасля адмовы правацэнтрысцкай кааліцыі «Народ свабоды» падD
трымаць яго М. Монці выйшаў у адстаўку. 22 снежня прэзідэнт Д. НаD
палітана распусціў парламент, што наблізіла парламенцкія выбары. 

Выбары 24–25 лютага 2013 г. прывялі да крызіснай сітуацыі ў паліD
тычным жыцці краіны. Для пераадолення крызісу прэзідэнт 24 красаD
віка прапанаваў прадстаўніку левацэнтрысцкай Дэмакратычнай партыі 
ўзначаліць урад. 27 красавіка Э. Лета прадставіў склад новага ўрада, у 
які ўвайшлі сем жанчын, прэзідэнту. Урад Э. Лета праіснаваў да лютага 
2014 г. і выйшаў у адстаўку ва ўмовах новага палітычнага крызісу ў 
кіраўніцтве Дэмакратычнай партыі. У снежні 2013 г. на выбарах нацыяD
нальнага сакратара партыі перамог былы мэр Фларэнцыі М. Рэнцы. 
Кіраўніцтва Дэмакратычнай партыі заявіла аб гатоўнасці сфарміраваць 
новы ўрад на чале з М. Рэнцы. 13 лютага пытанне абмяркоўвалася 
з Э. Лета, які 14 лютага выйшаў у адстаўку. 

На пасяджэнні нацыянальнага праўлення Дэмакратычнай партыі 
13 лютага Рэнцы прадставіў сваю праграму «ўрада новай канфігурацыі», 
якая была прынята большасцю галасоў (136 супраць 16). «Ліга Поўначы» 
заявіла, што яна гатова падтрымаць урад М. Рэнцы. 17 лютага прэзідэнт 
Італіі даручыў Рэнцы фарміраванне ўрада. На працягу 24–25 лютага 
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ўрад атрымаў давер Сената і Палаты дэпутатаў. Урад М. Рэнцы вельмі 
актыўна пачаў сваю дзейнасць. Ужо 12 сакавіка 2014 г. Палата дэпутатаў 
ухваліла праект новага выбарчага закона «Італікум» і накіравала яго ў 
Сенат. У праекце мінімальны бар’ер для атрымання «бонусу большасці» 
быў устаноўлены ў 37 %. Была прадугледжана магчымасць правядзення 
другога тура галасавання, калі партыя не магла набраць неабходную 
большасць галасоў. Партыя ці кааліцыя, якая перамагла на выбарах, 
атрымлівала гарантаваны мінімум у 52 % мандатаў. Мінімальны бар’ер 
для прадстаўлення партыі ў Палаце дэпутатаў быў павялічаны з 4 да 
8 %, для кааліцыі – з 10 да 12 %. Італія была падзелена на 120 выбарчых 
акруг. Адзін кандыдат мог вылучацца ў васьмі акругах. Пры гэтым у 
праекце адсутнічалі правілы выбараў у Сенат, паколькі М. Рэнцы абяD
цаў скасаваць яго ў выпадку перамогі на выбарах. У жніўні 2014 г. 
адбыліся першыя абмеркаванні праектаў рэформ урада, падчас якіх 
праявіла сябе і апазіцыя. 

4 мая 2015 г. новы выбарчы закон «Італікум» быў канчаткова прыD
няты тайным галасаваннем Палаты дэпутатаў (334 супраць 61; 4 устрыD
маліся). Фракцыі пяці палітычных партый, у тым ліку «Наперад, ІтаD
лія!» і «Ліга Поўначы», не ўдзельнічалі ў галасаванні. Супраць галасавалі 
і дысідэнты з Дэмакратычнай партыі. 9 ліпеня 2015 г. Палата дэпутатаў 
прыняла ўрадавы законапраект аб рэформе школы, які адразу выклікаў 
пратэсты навучэнцаў і настаўнікаў па ўсёй краіне. Праграма рэфармаD
вання сістэмы народнай адукацыі пад назвай «Добрая школа» была расD
працавана ўрадам восенню 2014 г. Яна зніжала выдаткі на дзяржаўную 
адукацыю, прадугледжвала шэраг мер, якія рабілі больш лёгкім працэс 
звальнення настаўнікаў; настаўнікі пазбаўляліся права выбіраць устаноD
ву адукацыі, у якой яны хацелі працаваць. Законапраект адмяняў вынікі 
конкурсаў, якія раней давалі права быць уключаным у чаргу на атрыD
манне працоўнага месца. Дэманстрацыі пратэсту супраць закона адбыD
ліся і перад будынкам Палаты дэпутатаў. 

4 жніўня 2015 г. у Сенаце адбылося заключнае галасаванне па закоD
напраекце аб рэформе сістэмы дзяржаўнага кіравання. Да асноўных ноD
ваўвядзенняў аднеслі права грамадзян мець доступ да дакументаў і інD
шых відаў інфармацыі, якая захоўваецца ў афіцыйных установах; увяD
дзенне лічбавай «карткі грамадзяніна»; магчымасць аплаты нязначных 
сум з дапамогай мабільных тэлефонаў; спрашчэнне працэдуры звальD
нення дзяржаўных служачых, у тым ліку і з кіруючых пасад; атрыманне 
пасад на дзяржаўнай службе выключна па выніках конкурсаў. 

 
В. М. Пісараў 
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ІСПАНІЯ Ў ПЕРЫЯД ДЫКТАТУРЫ Ф. ФРАНКО 

 
ыктатура Ф. Франко не заставалася нязменнай на працягу 1939–
1975 гг. Франкізм увесь час імкнуўся прыстасоўвацца да тых змен, 

што адбываліся як унутры краіны, так і за яе межамі. Форма дзяржаўнаD
га і грамадскага кіравання мела ярка выражаны персаналісцкі характар, 
вызначаючыся ў большай ступені асобай дыктатара, чым пэўнай ідэалоD
гіяй. Франко здолеў утрымліваць у сваіх руках практычна неабмежаваD
ную ўладу да самай сваёй смерці. Апорамі яго рэжыму былі НацыянальD
ны рух (адзіная афіцыйна дзеючая палітычная партыя), каталіцкая 
царква, армія і частка манархістаў. Вырашаючы канкрэтныя праблемы 
ў кіраванні краінай, Франко або набліжаў адну з іх да сябе, або настройD
ваў адну супраць адной. 

ДзяржаўнаDпалітычны лад Іспаніі грунтаваўся на сямі Арганічных заD
конах, якія замянялі сабой канстытуцыю: Хартыя працы (1938), Закон аб 
заснаванні іспанскіх картэсаў (1942), Хартыя іспанцаў (1945), Закон аб наD
родным рэферэндуме (1946), Закон аб атрыманнi спадчыны пасады кіраўD
ніка дзяржавы (1947), Закон аб прынцыпах Нацыянальнага руху (1958) і 
Арганічны закон аб дзяржаве (1967). Сам Ф. Франко казаў: «Наш рэжым – 
рэжым адкрытай, а не закрытай Канстытуцыі, гатовай да ўсіх удасканаленD
няў, якія патрабуюцца краіне...». 

Арганічныя законы 1938–1947 гг., вызначыўшы палітычны лад іспанD
скай дзяржавы, правы і абавязкі іспанцаў, стварылі ўмовы для ўтайD
мавання апазіцыйнага руху і пераадолення знешнепалітычнай ізаляцыі 
краіны. Так, у 1945 г. Ф. Франко, праводзячы перастаноўкі ва ўрадзе, 
вывеў з яго складу генеральнага сакратара Нацыянальнага руху (гэты 
пост заставаўся вакантным у 1945–1948 гг.); у 1947 г. Іспанія была абD
вешчана манархіяй, але вельмі своеасаблівай: на чале дзяржавы быў не 
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манарх, а кіраўнік дзяржавы Ф. Франко. Каўдыльё атрымаў свой тытул 
пажыццёва, ён жа набыў права прызначыць сабе пераемніка. У далейD
шым на працягу 20 з лішнім гадоў Іспанія не мела ні караля, ні рэгента, 
ні спадчынніка Франко. 

Пасля заканчэння Грамадзянскай вайны ў Іспаніі былі адменены 
рэспубліканскія законы, якія вызначалі статус каталіцкай царквы і адD
наўлялі ўсе яе правы. Са свайго боку, каталіцкая царква, падпісаўшы 
канкардат 1953 г., прызнала Франко кіраўніком іспанскай дзяржавы. 

Пасляваенныя рэпрэсіі прывялі да таго, што апазіцыя франкізму 
дзейнічала толькі за межамі краіны. Пры гэтым апазіцыйныя сілы так і 
не змаглі аб’яднацца і выступіць адзіным фронтам. У жніўні 1945 г. у 
Мехіка быў сфарміраваны эмігранцкі рэспубліканскі ўрад, які ўзначаліў 
Х. Хіраль, у наступным годзе ў яго склад быў уведзены прадстаўнік КПІ 
С. Карыльо. Група І. Прыета, якая ўвасабляла Іспанскую сацыялістычD
ную рабочую партыю (ІСРП), раскрытыкавала дадзеныя захады. АсобD
на дзейнічалі манархічныя апазіцыйныя колы. 

У 1945–1958 гг. Ф. Франко быў вымушаны ажыццяўляць палітыку 
эканамічнай аўтаркіі. Прыватная прадпрымальніцкая ініцыятыва ў краіD
не была развіта слаба, таму яшчэ ўвосень 1939 г. былі прыняты законы, 
накіраваныя на пашырэнне дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў эканоміку: 
абмяжоўваліся замежныя капіталаўкладанні ў іспанскія прадпрыемствы 
(не больш за 25 %), усталёўваўся кантроль дзяржавы над іх дзейнасцю. 
Вялікую ролю ў гэтым адыграў Нацыянальны інстытут прамысловасці 
(НІП), заснаваны ў 1941 г. НІП ствараў або ліквідаваў прадпрыемствы, 
вызначаў узровень цэн і заработнай платы, банкаўскі працэнт. Былі наD
цыяналізаваны чыгунка, паветраны транспарт, тэлеграф і тэлефон. ДзярD
жава заахвочвала стварэнне сярэдніх і дробных прадпрыемстваў. ДзякуD
ючы яе актыўнай дзейнасці ў галіне эканомікі тэмпы росту іспанскай праD
мысловасці ў другой палове 1940Dх – 1950Dя гг. склалі 5,6 %. Да канца 
1950Dх гг. Іспанія ператварылася ў індустрыяльнаDаграрную краіну. 

У той жа час сельская гаспадарка перажывала хранічны крызіс: меD
рапрыемствы рэспубліканскай аграрнай рэформы былі адменены яшчэ 
ў 1939 г., буйныя памешчыцкія землеўладанні былі адноўлены. СялянD
ству прапаноўвалася атрымліваць зямельныя надзелы за выкуп у ходзе 
каланізацыі дзяржаўных зямель. Дзяржава праз скупачныя агенцтвы і 
кампаніі манапалізавала скупку і захоўванне збожжа, размяркоўвала 
крэдыты і ўгнаенні. Картачная сістэма на харчовыя прадукты захоўваD
лася да 1951 г. 

Усе рабочыя арганізацыі былі распушчаны, замест іх ствараліся верD
тыкальныя прафсаюзы, якія ўключалі рабочых, прадпрымальнікаў і кіD
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руючы персанал той ці іншай галіны. Шырока практыкавалася так зваD
нае «прымусовае назапашванне», г. зн. адабранне сродкаў з заработнай 
платы ў страхавыя фонды, якімі поўнаўладна распараджаліся дзяржаўD
ныя органы. Нягледзячы на імкненне рэжыму зацвердзіць палітычную 
пасіўнасць іспанцаў, ужо ў пачатку 1950Dх гг. адбываюцца выступленні 
іспанскіх рабочых на эканамічнай глебе, фарміруюцца нелегальныя прафD
саюзныя аб’яднанні. 

Мадэль эканамічнай аўтаркіі вычарпала свае рэсурсы да сярэдзіны 
1950Dх гг., час патрабаваў будаваць больш адкрытую эканоміку. Цікава, 
што ў 1957 г. Франко выказаўся на карысць уступлення Іспаніі ў ЕЭС. 

У лютым 1957 г. у чарговы раз памяняўся склад урада, з якога выD
далілі найбольш актыўных дзеячаў Нацыянальнага руху, а міністрамі, 
якія адказваюць за эканамічны блок, былі прызначаны прадстаўнікі каD
таліцкай арганізацыі «Опус Дэі». У 1959 г. быў прыняты «План стабіліD
зацыі», галоўнай мэтай якога стала лібералізацыя іспанскай эканомікі. 
Урад дазволіў замежным прадпрымальнікам укладваць у іспанскія камD
паніі да 50 % капіталу; паступова ліквідаваўся дзяржкантроль над эксD
партам і імпартам, узроўнем коштаў. Аднак дзяржава паDранейшаму заD
хоўвала кантроль над ваеннай і цяжкай прамысловасцю; дзяржаўныя 
субсідыі атрымлівалі прадпрыемствы, якія перапрацоўвалі іспанскую 
сыравіну. Стрыжнем дзейнасці дзяржавы ў сферы прамысловасці стала 
фарсіраванне індустрыялізацыі. Пачынаючы з 1961 г. лібералізацыя 
гандлю, прыцягненне замежнага капіталу і падрыхтоўчыя мерапрыемD
ствы да ўступлення ў ЕЭС станоўча паўплывалі на тэмпы эканамічнага 
росту і шырокі размах працэсу абнаўлення асноўнага капіталу. Ужо на 
працягу першага этапу плана стабілізацыі (1959–1963) прамысловая 
вытворчасць вырасла на 32 %, а сельскагаспадарчая – на 15 %. Аднак, 
нягледзячы на гэты прагрэс, структурныя дыспрапорцыі (перш за ўсё – 
састарэлыя метады вядзення сельскай гаспадаркі) замаруджвалі эканаD
мічнае развіццё. 

Тым не менш у 1960Dх гг. па тэмпах прамысловага росту Іспанія саD
ступала толькі Японіі, дзякуючы чаму яна ўжо ў 1970 г. займала пятае 
месца ў Еўропе па аб’ёме прамысловай вытворчасці. Краіна стала суD
светным экспарцёрам цэменту, сталі, абсталявання для тэкстыльнай 
прамысловасці, медыкаментаў, паліграфічнай прадукцыі, вырабаў лёгD
кай прамысловасці: абутку, тэкстылю, адзення. Актыўна развівалася 
індустрыя турызму (у 1953 г. Іспанію наведалі менш за 2 млн турыстаў, у 
1963 г. – 11 млн, у 1975 г. – 35 млн), што пацягнула за сабой будаўнічы 
бум і паляпшэнне інфраструктуры краіны. 
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У 1975 г. валавы нацыянальны прадукт Іспаніі павялічыўся, у параўD
нанні з аналагічным паказчыкам сярэдзіны 1950Dх гг., у 5,5 разоў. ІстотD
на выраслі даходы іспанцаў. Рэальная заработная плата з 1960 па 1970 г. 
узрасла на 76,1 %, або ў сярэднім на 5,8 % штогод. 

За пасляваенныя гады змянілася сацыяльная структура іспанскага 
грамадства: у сельскай гаспадарцы краіны было занята менш за 25 % наD
сельніцтва; занятасць у прамысловасці павялічылася да 40 %, у сферы 
абслугоўвання – да 34 %. 

Аднак варта заўважыць, што іспанскі «эканамічны цуд» не быў неD
чаканым і працягваўся даволі шмат часу, пры гэтым тэмпы лібералізаD
цыі эканомікі не былі рэгулярнымі і стабільнымі. Пасля першапачаткоD
вых поспехаў у выкананні наступнага этапу плана стабілізацыі (1964–
1967) ужо з 1965 г. выявіліся моцныя інфляцыйныя тэндэнцыі, павяD
лічыўся дэфіцыт бюджэту, узрасло беспрацоўе, што справакавала новую 
хвалю забастовачнага руху. ЗDза эканамічных цяжкасцей за перыяд 
1960–1973 гг. з краіны эмігравалі ў пошуках заробку ў Францыю, ГерD
манію, Швейцарыю, Бельгію і Нідэрланды больш за 2,3 млн іспанцаў. 
У 1961–1962 гг. дзяржава ўзяла пад свой кантроль эміграцыю: тыя, хто 
выязджаў, павінны былі заключаць кантракт на кароткі тэрмін; дазваD
лялася пакідаць краіну без сям’і, паколькі ў гэтым выпадку заробленыя 
грошы паступалі ў выглядзе грашовых пераводаў на ўтрыманне сем’яў 
работнікаў, а гэта штогод давала 500–600 млн дол. Тармажэнне тэмпаў 
рэалізацыі рэформ было выклікана асцярогай, што свабодная рыначная 
эканоміка рана ці позна прывядзе да падзення аўтарытарнага палітычD
нага рэжыму. 

Крызіс палітычнага рэжыму станавіўся ўсё больш відавочным. Ф. ФранD
ко, нягледзячы на ўвесь свой імабілізм, паспрабаваў прыстасоўвацца да 
новых умоў, якія фарміраваліся ў краіне пад уплывам унутраных і знешD
ніх фактараў. Яшчэ ў 1958 г. ён афіцыйна адмовіўся ад ідэі супрацьпаD
стаўлення дзвюх Іспаній (франкіскай і рэспубліканскай), што было 
прадэманстравана будаўніцтвам мемарыяльнага комплексу ў СьераD
Гвадараме, прысвечанага памяці ўсіх ахвяр Грамадзянскай вайны. Але 
ўжо ў наступным годзе Картэсы прынялі закон аб грамадскім парадку, 
які дазваляў ураду аб’яўляць надзвычайнае, а пры неабходнасці і ваенD
нае становішча. У 1960 г. урад апублікаваў спецыяльны дэкрэт, які яшчэ 
раз пацвердзіў, што любое апазіцыйнае выступленне – ад крытыкі ўлаD
ды да ўдзелу ў забастоўках і дэманстрацыях – будзе разглядацца як ваD
енны бунт. У 1962–1963 гг. міжнародная і іспанская грамадскасць была 
ўзбурана пакараннем смерцю камуніста Х. Грымау (па абвінавачваннях 
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за свае дзеянні ў гады Грамадзянскай вайны) і анархістаў Ф. Гранадаса 
Гаты і X. Дэльгада Марцінеса (па абвінавачванні ў забойстве камісара 
паліцыі Мадрыда). Для выхаду з дадзенай сітуацыі спатрэбіліся вялікія 
прапагандысцкія меры. 1964 г. праходзіў у Іспаніі пад лозунгам «25 гаD
доў міру», упершыню была ажыццёўлена амністыя палітвязняў. 

У 1966 г. быў прыняты закон аб друку, які адмяняў папярэднюю 
цэнзуру, прадугледзеўшы «добраахвотную кансультацыю». Разам з тым 
рэдактары часопісаў абавязаны былі прад’яўляць пэўную колькасць 
асобнікаў надрукаванага выдання да яго паступлення ў продаж. Закон 
даваў права цэнтральнай і мясцовай адміністрацыі канфіскаваць увесь 
наклад, але толькі па пастанове суда. 

14 снежня 1966 г. адбыўся рэферэндум па пытанні зацвярджэння 
Арганічнага закона аб дзяржаве – 88 % выбаршчыкаў, якія прынялі 
ўдзел у рэферэндуме, прагаласавалі за Арганічны закон, і толькі 1,8 % 
выказаліся супраць. 1 студзеня 1967 г. Арганічны закон уступіў у сілу. 
У ліпені 1969 г. да прысягі ў якасці будучага кіраўніка дзяржавы быў 
прыведзены прынц Хуан Карлас Бурбон (унук Альфонса XIII). 

У апошнія гады жыцця Франко аслабіў кантроль за дзяржаўнымі 
справамі. У чэрвені 1973 г. ён саступіў пасаду прэм’ерDміністра адміралу 
Л. Карэра Бланка. Менавіта з ім звязваліся надзеі на захаванне «франD
кізму без Франко». Але ў снежні Л. Карэра Бланка быў забіты баскскімі 
тэрарыстамі, і яго замяніў К. Арыас Навара, першы грамадзянскі прэм’D
ерDміністр пасля 1939 г. 

Іспанскія ўлады верылі, што пазітыўныя змены 1960Dх гг. у эканоD
міцы краіны дазволяць сфарміраваць кансерватыўнае грамадства, для 
якога палітыка не будзе выклікаць вялікай цікавасці, а на самай справе 
адбылося наадварот: эканамічны рост справакаваў палітычныя канфD
лікты, спрыяў культурным, сацыяльным і палітычным зменам, якія паD
дарвалі стабільнасць рэжыму. 

Апазіцыйны рух станавіўся ўсё больш актыўным. У 1962 г. пачалі заD
бастоўку шахцёры Астурыі, да іх далучыліся рабочыя некаторых раёнаў 
Краіны Баскаў. Пазней забастовачным рухам былі ахоплены 25 правінD
цый Іспаніі з 50. Урад увёў у гэтых рэгіёнах надзвычайнае становішча на 
тры месяцы. Актыўнай апазіцыйнай сілай выступала студэнцкая моD
ладзь, якую ўсё часцей падтрымлівалі выкладчыкі. Так, у сакавіку 1965 г. 
студэнты наладзілі дэманстрацыю ў Мадрыдскім універсітэце. СупрацьD
стаянне з уладамі завяршылася перамогай студэнтаў – ва ўніверсітэце 
быў ліквідаваны фалангісцкі студэнцкі саюз. Аднак хваля студэнцкіх 
выступленняў нарастала, і ў адказ на дзеянні студэнцкай моладзі 
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4 студзеня 1969 г. урад увёў надзвычайнае становішча на тэрыторыі ўсёй 
краіны. 

Значна актывізаваліся з пачатку 1960Dх гг. нацыянальныя рухі, у прыD
ватнасці ў Краіне Баскаў і Каталоніі. У часы дыктатуры Ф. Франко ў гэD
тых рэгіёнах былі забаронены нацыянальныя мовы, ліквідаваны аўтаD
номныя органы ўлады. Патрабаванні, якія гучалі ў шматлікіх петыцыях 
інтэлігенцыі, лозунгі масавых дэманстрацый сведчылі, што нацыянальD
ныя рухі маюць ярка выражаны антыфранкісцкі кірунак. Найбольш раD
дыкальную і непрымірымую пазіцыю заняла моладзевая Асацыяцыя 
змагароў за свабоду Краіны Баскаў (ЭTA), створаная ў 1959 г. Першую 
акцыю ЭТА здзейсніла 18 ліпеня 1961 г., арганізаваўшы ў цэнтры СанD
Себасцьяна публічнае спаленне іспанскіх дзяржаўных сцягоў. У 1968 г. 
ЭТА заявіла аб пачатку ўзброенай барацьбы за незалежнасць Краіны БасD
каў. У 1973 г. выбухам бомбы ў цэнтры Мадрыда быў забіты прэм’ерDміD
ністр Іспаніі адмірал Л. Карэра Бланка. 

Аб’ядналі намаганні нацыяналістычныя сілы Каталоніі, утварыўшы 
ў канцы 1971 г. Асамблею Каталоніі – арганізацыю, якая мела мэтай 
каардынаваць і мабілізаваць палітычную дзейнасць каталонцаў. УзмацD
нілася барацьба ў абарону нацыянальных праў і самабытнасці Галісіі, 
разгорнутая Саюзам галісійскага народа і іншымі нелегальнымі арганіD
зацыямі. 

У чэрвені 1962 г. у Мюнхене адбылася нарада прадстаўнікоў апазіD
цыйных партый, у ёй прынялі ўдзел больш за 100 лідараў апазіцыі, якія 
імкнуліся выпрацаваць агульную праграму дзеянняў. У выніку былі 
сфармуляваны пяць умоў пераходу Іспаніі ад дыктатуры да дэмакратыі: 
стварэнне ў краіне дэмакратычных інстытутаў, забеспячэнне дзейсных 
гарантый праў чалавека, прызнанне праў нацыянальных меншасцей, 
забеспячэнне прафсаюзных свабод, права на апазіцыйную дзейнасць. 
Але працэс збліжэння апазіцыйных партый зацягнуўся, і толькі ў сярэD
дзіне 1970Dх гг., калі стала вядома аб хваробе кіраўніка дзяржавы, яны 
здолелі дасягнуць згоды і выпрацаваць адзіную платформу дзеянняў. 

У ліпені – верасні 1974 г. прынц Хуан Карлас часова выконваў 
абавязкі кіраўніка дзяржавы. У кастрычніку 1975 г. прынц другі раз быў 
прызначаны выконваючым абавязкі кіраўніка дзяржавы. 20 лістапада, у 
дзень смерці Ф. Франко, аўтаматычна ўступіў у сілу закон аб атрыманнi 
ў спадчыну пасады главы дзяржавы. Кіраванне краінай узяў на сябе РэD
генцкі савет, а 22 лістапада ў картэсах адбылася цырымонія абвяшчэння 
прынца каралём Іспаніі пад імем Хуана Карласа I. 
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У канцы Другой сусветнай вайны Іспанія знаходзілася ў дыпламаD
тычнай ізаляцыі і не ўваходзіла ў склад ААН і НАТА, але Франко не 
губляў надзеі на прымірэнне з Захадам. У 1950 г. рашэннем ГенеральD
най Асамблеі ААН дзяржавы – члены ААН атрымалі магчымасць аднаD
віць дыпламатычныя адносіны з Іспаніяй. У 1953 г. ЗША і Іспанія заD
ключылі пагадненне аб стварэнні некалькіх ваенных баз ЗША на тэD
рыторыі Іспаніі. У 1955 г. Іспанія была прынята ў ААН. 

У 1960Dя гг. Іспанія стала наладжваць цесныя сувязі з краінамі ЗаходD
няй Еўропы. Ужо ў пачатку 1970Dх гг. Іспанію штогод наведвала да 27 млн 
турыстаў, галоўным чынам з Паўночнай Амерыкі і Заходняй Еўропы, 
у той час як сотні тысяч іспанцаў ехалі на заробкі ў іншыя еўрапейскія 
краіны. Аднак дзяржавы Бенілюкса выступалі супраць удзелу Іспаніі 
ў ваенных і эканамічных саюзах заходнееўрапейскіх краін. Пакуль Ф. ФранD
ко заставаўся ва ўладзе, урады дэмакратычных краін Заходняй Еўропы не 
жадалі ўсталёўваць з Іспаніяй больш цесных кантактаў. 

 
 

ПЕРАХОДНЫ ПЕРЫЯД 
АД ДЫКТАТУРЫ ДА ДЭМАКРАТЫІ 

 
ераход ад дыктатуры да дэмакратыі, ажыццёўлены ў Іспаніі ў 
1975–1982 гг., стаў узорным прыкладам. Іспанская мадэль грунD

тавалася не на тактыцы «разрыву», а на дасягненні кансенсусу ў грамадD
стве, што дазволіла пазбегнуць канфрантацыі і грамадзянскай вайны. 

У лістападзе 1975 г. іспанскае палітычнае кіраўніцтва мела толькі 
стратэгічную мэту пераўтварэнняў, тактычная лінія ажыццяўлення меD
рапрыемстваў вызначалася ўжо ў ходзе распачатага рэфармавання. Але 
тым не менш дэмакратычная трансфармацыя ў Іспаніі насіла характар 
свядомага, мэтанакіраванага дзеяння палітычных эліт усіх сацыяльных 
слаёў. 

На ранніх стадыях пераходнага перыяду ў Іспаніі былі відавочнымі 
сур’ёзныя супярэчнасці: 

 раскол паміж прыхільнікамі грамадзянскага дэмакратычнага праўD
лення, з аднаго боку, і прыхільнікамі ваеннай дыктатуры – з іншага; 

 раскол паміж прыхільнікамі палітычнай мадэрнізацыі і імабілісD
тамі (тымі, хто абараняў традыцыйныя асновы); 

 раскол паміж прыхільнікамі цэнтралізаванага і рэгіянальнага кіD
равання. У гэты канфлікт аказаўся ўцягнуты кароль, узброеныя сілы, 
палітычныя партыі і арганізацыі. Як заўсёды, самую ўмераную пазіцыю 
займала Каталонія, а самую радыкальную – Краіна Баскаў. АгульнанаD
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цыянальныя партыі левага крыла выступалі за абмежаванае самакіраD
ванне, але былі супраць поўнай аўтаноміі. 

Імабілісты («бункер») захоўвалі пазіцыі ў інстытутах дзяржаўнай 
улады, сілавых структурах і сродках масавай інфармацыі, у іх руках усё 
яшчэ меліся рычагі, здольныя запаволіць працэсы, якія рабілі непазD
бежным у гістарычнай перспектыве пераход ад дыктатуры да дэмаD
кратыі. 

ПаDпершае, працэс пераходу ад дыктатуры да дэмакратыі адрозніваўD
ся імклівасцю, галоўным яго зместам было пераадоленне палітычнай 
спадчыны франкізму і фарміраванне новых інстытуцыйных асноў граD
мадства. ПаDдругое, гэты працэс ажыццявіўся мірна, хоць неабходнасць 
змен дыктавалася абвастрэннем сітуацыі ў краіне. Так, у студзені 1976 г. 
зDза стачак было страчана ў два разы больш працоўных дзён, чым за ўвесь 
1975 г. У забастовачны рух былі ўцягнуты не толькі працоўныя, але і саD
цыяльныя пласты, якія раней не былі схільны да такой формы пратэсту. 
Пры гэтым рэпрэсіўныя меры ў дачыненні да іх удзельнікаў не сталі тыD
повай з’явай. Наадварот, новае кіраўніцтва краіны ў 1976 г. пагадзілася 
на частковую амністыю палітвязняў. ПаDтрэцяе, улады не стваралі надD
звычайных органаў і надзвычайнага заканадаўства, імкнучыся выкарысD
таць усе магчымасці (перш за ўсё юрыдычныя і інстытуцыянальныя), 
якія дасталіся ў спадчыну ад франкізму. Найважнейшай праблемай у паD
чатку пераходнага перыяду было прыняцце рашэння аб прызначэннях на 
асноўныя дзяржаўныя пасты. Прэм’ерDміністр краіны К. Арыас Навара 
захоўваў сваю пасаду – адпаведнае рашэнне кароль прыняў пад уплывам 
сямейства Франко: увосень 1975 г. Хуан Карлас I вымушаны быў дзейD
нічаць асцярожна, не заяўляючы адкрыта аб сваіх намерах. Да лета 1976 г. 
кіраўнік дзяржавы ўпэўніўся ў тым, што Арыас Навара не збіраецца прыD
ступаць да надзённых рэформ, таму кароль справакаваў урадавы крызіс 
у чэрвені 1976 г., пасля чаго 6 ліпеня быў сфарміраваны новы ўрад на чале 
з А. Суарэсам. Наступным крокам на шляху пераўтварэнняў стала прыD
няцце закона аб палітычнай рэформе, які стаў апошнім з Арганічных заD
конаў Іспаніі. Зацвярджэнне дадзенага закона франкісцкімі Картэсамі 
ў лістападзе 1976 г. было расцэнена як «калектыўнае харакіры», паколькі 
гэтым крокам пракурадоры картэсаў пазбаўлялі сябе сваіх паўнамоцтваў. 
Далей былі легалізаваны палітычныя партыі – для таго каб абраць новыя 
ўстаноўчыя картэсы ў ходзе ўсеагульных свабодных выбараў. Менш паD
слядоўныя прыхільнікі рэформ гатовы былі абмежавацца правым фланD
гам і цэнтрам, якія на той час ужо абазначыліся. Аднак кіраўнік дзяржавы 
настаяў на неабходнасці вызначэння ўсяго палітычнага спектра, што 
непазбежна прывяло б да выхаду з падполля кампартыі Іспаніі. Сам праD
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цэс легалізацыі Камуністычнай партыі быў перададзены ў рукі прэм’ерD
міністра. Відавочна, што ўлады рызыкавалі, ідучы на падобны крок, але 
такая смеласць была апраўданай. Дзякуючы эфектыўна наладжанай саD
цыялагічнай службе палітычныя эліты Іспаніі з вялікай доляй верагодD
насці маглі прадказаць зыход прызначаных на чэрвень 1977 г. выбараў. 

Выбары прынеслі пераканаўчую перамогу цэнтрысцкай партыі «Саюз 
дэмакратычнага цэнтра» (СДЦ) на чале з А. Суарэсам, якая атрымала 
165 парламенцкіх мандатаў. Бясспрэчны поспех спадарожнічаў таксама 
ІСРП, якую ўзначальваў Ф. Гансалес. Сацыялісты атрымалі 118 дэпуD
тацкіх мандатаў і сталі другой па колькасці (пасля СДЦ) парламенцкай 
групай. Іншыя партыі размясціліся на значнай адлегласці ад СДЦ 
і ІСРП: камуністы, узначаленыя С. Карыльо, атрымалі 20 дэпутацкіх 
месцаў, правакансерватыўны Народны альянс (НА) на чале з М. Фрагай 
Ірыбарне – 16 дэпутацкіх мандатаў. У ідэалагічным плане склад КангD
рэса дэпутатаў апынуўся падзеленым на два блокі: правыя партыі з няD
значнай перавагай у некалькі галасоў апярэджвалі блок левых сіл на чаD
ле з ІСРП. Яшчэ адным вынікам выбараў можна лічыць тое, што іспанD
цы прагаласавалі за рэформы, а не за радыкальныя пераўтварэнні, 
аддаўшы перавагу палітычнаму цэнтру. 

У мэтах аператыўнасці, якая патрабавалася ад выканаўчай улады, 
быў сфарміраваны аднапартыйны ўрад СДЦ, на чале якога зноў стаў 
А. Суарэс, а сфера фарміравання агульнанацыянальнага кансэнсусу па 
пытанні палітыкаDправавых асноў дэмакратычнай дзяржавы перайшла 
да заканадаўчай улады, якая была прадстаўлена ўсёй палітычнай палітD
рай. Са свайго боку, аднапартыйны ўрад ва ўмовах рэзкага пагаршэння 
эканамічнай сітуацыі выкарыстоўваў практыку ўзаемадзеяння з усімі 
палітычнымі сіламі, прадстаўленымі ў Картэсах. Вынікам гэтага ўзаемаD
дзеяння стала прыняцце пакта Манклоа (кастрычнік 1977 г.), удзельнікі 
якога бралі на сябе абавязацельствы падтрымліваць урадавую палітыку 
з мэтай не ствараць сацыяльных канфліктаў на працягу 1978 г. 

Сутнасць эканамічнай часткі пакта Манклоа склаў своеасаблівы 
кампраміс: левыя сілы пагадзіліся з абмежаваннем росту заработнай 
платы да ўзроўню інфляцыі, а правыя – з правядзеннем прагрэсіўнай 
падатковай рэформы. Былі ўзгоднены меры, якія дазвалялі кампаніям 
дастаткова свабодна звальняць працоўных. Тым самым разбураўся неD
галосны «сацыяльны пакт» часоў франкізму, калі працоўныя вымушана 
падтрымлівалі палітычны спакой у абмен на гарантыі супраць звальD
нення. Са свайго боку, урад абавязаўся палепшыць дзяржаўную сістэму 
сацыяльнага забеспячэння і ўвесці ў дзеянне прафсаюзныя правы і сваD
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боды ў адпаведнасці з асноўнымі канвенцыямі Міжнароднай арганіD
зацыі працы. 

Палітычная частка пакта Манклоа прадугледжвала ўстанаўленне 
парламенцкага кантролю над сродкамі масавай інфармацыі; перагляд 
крымінальнага і ваеннага кодэксаў у бок іх змякчэння; распрацоўку 
шэрагу законапраектаў, якія вызначалі б новы, менш жорсткі парадак 
правядзення сходаў і маніфестацый; дэмакратызацыю закона аб граD
мадскім парадку; рэарганізацыю сіл грамадскай бяспекі. 

У падобным канструктыўным духу адбываўся працэс стварэння ноD
вай канстытуцыі. Дадзены дакумент распрацоўваўся ў камісіі, складзеD
най з прадстаўнікоў усіх асноўных агульнаіспанскіх палітычных партый 
ад Народнага альянсу да камуністаў, а таксама каталонскіх нацыяналісD
таў. Канстытуцыя была зацверджана на рэферэндуме 6 снежня 1978 г., 
яна абвясціла Іспанію сацыяльнай, дэмакратычнай, прававой дзяржаD
вай з палітычным ладам у форме парламенцкай манархіі. Згодна з ёй 
Іспанія была абвешчана ўнітарнай дзяржавай, але ўпершыню афіцыйна 
было зафіксавана тое, што краіна з’яўляецца шматнацыянальнай. У даD
лейшым з прыняццем аўтаномных статутаў у рэгіёнах Іспанія пераўтваD
рылася ў «краіну аўтаномій». 

Іспанская канстытуцыя толькі акрэсліла контуры дэмакратычнага 
грамадства, адкрываючы ўдзельнікам палітычнага працэсу магчымасці 
яго далейшай эвалюцыі. Аднак зацвярджэнне дэмакратыі апынулася 
пад пагрозай зрыву зDза ўзрастаючых эканамічных цяжкасцей. ЦэнтD
рысцкі ўрад А. Суарэса ў новых палітычных умовах не змог прапанаваць 
іспанцам адэкватную сацыяльнаDэканамічную палітыку. Урад СДЦ быў 
бяссільны перад тварам тэрарыстаў з ЭТА, армія праяўляла незадаволеD
насць з гэтай нагоды, а таксама не магла дараваць А. Суарэсу легалізаD
цыі кампартыі. Правае крыло яго партыі не магло змірыцца з той падD
трымкай, якую ён выказаў дзеячу палесцінскага нацыянальнага руху 
Я. Арафату. Уладальнікі буйной уласнасці пачалі вайну супраць прэм’D
ера, якая не мела канца. Банкіры адмаўлялі ўраду ў крэдытах. Царква 
адмаўлялася абмяркоўваць законапраект аб разводах Ф. Ардоньеса. 
Прафсаюзы патрабавалі ад прыгожых слоў перайсці да справы. У такіх 
умовах «сябру караля» (генералу А. Армада) прыйшла ідэя ажыццяўленD
ня «накіраванага ўдару» ў духу генерала дэ Голя, мэтай якога было прыD
вядзенне да ўлады вельмі правага ўрада. Планы выліліся ў спробу дзяржаўD
нага перавароту 23 лютага 1981 г., калі ў парламенце павінны былі адбыцца 
дэбаты аб кандыдатуры новага прэм’ерDміністра (паколькі А.Суарэс выйD
шаў у адстаўку). Іспанцы тады ўсвядомілі, наколькі безабароннай з’яўляецD
ца дэмакратыя. Аднак цвёрдая пазіцыя караля Хуана Карласа I не дала 
змоўшчыкам выканаць свой план да канца. Войскі на Мадрыд не пайшлі. 
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Іспанцы прыслухаліся да звароту кіраўніка дзяржавы захоўваць спакой. 
Мірнае вырашэнне канфлікту з арміяй спрыяла пачатку наступнага этапу ў 
развіцці іспанскага грамадства на стадыі кансалідацыі дэмакратыі. 

У канцы лютага 1981 г. у якасці главы ўрада быў прыведзены да 
прысягі Л. Кальва Сатэла, але яго ўрад пратрымаўся толькі да восені 
1982 г., калі адбыліся датэрміновыя парламенцкія выбары. Дзейнасць 
кабінета Л. Кальва Сатэла адбывалася ў складаных умовах: працяглы 
крызіс у прамысловасці, змяншэнне збору збожжавых з прычыны заD
сухі, пратэсты супраць ініцыятывы ўрада аб уступленні Іспаніі ў НАТА. 
Супярэчнасці ўнутры СДЦ абвастраліся: з блока выйшла некалькі груD
повак, якія стварылі самастойныя партыі. У выніку СДЦ страціў больD
шасць у картэсах і фактычна магчымасць праводзіць у жыццё свой паліD
тычны курс. 

 
 

ІСПАНІЯ Ў ЧАС ДАМІНАВАННЯ ІСРП (1982–1996) 
 

а выбарах 1982 г. перамаглі сацыялісты (48,4 % галасоў), атрыD
маўшы абсалютную большасць месцаў у абедзвюх палатах КарD

тэсаў. Другое месца дасталася аб’яднанню іспанскіх правых – НароднаD
му альянсу (НА). Фактычна пасля выбараў 1982 г. у Іспаніі склалася біD
палярная палітычная сістэма, прадстаўленая дзвюма партыямі – ІСРП 
і НА (СДЦ абвясціў аб самароспуску ў лютым 1983 г.). 

Сацыялісты ўжо з канца 1970Dх гг. заявілі аб адыходзе ад марксісцкіх і 
антыкапіталістычных лозунгаў. Іх перадвыбарчая праграма была арыенD
тавана на сацыяльнаDпалітычныя пераўтварэнні, на фарміраванне ў ІспаD
ніі прававога, дэмакратычнага грамадства па прыкладзе вядучых заходнеD
еўрапейскіх краін. Шырата прапанаваных сацыялістамі рэформ прыцягD
вала нават тыя слаі насельніцтва, якія раней з недаверам ставіліся да 
ІСРП. Не апошнюю ролю адыграла і тая акалічнасць, што ў адрозненне 
ад СДЦ і КПІ ў ІСРП на той час мелася мэтанакіраванае, энергічнае кіD
раўніцтва, вакол якога фарміравалася цвёрдае партыйнае ядро. 

Мірны прыход улады партыі, якая ў свой час знаходзілася ў аванD
гардзе антыфранкісцкай апазіцыі, паказаў трываласць дэмакратычных 
інстытутаў, створаных на працягу некалькіх гадоў пасля смерці Ф. ФранD
ко. Перамаглі сацыялісты і на трох наступных парламенцкіх выбарах – 
1986, 1989, 1993 гг. На працягу перыяду дамінавання сацыялістаў 
(1982–1996) функцыі прэм’ера выконваў лідар партыі Ф. Гансалес. 

Пакт Манклоа абазначыў змест эканамічнай праграмы кіраўніцтва 
Іспаніі. Галоўным было імкненне мадэрнізаваць эканамічную структуру 
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краіны і ўвесь механізм кіравання эканомікай з мэтай яе набліжэння да 
эканамічнай сістэмы краін ЕЭС. Абапіраючыся на вынікі адпаведных 
мерапрыемстваў СДЦ, ажыццёўленых у рамках пакта Манклоа (амаль 
удвая скараціліся тэмпы інфляцыі, быў упарадкаваны плацежны баланс 
дзяржавы, пачаліся падатковая і фінансавая рэформы), ІСРП узяла 
курс на сацыяльнаDэканамічную мадэрнізацыю на аснове прынцыпаў 
свабоды прыватнага прадпрымальніцтва, рыначнай эканомікі, далейD
шай лібералізацыі рынку працы, знешняга гандлю, фінансавай сістэмы, 
адмовы ад дзяржаўнага ўмяшання ў эканоміку, урэгулявання адносін 
паміж цэнтрам і рэгіёнамі. 

З сярэдзіны 1980Dх гг. пачаўся эканамічны рост, якому спрыяў і 
факт уступлення Іспаніі ў ЕЭС (студзень 1986 г.). Рос нацыянальны даD
ход (у 1985 г. ён складаў 4,3 тыс. дол. на душу насельніцтва, а ў 1995 – 
14,2 тыс. дол., у Францыі – 20 тыс., Вялікабрытаніі – 18,4 тыс. дол.). ДзяD
куючы прыналежнасці да ЕЭС Іспанія змагла правесці мадэрнізацыю 
сваёй сельскай гаспадаркі, і ўжо за перыяд 1986–1995 гг. вытворчасць 
сельскагаспадарчай прадукцыі ўзрасла на 28 %. Да сярэдзіны 1990Dх гг. 
Іспанія ўвайшла ў групу краін з развітой рыначнай эканомікай, займаюD
чы ў Еўрасаюзе пятае месца па аб’ёме ВУП (пасля Германіі, Францыі, 
Вялікабрытаніі і Італіі). Працэсы лібералізацыі прывялі да стварэння 
канкурэнтнага асяроддзя і тэхналагічнага пераабсталявання многіх секD
тараў эканомікі. Сукупнасць гэтых фактараў стала асновай для фарміD
равання развітой рыначнай гаспадаркі з удзелам і прыватнай і дзяржаўD
най ініцыятывы. Спрыяльны ўплыў на працэс эканамічнай трансфарD
мацыі меў факт выгаднага геаграфічнага і геапалітычнага размяшчэння 
Іспаніі. На працягу 1970–1997 гг. краіна займала чацвёртае месца (пасD
ля ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі) у свеце па аб’ёме прыцягнутых праD
мых замежных інвестыцый. Важнай крыніцай папаўнення валюты былі 
таксама даходы ад турызму. Дзякуючы хуткаму эканамічнаму росту саD
цыялісты змаглі правесці важныя сацыяльныя рэформы: рэфармаванне 
сістэмы адукацыі, скарачэнне да 40 гадзін працоўнага тыдня, павеліD
чэнне штогадовага водпуску да 30 дзён, паніжэнне пенсійнага ўзросту 
да 65 гадоў, павышэнне пенсій і выплат шматдзетным сем’ям, уключэнD
не мільёнаў іспанцаў у сістэму дзяржаўнай медыцынскай дапамогі. 

У 1993 г. у краіне пачаўся эканамічны крызіс, прыкметай якога быў 
хуткі рост беспрацоўя. Нягледзячы на гэта сацыялісты не сталі правоD
дзіць нацыяналізацыю: яны ўкаранялі шырокую праграму рэструктурыD
зацыі нерэнтабельных галін прамысловасці, перш за ўсё сталеліцейнай 
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і суднабудаўнічай. Найбольш значна гэта праграма закранула Краіну 
Баскаў, што абвастрыла сітуацыю ў рэгіёне. 

Сацыяльная напружанасць у дзяржаве нарастала. Папулярнасць ураD
даў сацыялістаў змяншалася. У 1993 г. сацыялісты сфарміравалі ўрад 
толькі дзякуючы падтрымцы рэгіянальнай каталонскай партыі «КанверD
генцыя і Саюз» (КіС). 

Пагоршылася і грамадскае стаўленне да сацыялістаў, ІСРП стала 
ўспрымацца як партыя ўлады, для якой ідэі сацыяльнай справядлівасD
ці адышлі на другі план перад інтарэсамі кіруючай групы. З канца 
1980Dх гг. частымі сталі паведамленні аб тым, што кіраўнікі краіны заD
мешаны ў карупцыйных аферах. У 1994 г. дастаяннем галоснасці стаў 
факт, што з ведама міністра ўнутраных спраў у краіне былі створаны 
і актыўна дзейнічалі пад прыкрыццём спецслужбаў «Тайныя антытэD
рарыстычныя групы вызвалення». На працягу 1983–1987 гг. яны ажыцD
цявілі забойства 27 чалавек, абвінавачаных у супрацоўніцтве з баскскіD
мі тэрарыстамі. У 1995 г. грамадскасць краіны была ўзрушана фактам 
устанаўлення ваеннымі праслухоўваючых прылад шматлікім вядомым 
асобам краіны. 

Увосень 1981 г. Картэсы прынялі рашэнне аб уступленні Іспаніі ў 
НАТА. Краіна стала 16 членам гэтай палітычнай арганізацыі ў 1982 г. 
Аднак працэс інтэграцыі з ваеннымі структурамі НАТА зацягваўся, хоць 
урад Ф. Гансалеса не збіраўся выконваць перадвыбарчае абяцанне аб 
выхадзе з блока. У сакавіку 1986 г. адбыўся рэферэндум па пытанні 
членства Іспанні ў НАТА пры ўмове няўдзелу краіны ў ваенных струкD
турах блока і адмаўлення ад размяшчэння на яе тэрыторыі ядзернай 
зброі. 52,5 % прагаласаваўшых выказаліся за членства Іспаніі ў НАТА. 

Інтэграцыя Іспаніі ў НАТА і ЕС ператварыла Іспанію і ВялікабрыD
танію з сапернікаў у саюзнікаў. Агульныя эканамічныя і ваеннаDпаліD
тычныя інтарэсы спрыялі пачатку перамоўнага працэсу для ўрэгуляванD
ня Гібралтарскага пытання, якое ўзнікла яшчэ ў XVIII ст. Наступным 
крокам да збліжэння з Еўропай стала ўступленне Іспаніі ў ЗаходнееўраD
пейскі саюз у чэрвені 1987 г. 

З канца 1980Dх гг. расце ўплыў Народнай партыі (НП), якая была 
створана на аснове Народнага альянсу ў 1989 г., лідар з 1990 г. 
Х. М. Аснар. Дзякуючы трансфармацыі ў сістэмную палітычную сілу 
НП рэзка павялічыла прысутнасць у парламенце ў пачатку 1990Dх гг., 
папулярнасць ІСРП, наадварот, падала. На муніцыпальных выбарах 
1995 г. ІСРП змагла захаваць большасць толькі ў дзвюх з 17 аўтаномій. 
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а датэрміновых парламенцкіх выбарах 1996 г. перамогу з невяD
лікім адрывам атрымала НП (38,5 %), сацыялісты занялі другое 

месца (37,5 %). Правыя змаглі сфарміраваць урад па дамоўленасці з рэD
гіянальнымі партыямі Каталоніі, Краіны Баскаў, Канарскіх астравоў, 
найбольш уплывовай сярод іх была партыя «КіС». 

Правыя ў свой час крытыкавалі сацыялістаў за разбурэнне цэласD
насці Іспаніі, але для фарміравання ўрада наважыліся на далейшыя саD
ступкі аўтанамістам. Так, за падтрымку ўрада каталонскай кааліцыяй 
Мадрыд абавязваўся ўзгадняць з Каталоніяй палітыку адносна ЕС, а 
таксама перадаць Каталоніі кіраванне над яе партамі, дарогамі і аўтаD
страдамі. Было прынята рашэнне, што ў Каталоніі і іншых аўтаномных 
рэгіёнах будзе заставацца да 30 % сумы ад падаткаў (да гэтага – 15 %). 
Ва ўсіх 17 аўтаномных акругах былі ліквідаваны інстытуты губернатарD
ства. 

Галоўнымі пастулатамі ўрадавай праграмы НП сталі лібералізацыя 
эканомікі, абмежаванне дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў эканоміку, паD
мяншэнне беспрацоўя ў краіне. Урад здолеў дамагчыся зніжэння дэфіD
цыту і наблізіцца да бюджэтнай раўнавагі (быў створаны дзяржаўны 
орган па кантролі за бюджэтам) і пры гэтым пазбегнуць рэзкага скараD
чэння сацыяльных выдаткаў. Важнай крыніцай папаўнення валюты быD
лі даходы ад турызму і грошай эмігрантаў. У 1998 г. была адменена абаD
вязковая ваенная служба, узброеныя сілы пераводзіліся на прафесійную 
аснову. 

Парламенцкія выбары 2000 г. прынеслі абсалютную перамогу кіD
руючай НП Х. М. Аснара: за яе аддалі свае галасы больш за 10 млн граD
мадзян (44,5 %) і яна атрымала 183 дэпутацкія месцы з 350 у Кангрэсе, 
што дазволіла ёй сфарміраваць уласны ўрад без падтрымкі іншых парD
тый. Выступаючы ў парламенце пасля зацвярджэння на пасадзе прэм’D
ерDміністра, Х. М. Аснар заявіў, што адной з галоўных задач у надыхоD
дзячым чатырохгоддзі ён лічыць барацьбу з тэрарыстамі з падпольнай 
групоўкі баскаў ЭТА і зніжэнне беспрацоўя: на пачатак ХХІ ст. беспраD
цоўе ў Іспаніі складала 15 % ад працаздольнага насельніцтва. Урад здоD
леў стабілізаваць сітуацыю ў Краіне Баскаў шляхам паслаблення ўплыву 
ЭТА, разгрому яе інфраструктуры, арыштаў кіраўніцтва. У 2002 г. парD
тыя «Эры Батасуна» (палітычнае крыло ЭТА) была аб’яўлена паDза заD
конам. 

У цэлым за восем гадоў знаходжання ва ўладзе НП удалося стабілізаD
ваць эканоміку краіны. На працягу 1997–2007 гг. назіраўся бесперапынD
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ны рост эканомікі і ВУП, было створана 4,5 млн новых працоўных месD
цаў. З 1 студзеня 2002 г. краіна перайшла на наяўны еўра. 

Падчас кіравання правых значна актывізавалася знешняя палітыка 
краіны, назіралася ўсё больш цеснае супрацоўніцтва з ЗША. У 1997 г. 
завяршыўся працяглы працэс на шляху інтэграцыі краіны ў НАТА: 
Іспанія ўступіла ў ваенную арганізацыю блока. У 1998 г. Х. М. Аснар 
падтрымаў рашэнне ЗША і Вялікабрытаніі аб бамбардзіроўцы Ірака. 
У студзені 1999 г. Іспанія падтрымала ваенную аперацыю ў былой ЮгаD
славіі. Іспанскія ваенныя ўвайшлі ў склад міжнароднай міратворчай арD
міі, якая знаходзілася ў Косаве і Босніі. Вашынгтон таксама не застаўся 
ў баку ад іспанскіх спраў: пасля неаднаразовых зваротаў Аснара ўрад 
ЗША ў 2003 г. унёс партыю баскскіх нацыяналістаў у спіс тэрарыстычD
ных груп, на якія распаўсюджваюцца эканамічныя санкцыі. 

Нягледзячы на значныя пазітыўныя зрухі ў эканамічным і палітычD
ным развіцці краіны, у іспанскім грамадстве нарасталі апазіцыйныя 
настроі, галоўным чынам звязаныя са знешнепалітычным курсам НП. 
15 лютага 2003 г. каля 1 млн чалавек у Мадрыдзе і столькі ж у Барселоне 
сабраліся на дэманстрацыю, пратэстуючы супраць вайны ў Іраку. Гэтыя 
выступленні па размаху параўноўваюць з пратэстамі насельніцтва краіD
ны ў сувязі са спробай ваеннага перавароту 23 лютага 1981 г. У канцы 
лютага ў Іспаніі былі апублікаваны вынікі сацыялагічнага апытання, 
згодна з якім больш за 90 % насельніцтва краіны выказваліся супраць 
вайны ў Іраку. Нягледзячы на волевыяўленне народа, прэм’ер прыняў 
аднаасобнае рашэнне і выказаў падтрымку палітыкі ЗША па гэтым пыD
танні. 

Пра змены ў палітычных настроях грамадства сведчылі ўжо муніцыD
пальныя выбары мая 2003 г., на якіх перамогу атрымала ІСРП. ЧаргоD
выя парламенцкія выбары былі прызначаны на 14 сакавіка 2004 г. За 
тры дні да іх пачатку, 11 сакавіка, у сталіцы адбыўся самы крывавы 
тэракт у гісторыі Еўропы: у выніку 13 выбухаў на трох чыгуначных станD
цыях Мадрыда загінулі 200 чалавек, каля 2000 былі паранены. У перD
шыя гадзіны пасля выбуху ўрад абвінаваціў у трагедыі ЭТА, спасылаюD
чыся на падабенства выбуховых прыстасаванняў з тымі, якія звычайна 
выкарыстоўвае дадзеная тэрарыстычная арганізацыя. Апошняя адмаўD
ляла сваю датычнасць да тэракта. Пасля высветлілася, што віну на сябе 
ўзяла «АльDКаіда», «караючы» такім чынам Іспанію за падтрымку ЗША 
ў вайне супраць Ірака. 

Як вынік – на выбарах 14 сакавіка 2004 г. перамогу атрымала апазіD
цыйная ІСРП (42,6 % галасоў), лідарам якой на той час быў Х. Л. СапаD
тэра. Галоўным лозунгам ІСРП была заява аб вывадзе іспанскіх міраD
творчых кантынгентаў з тэрыторыі Ірака. Праўда, партыя не атрымала 
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неабходнай колькасці галасоў для фарміравання ўрада (164 замест 
неабходных 176). Новы ўрад быў сфарміраваны дзякуючы саюзу ІСРП 
з дзвюма левымі партыямі – Аб’яднанай левай і Рэспубліканскай левай 
Каталоніі. Адным з першых рашэнняў новага прэм’ера X. Сапатэра стаў 
загад аб вывадзе іспанскага кантынгенту з Ірака, што і было зроблена на 
працягу красавіка – мая 2004 г. 

Ва ўнутранай палітыцы для ўрада X. Сапатэра характэрнай рысай 
стаў гістарычны рэвізіянізм, сутнасць якога заключалася ў адыходзе ад 
палітыкі «гістарычнага кампрамісу», зацверджанай з часоў пераходнага 
перыяду. Па распараджэнні ўрада быў дэмантаваны апошні ў краіне 
помнік генералу Ф. Франко, які знаходзіўся ў Мадрыдзе, а таксама была 
створана спецыяльная камісія, задачай якой стала даследаванне выпадD
каў арыштаў і пакаранняў смерцю рэспубліканцаў у гады дыктатуры 
і Грамадзянскай вайны. 

Яшчэ больш рэвалюцыйным стаў праект закона, які звярнуў на сябе 
ўвагу ўсёй Еўропы. У традыцыйнай каталіцкай краіне прынялі змены ў 
Грамадзянскі кодэкс, якія дазволілі аднаполыя шлюбы і прадугледзелі 
для іх усе тыя правы, якімі валодаюць шлюбныя пары. Вядома, такое 
рашэнне выклікала пратэст каталіцкай царквы, у Мадрыдзе пад лозунD
гам абароны сям’і адбылася мільённая дэманстрацыя. Меншае супрацьD
стаянне выклікала палітыка, накіраваная на змякчэнне эміграцыйнага 
заканадаўства і парадку прадастаўлення нелегальным імігрантам грамаD
дзянства. 

Намеціліся і станоўчыя зрухі ва ўзаемаадносінах цэнтральнага ўрада 
і ЭТА. У пачатку студзеня 2005 г. баскскія сепаратысты заклікалі цэнтD
ральныя ўлады пачаць палітычны дыялог аб урэгуляванні канфлікту. 
Кіраўнік урада Краіны Баскаў X. Ібарэтчэ выступіў з планам пераўтваD
рэння баскскай аўтаноміі ў дзяржаву, якая «добраахвотна далучылася да 
Іспаніі». Іспанскі ўрад у маі атрымаў дазвол парламента на пачатак 
перамоўнага працэсу, 22 сакавіка 2006 г. ЭТА заявіла аб спыненні агню: 
у абмен на добраахвотную адмову ад узброенай барацьбы было пастаўD
лена патрабаванне амністыі некалькіх соцень баскскіх зняволеных, 
абвінавачаных у тэрарыстычнай дзейнасці, а таксама легалізацыі «Эры 
Батасуна». У ліпені ў СанDСебасцьяне пачаліся першыя афіцыйныя 
мірныя перамовы паміж прадстаўнікамі кіруючай ІСРП і забароненай 
«Эры Батасуна», якія былі спынены 30 снежня 2006 г., пасля таго, як 
ЭТА ўзяла на сябе адказнасць за тэрарыстычны акт у мадрыдскім аэраD
порце «Барахас», ажыццёўлены баевікамі раніцай таго ж дня. 

У маі 2006 г. Картэсы ўхвалілі новы аўтаномны статут Каталоніі, 
прапанаваны мясцовым рэгіянальным парламентам годам раней. ЗгодD
на з новым статутам значна пашыралася аўтаномія рэгіёна (у прыватD



 
 
 

216  Іспанія 

насці, у фінансавых пытаннях), каталонская мова была прызнана друD
гой дзяржаўнай, а ў прэамбуле статута было змешчана палажэнне аб 
вызначэнні каталонцаў як народа. У чэрвені 2006 г. у Каталоніі адбыўся 
рэферэндум па пытанні аўтаномнага статута, у падтрымку якога выкаD
заліся 73 % удзельнікаў галасавання. 

Знешняя палітыка X. Сапатэра характарызавалася адыходам ад праD
амерыканскай палітыкі яго папярэдніка Х. М. Аснара і ўсталяваннем 
больш цесных адносін з краінамі Паўднёвай Амерыкі: Венесуэлай, БаD
лівіяй, Кубай. 

9 сакавіка 2008 г. у Іспаніі прайшлі выбары ў картэсы. Напярэдадні, 
у пятніцу 7 сакавіка, у выніку тэракта ў горадзе Мандрагон (Краіна 
Баскаў) загінуў прадстаўнік кіруючай ІСРП. Парламенцкія фракцыі 
ІСРП і апазіцыйнай НП прынялі сумесную заяву з асуджэннем тэракта. 
ІСРП і яе галоўны апанент на выбарах – НП – вырашылі часова прыD
пыніць перадвыбарчую кампанію. Прэм’ерDміністр усклаў усю адказD
насць за трагедыю на ЭТА, якая мела намер, па ацэнцы X. Сапатэра, 
«перашкодзіць мірнаму волевыяўленню» іспанскага народа. 

Удзел у галасаванні ўзялі не больш за 75 % насельніцтва. Як некалі 
змяніліся выбарчыя тэндэнцыі пасля тэрактаў у 2004 г., так і на гэты раз 
дэманстратыўнае забойства члена кіруючай Сацыялістычнай партыі 
ў Краіне Баскаў мела значны ўплыў на вызначэнне палітычных прыярыD
тэтаў электаратам. У вышэйшы заканадаўчы орган Іспаніі прайшлі прадD
стаўнікі дзесяці палітычных сіл. Паўторную перамогу атрымала ІСРП 
X. Л. Сапатэра, за якую аддалі свае галасы 43,7 % выбаршчыкаў. Гэта даD
зволіла ёй атрымаць 169 дэпутацкіх мандатаў. Выбаршчыкі паверылі 
ў абяцанні сацыялістаў паменшыць падаткі і не дапусціць эканамічнага 
крызісу. Другое месца заняла НП (лідар – М. Рахой) – 40 % галасоў, 
153 мандаты. ІСРП не хапала сямі мандатаў для стварэння аднапартыйD
нага ўрада, што прывяло да саюзу з трэцяй па колькасці дэпутатаў у парD
ламенце палітычнай сілай – федэрацыяй каталонскіх нацыяналісD
таў «КіС». Такім чынам, нягледзячы на тое, што ў палітычным жыцці 
Іспаніі дамініравалі дзве партыі, немалы ўплыў мелі рэгіянальныя, як 
правіла, умераныя сілы, якія прадстаўлялі Каталонію і Краіну Баскаў. 

У красавіку 2008 г. новы кабінет міністраў прыняў прысягу на верD
насць народу Іспаніі. Новапрызначаныя міністры мелі магчымасць выD
браць, у залежнасці ад сваіх перакананняў, прысягу на Бібліі або на 
канстытуцыі краіны. Упершыню большасць членаў урада склалі жанD
чыны (дзевяць супраць васьмі мужчынDміністраў), а таксама ўпершыню 
Міністэрства абароны ўзначаліла жанчына – К. Чакона, прадстаўніца 
Аб’яднанай сацыялістычнай партыі Каталоніі. 
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Другі тэрмін праўлення ўрада ІСРП на чале з X. Л. Сапатэра факD
тычна супаў з сусветным эканамічным крызісам, які, між іншым, у 2008 г. 
стаў поўнай нечаканасцю для ўлад. Крызісныя з’явы з асобай сілай выD
явіліся ў будаўніцтве, турызме і прамысловасці – флагманскіх галінах 
народнай гаспадаркі. Знізіліся спажывецкі попыт і прадпрымальніцкая 
актыўнасць, упаў абарот знешняга гандлю, скараціліся даходы ад туD
рызму. У 2008 г. ВУП Іспаніі, дзякуючы інерцыі пачатку года, вырас на 
0,9 %, але ў 2009 г. упаў на 3,7 %, і адбылося абвальнае падзенне праD
мысловай вытворчасці. Эканамічныя праблемы прымусілі адміністраD
цыю ІСРП у тэрміновым парадку распрацаваць і прыняць пакет стымуD
люючых макраэканамічных рашэнняў. Другая палова 2008 г. і ўвесь 
2009 г. сталі перыядам узмацнення антыкрызісных мер. У 2010–2011 гг. 
фінансаваDэканамічнае становішча Іспаніі працягвала заставацца склаD
даным, што выявілася ў парушэнні бюджэтнай стабільнасці – узнікD
ненні буйнога дэфіцыту, а таксама ў значным павелічэнні ўсіх відаў 
запазычанасцей, у тым ліку дзяржаўнага доўгу. У маі 2010 г. Х. Л. СапаD
тэра прапанаваў новую антыкрызісную праграму, галоўнай задачай 
якой было скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту на працягу двух гадоў 
да 6 % ВУП і далейшае яго зніжэнне да 3 % у 2013 г. Такім чынам, антыD
крызісная стратэгія ІСРП змянілася карэнным чынам: замест стымулюD
ючых мер, накіраваных на «падагрэў» эканомікі і павышэнне спажыD
вецкага попыту і вытворчасці, сацыялісты перанеслі акцэнт на манетаD
рысцкія рашэнні. Таксама яны планавалі рэфармаваць сістэму працоўных 
адносін, пенсійную сістэму, фінансавы сектар. Урад Сапатэра імкліва 
страчваў падтрымку ў грамадстве, што зрабіла непазбежным датэрміноD
выя выбары. 

Антыкрызісныя меры кабінета М. Рахоя фактычна працягнулі меD
рапрыемствы сацыялістаў, агучаныя ў маі 2010 г. Яны былі скіраваны на 
зніжэнне дэфіцыту бюджэту, стабілізацыю фінансавай сістэмы шляхам 
інстытуцыйнага рэфармавання і рэструктурызацыі банкаўскага сектара, 
а таксама павышэнне канкурэнтаздольнасці іспанскай прамысловасці. 
У сукупнасці з антыкрызіснымі мерапрыемствамі ЕС яны далі станоўD
чыя вынікі (12 чэрвеня 2012 г. быў адобраны план выдзялення Іспаніі 
100 млрд еўра для рэкапіталізацыі банкаў краіны). У цяперашні час наD
зіраецца павольная, але стабільна пазітыўная дынаміка эканамічных 
паказчыкаў – рост ВУП і зніжэнне беспрацоўя, што спецыялісты МВФ 
звязваюць з павелічэннем экспарту і павышэннем актыўнасці ўнутраD
нага спажывецкага рынку. Іспанская эканоміка завяршыла 2015 г. з росD
там ВУП, было створана некалькі соцень тысяч працоўных месцаў, 
і паказчык беспрацоўя ў 2015 г. знізіўся да 23,5 % (у 2013 – 26,2 %). 
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Эканамічны крызіс узмацніў цэнтрабежныя настроі ў рэгіёнах, 
асабліва ў Каталоніі. Каталонскія ўлады ў лістападзе 2014 г. запланавалі 
правядзенне рэферэндуму аб «палітычнай будучыні», г. зн. незалежнасці 
Каталоніі. Між тым яшчэ ў верасні 2013 г. М. Рахой афіцыйна адказаў 
адмовай на запыт кіраўніка аўтаноміі А. Маса аб правядзенні падобнага 
рэферэндуму, а годам раней дэпутаты Генеральных картэсаў Іспаніі праD
галасавалі супраць пастановы, якая дазваляла б уладам Каталоніі правоD
дзіць рэферэндум пра самавызначэнне гэтага рэгіёна. Нягледзячы 
на гэтыя абставіны, у аўтаноміі 9 лістапада 2014 г. адбылося апытанне, 
80,76 % удзельнікаў галасавання выказаліся за поўную  незалежнасць 
Каталоніі. Урад Іспаніі палічыў яго правядзенне незаконным і накіраD
ваў шэраг іскаў у Канстытуцыйны суд, які прыняў іх да разгляду. 

На гэтым фоне ішла падрыхтоўка да парламенцкіх выбараў, прыD
значаных на канец 2015 г. Сітуацыя ў краіне сведчыла, што дамінаванне 
дзвюх агульнанацыянальных партый – правячай НП і галоўнай апазіD
цыйнай ІСРП – завяршаецца. На хвалі крызісу 2008–2013 гг. заявілі пра 
сябе новыя палітычныя сілы – «Падэмас» («Мы можам») і «ГрамадзяD
не». Яны зацвердзілі свой уплыў у краіне ў ходзе еўрапейскіх выбараў 
2014 г. Па выніках галасавання 20 снежня 2015 г. вызначылася наступD
ная расстаноўка палітычных сіл: НП атрымала 28,7 % галасоў, ІСРП – 
22 %, «Падэмас» – 20,6 % і «Грамадзяне» – 13,6 %. Правячая НП пераD
магла, аднак не ўтрымала большасць месцаў у парламенце і цяпер будзе 
вымушана фарміраваць урадавую кааліцыю. 

 
С. І. Комар 

 



 

САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ МАДЭЛЬ 
ВА УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ 

ПАСЛЯ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ1 

 
гады Другой сусветнай вайны Румынія і Венгрыя былі саюзнікамі 
Германіі, на заключным этапе вайны на іх тэрыторыі знаходзіD

ліся гітлераўскія войскі, таму рух Супраціўлення ў гэтых краінах не наD
быў шырокіх маштабаў. Падчас вызвалення тэрыторыі Румыніі і Венгрыі 
Чырвонай арміяй прафашысцкія рэпрэсіі ў іх былі звергнуты (у РумыD
ніі – з дапамогай узброенага паўстання ў жніўні 1944 г.). Румынія 
і Венгрыя перайшлі на бок антыгітлераўскай кааліцыі і падпісалі з ёй 
пагадненне аб перамір’і (Румынія – у верасні 1944 г., Венгрыя – у стуD
дзені 1945 г.), у адпаведнасці з якім на тэрыторыі краін да 1947 г. дзейніD
чалі саюзныя кантрольныя камісіі СССР, ЗША і Вялікабрытаніі. 

Па ініцыятыве Кампартыі Румыніі ў кастрычніку 1944 г. была створана 
шырокая кааліцыя дэмакратычных сіл – НацыянальнаDдэмакратычны 
фронт (НДФ) у складзе КПР, СацыялDдэмакратычнай партыі (СДП), прафD
саюзаў, Фронту земляробаў, Саюза патрыётаў, Саюза венгерскіх працоўD
ных у Румыніі (МАДАС). Буржуазныя НацыяналDліберальная (НЛП) і НаD
цыяналDцаранісцкая (НЦП) партыі адмовіліся ўвайсці ў НДФ. У сакавіку 
1945 г. кароль Міхай (юрыдычна ён працягваў заставацца носьбітам вярD
хоўнай улады) пад ціскам камуністаў пагадзіўся на стварэнне кааліцыйнага 
ўрада НДФ на чале з лідарам Фронту земляробаў П. Грозам. 

                                                               
1 Гісторыя славянскіх краін разглядаецца ў асноўным курсе «Гісторыя паўD

днёвых і заходніх славян». Перыядызацыя і фармулёўкі этапаў сацыялістычнага 
будаўніцтва прыведзены на аснове дакументаў былых кампартый рэгіёна, аднак 
характар і ацэнка вынікаў пераўтварэнняў кожнага этапу адпавядаюць сучасD
ным ацэнкам гістарычнай навукі. 

У 
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У Венгрыі на падставе праграмы, распрацаванай Камуністычнай 
партыяй (КПВ), у снежні 1944 г. быў створаны Венгерскі нацыянальны 
фронт незалежнасці (ВНФН), у які ўвайшлі КПВ, СацыялDдэмакратычD
ная партыя (СДП), НацыяналDсялянская партыя (НСП), Партыя дробD
ных сельскіх гаспадароў (ПДСГ), БуржуазнаDдэмакратычная партыя 
(БДП) і прафсаюзы. Часовы Нацыянальны сход, скліканы ў Дэбрэцэне 
21 снежня 1944 г., сфарміраваў часовы ўрад ВНФН, у склад якога разам 
з прадстаўнікамі партый фронту ўвайшлі чатыры харцісты. 

Камуністы ў кааліцыйных урадах нацыянальных фронтаў не мелі 
большасці, але па іх ініцыятыве ў 1945–1946 гг. былі праведзены важныя 
дэмакратычныя пераўтварэнні ў палітычным жыцці Румыніі і Венгрыі: адD
мяняліся фашысцкія законы, распускаліся фашысцкія арганізацыі, асуD
джаліся ваенныя злачынцы (у 1946 г. былі пакараны смерцю І. Антанеску і 
тры яго паплечнікі), аднаўляліся буржуазнаDдэмакратычныя законы, 
адмененыя ў 1930Dя гг. аўтарытарнымі рэжымамі; дазвалялася дзейD
насць забароненых фашыстамі палітычных партый і арганізацый, заD
цвярджалася ўсеагульнае вытворчае права і шматпартыйная сістэма. 
У той жа час стары дзяржаўны апарат (за выключэннем арміі і паліцыі) 
дзейнічаў у Венгрыі да 1949 г. 

Першыя свабодныя парламенцкія выбары ў Венгрыі адбыліся ў лісD
тападзе 1945 г. і прынеслі пераканаўчую перамогу ПДСГ – 57 % галасоў 
і 245 мандатаў у Нацыянальным сходзе. Ва ўрадзе на чале з З. Цілдзі 
(ПДСГ) палову міністэрскіх пасад займалі прадстаўнікі гэтай партыі. 
У Румыніі на парламенцкіх выбарах у лістападзе 1946 г. перамогу атрыD
малі партыі, аб’яднаныя ў Блок дэмакратычных партый (БДП): КПР, 
СДП, Фронт земляробаў, групоўкі НПЛ і НЦП, створаная на базе быD
лога Саюза патрыётаў НацыянальнаDнародная партыя (ННП). З 414 дэD
путатаў, выбраных у парламент, 347 прадстаўлялі палітычныя партыі 
БДП. Лідары НЛП і НЦП, якія пацярпелі паражэнне, аб’явілі аб адказе 
ўдзельнічаць у рабоце парламента. 

1 лютага 1946 г. Венгрыя была абвешчана рэспублікай, першым яе 
прэзідэнтам быў выбраны З. Цілдзі. На пасадзе прэм’ерDміністра яго заD
мяніў адзін з лідараў ПДСГ Ф. Надзь. Пераўтварэнне палітычнага жыцD
ця ішло паступова, адносна мірным шляхам. 

Абвастрэнне палітычнай барацьбы было звязана з правядзеннем саD
цыяльнаDэканамічных пераўтварэнняў – аграрнай рэформы і нацыянаD
лізацыі прамысловасці і банкаў. За іх ажыццяўленне выступалі як камуD
ністычныя, так і ўплывовыя сялянскія партыі Румыніі (Фронт земляроD
баў, НЦП) і Венгрыі (ПДСГ і НСП). Лідары сялянскіх партый вылучалі 
сваю канцэпцыю перабудовы вёскі: яны лічылі, што трэба ствараць 
буйныя фермы, умацоўваць сярэднія і заможныя гаспадаркі, выступалі 
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супраць экспрапрыяцыі ўладанняў у 50–100 га. Камуністычныя партыі 
бачылі ў аграрных рэформах не толькі сродак дасягнення сацыяльнай 
справядлівасці ў вёсцы, але і магчымасць для далейшага абмежавання 
капіталістычных адносін. 

Законы аб аграрнай рэформе ў Венгрыі і Румыніі былі прыняты ў 
сакавіку 1945 г., але падзел памешчыцкай зямлі пачаўся яшчэ ў канцы 
1944 г. Рэформы праводзіліся па прынцыпе «зямля тым, хто яе апрацоўD
вае». У Венгрыі рэформа была завершана за два месяцы. Канфіскацыі 
падлягалі землі ваенных злачынцаў і буйныя маёнткі плошчай звыш 
100 хольдаў (1 хольд – 0,57 га). Адчужалі за выкуп памешчыцкія землі 
памерам звыш 100 хольдаў і землі сельскай буржуазіі плошчай звыш 
200 хольдаў. За царквой і манастырамі захоўваліся землі плошчай да 
100 хольдаў. У Румыніі на першым этапе рэформы канфіскавалася зямля 
фашыстаў, ваенных злачынцаў, здраднікаў, памешчыцкія землі плошD
чай звыш 50 га. Каралеўскія і царкоўныя землі на гэтым этапе не закраD
наліся. На працягу 1948–1949 гг. у Румыніі былі прыняты дадатковыя 
законы, якія канчаткова ліквідавалі буйное землеўладанне, у тым ліку 
каралеўскай сям’і і т. зв. «узорных маёнткаў». 

Зямля перадавалася батракам, беззямельным і малазямельным сяD
лянам (у некаторых выпадках і сярэднякам) у прыватную ўласнасць, але 
з абмежаваннямі на куплюDпродаж, арэнду. За яе предугледжвалася неD
вялікая плата, роўная кошту сярэдняга гадавога ўраджаю з участка, якая 
выплачвалася на працягу 10–20 гадоў. Частка зямлі была перададзена 
ў дзяржаўны фонд. Ва ўласнасць дзяржавы паступілі сельскагаспадарчыя 
машыны, якія раней належалі памешчыкам. У выніку рэформы было лікD
відавана буйное памешчыцкае землеўладанне, звыш 900 тыс. румынскіх 
і больш за 600 тыс. батракоў і малазямельных венгерскіх сялян атрымалі 
зямельныя надзелы. 

Аграрныя пераўтварэнні суправаджаліся вострай палітычнай бараD
цьбой. У Венгрыі ў пачатку 1946 г. супраць новых уласнікаў зямлі былі 
распачаты сотні судовых працэсаў, што выклікала масавы рух працоўD
ных у абарону рэформы. У такіх умовах КПВ прапанавала СДП, прафD
саюзам і НСП стварыць у рамках ВНФН больш цесны саюз – Левы 
блок, які хутка набыў вялікі ўплыў у краіне. Пасля акцый Левага блока ў 
маі 1946 г. Нацыянальны сход прыняў закон аб забароне адымаць у сяD
лян і вяртаць былым гаспадарам маёмасць, адабраную і размеркаваную 
па рэформе да 1 студзеня 1946 г. У Румыніі падчас моцнай засухі 1945–
1946 гг. памешчыкі і кулакі спрабавалі вярнуць сабе частку канфіскаваD
най у іх зямлі. Аднак летам 1947 г. быў прыняты закон, згодна з якім 
суды не мелі права пераглядаць вынікі зямельнай рэформы. 
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У Венгрыі і Румыніі, дзе былі моцнымі пазіцыі нацыянальнай буржуD
азіі, камуністычныя партыі ўзялі курс на паступовае яе выцісканне з выD
творчасці пры дапамозе рабочага і дзяржаўнага кантролю. Так, праграма 
аднаўлення эканомікі, распрацаваная КПВ у маі 1945 г., прадугледжвала 
спачатку перавод пад дзяржаўнае кіраванне найбольш важных для пераD
адолення эканамічнага крызісу прыватных прадпрыемстваў (вугальныя 
шахты, электрастанцыі) і толькі потым – нацыяналізацыю. У рашэннях 
Нацыянальнай канферэнцыі РКП (кастрычнік 1945 г.) важнае месца зайD
мала патрабаванне нацыяналізацыі Нацыянальнага банка і пераўтварэнD
не яго ў галоўны сродак эканамічнай і фінансавай стабілізацыі краіны 
(банк быў нацыяналізаваны ў снежні 1946 г.). Умяшальніцтва дзяржавы 
ў эканамічнае жыццё ўзмацнялася на працягу ўсяго 1947 г. Важную ролю 
ў аслабленні фінансавых пазіцый румынскай буржуазіі адыграла грашоD
вая рэформа і рэформа падатковай сістэмы. 

Пачалося выцісканне ліберальнаDбуржуазных партый з урада і парD
ламента. У ліпені 1947 г. была забаронена НЦП, восенню адбыліся суD
довыя працэсы. У лістападзе рашэннем парламента былі выдалены 
з урада прадстаўнікі НЛП (Г. Татарэску і інш.), што дазволіла КПВ заD
хапіць у свае рукі Міністэрства замежных спраў і Міністэрства фінанD
саў. Правыя элементы былі таксама выдалены з СДП і Фронту земляроD
баў. Галоўнай перашкодай развіцця Румыніі на шляху да народнай дэD
макратыі заставалася манархія. 30 снежня 1947 г. каралю Міхаю было 
прапанавана адмовіцца ад улады і выехаць за мяжу. Увечары таго ж дня 
дэпутаты парламента адзінагалосна прынялі закон аб ліквідацыі манарD
хіі і абвяшчэнні Румыніі народнай рэспублікай. 

У Венгрыі палітычная барацьба абвастрылася вакол абмеркавання 
трохгадовага плана аднаўлення эканомікі, праект якога быў апублікаD
ваны ў студзені 1947 г. Супраць плана выступілі правыя ПДСГ і СДП, 
якія асабліва настойліва прапанавалі адмовіцца ад далейшай нацыянаD
лізацыі прамысловасці і ад увядзення прагрэсіўнага памаёмаснага паD
датку – адной з галоўных крыніц фінансавання плана. Вельмі вострым 
было пытанне аб нацыяналізацыі банкаў, што магло абмежаваць іх фіD
нансавыя махінацыі. У канцы 1946 – пачатку 1947 г. была раскрыта 
т. зв. «антырэспубліканская змова», ва ўдзеле ў якой былі абвінавачаны 
лідары правага кола ПДСГ. Пачаліся чысткі ўрадавай кааліцыі ад праD
вых элементаў. Старшынёй ПДСГ стаў прадстаўнік левага кола І. Добі, 
новым прэм’ерDміністрам – таксама член гэтай партыі Л. Дзіньеш. ПарD
тыі Левага блока па ініцыятыве КПВ і СДП патрабавалі правядзення 
перавыбараў у парламент. У выніку ён быў распушчаны і на 31 жніўня 
1947 г. былі прызначаны новыя выбары, якія прынеслі перамогу парD
тыям ВНФН – 61% галасоў, 271 мандат. Самай уплывовай сярод іх 
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стала КПВ – 22 % галасоў супраць 17 % у 1945 г. ПДСГ страціла за той 
жа час 71 % галасоў. 

Пасля выбараў быў створаны новы ўрад ВНФН, у які ўвайшлі пяць 
міністраў ад ВКП, чатыры – ад СДП, чатыры – ад ПДСГ, два – ад 
НСП. Урад узначаліў зноў Л. Дзіньеш. Парламент пасля выбараў атрыD
маў новую назву – Дзяржаўны Савет. 

Некаторыя асаблівасці народнаDдэмакратычных пераўтварэнняў ісD
навалі ва Усходняй Германіі, якая да 1949 г. не з’яўлялася самастойнай 
дзяржавай і кіравалася Савецкай ваеннай адміністрацыяй Германіі 
(СВАГ). У адпаведнасці з рашэннямі Патсдамскай канферэнцыі СВАГ 
ліквідавала стары дзяржаўны апарат, забараніла фашысцкую партыю, 
наклала арэст на маёмасць ваенных злачынцаў, фашысцкай партыі і 
дзяржавы (кастрычнік 1945 г.), дазволіла дзейнасць антыфашысцкіх 
дэмакратычных партый, прафсаюзаў і мясцовых органаў самакіравання 
(чэрвень – ліпень 1945 г.). У выніку была дазволена дзейнасць КамунісD
тычнай партыі Германіі (КПГ), СацыялDдэмакратычнай партыі Германіі 
(СДПГ), ХрысціянскаDдэмакратычнага саюза (ХДС), ЛіберальнаDдэмаD
кратычнай партыі Германіі (ЛДПГ) і прафсаюзаў. У ліпені быў створаны 
Дэмакратычны блок чатырох партый для барацьбы за ажыццяўленне 
дэмакратычных рэформ. У кастрычніку 1945 г. органы самакіравання 
атрымалі права выдаваць пастановы, якія мелі моц закона (калі яны не 
супярэчылі распараджэнням СВАГ). 

Сваю спецыфіку мела правядзенне аграрнай рэформы: у землях з 
3 па 10 верасня 1945 г. былі прыняты мясцовыя законы. Канфіскаваліся 
землі нацыстаў, ваенных злачынцаў, памешчыкаў і надзелы плошчай 
звыш 100 га. Зямля перадавалася ў прыватную ўласнасць сялян за плату. 
Рэформу праводзілі абшчынныя камісіі. У выніку 2,2 млн га былі перадаD
дзены 560 тыс. батракоў, беззямельных і малазямельных сялян. 1 млн га 
перайшоў ва ўласнасць устаноў, прадпрыемстваў. 

У сакавіку 1946 г. СВАГ перадала арыштаваную ўласнасць мясцоD
вым органам кіравання, далейшы яе лёс вырашыў рэферэндум у чэрвені 
1946 г. спачатку ў Саксоніі, а затым (на працягу ліпеня – жніўня) і ў інD
шых землях Усходняй Германіі. Да канца 1947 г. дзяржаўны сектар даваў 
58 % прамысловай прадукцыі. У той жа час ва Усходняй Германіі ў 1948 г. 
захоўвалася яшчэ 36 тыс. капіталістычных прадпрыемстваў, на долю 
якіх прыходзілася каля 40 % прамысловай прадукцыі. 

У красавіку 1946 г. адбылося аб’яднанне КПГ і СДПГ у СацыялісD
тычную адзіную партыю Германіі (САПГ), яе раўнапраўнымі старшыD
нямі сталі В. Пік і О. Гратэваль. На выбарах у абшчынныя і раённыя орD
ганы кіравання, якія адбыліся восенню 1946 г., САПГ атрымала больш 
за 50 % галасоў, у ландтагі – 47,5 %. Выбары праходзілі на аснове неD
калькі мадэрнізаваных буржуазнаDдэмакратычных выбарчых законаў. 
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Летам 1948 г. былі створаны Дэмакратычная сялянская партыя ГерD
маніі (ДСПГ) і НацыянальнаDдэмакратычная партыя Германіі, тым саD
мым была канчаткова сфарміравана шматпартыйная сістэма. Пры гэD
тым вядучая роля ў палітычным жыцці належала САПГ. 

7 кастрычніка 1949 г. была абвешчана Германская Дэмакратычная 
Рэспубліка (ГДР). Прэзідэнтам ГДР быў абраны А. Пік, урад узначаліў 
О. Гратэваль. Канстытуцыя ГДР была пабудавана па ўзоры Веймарскай 
канстытуцыі. Яна дэкларавала асноўныя грамадзянскія правы, у тым ліD
ку права на забастоўку, абарону прыватнай уласнасці. Хоць ГДР знахоD
дзілася пад поўным кантролем СССР і прыняла савецкую мадэль саD
цыялізму, па меркаваннях межнароднай палітыкі, як супрацьвага ФРГ 
гэта мадэль у ГДР ажыццяўлялася не цалкам. 10 кастрычніка 1949 г. саD
вецкі ўрад перадаў Часоваму ўраду ГДР функцыі кіравання ад СВАГ, 
а 15 кастрычніка прызнаў ГДР. 

У выніку пераўтварэнняў 1944–1946 гг. у краінах Цэнтральнай і 
ПаўднёваDУсходняй Еўропы ўзнікла новая форма арганізацыі грамадстD
ва – народная дэмакратыя. Яна спалучала палітычны плюралізм, кааліD
цыйны характар улады, элементы даваеннага дзяржаўнага ладу з вядуD
чай роллю кампартый, народнымі франтамі, дапускала разнастайнасць 
форм уласнасці. У дакументах кампартый народная дэмакратыя спачатD
ку вызначалася як адметны ад дыктатуры пралетарыяту паступовы, мірD
ны шлях да сацыялізму. Прыхільнікамі такога шляху былі і сацыялDдэD
макраты. 

Але такі характар народнай дэмакратыі супярэчыў савецкай мадэлі 
сацыялізму, заснаванай на манаполіі кампартыі ў сістэме ўлады. У абD
ставінах набіраючай абароты халоднай вайны было патрэбна аб’яднанне 
ўніфікаваных грамадскіх арганізмаў у «сацыялістычны лагер» з жорстD
кай дысцыплінай. Таму на другой нарадзе Інфармбюро камуністычных 
і рабочых партый у чэрвені 1948 г. былі прыняты рашэнні аб пераходзе 
да будаўніцтва сацыялізму па савецкім узоры. У канцы 1948 г. у праD
грамныя дакументы ўсіх кампартый рэгіёна былі ўключаны палажэнні 
аб неабходнасці пераходу ад народнай дэмакратыі як ніжэйшай формы 
дыктатуры пралетарыяту да савецкага ладу. Пад ціскам СССР краіны 
рэгіёна адмовіліся ад удзелу ў плане Маршала і пераарыентавалі свае 
эканомікі на СССР, чыя доля ў даваенным гандлі з імі складала ўсяго 
1–3 %. 

У 1947–1949 гг. паміж усімі краінамі Цэнтральнай і ПаўднёваDУсD
ходняй Еўропы былі падпісаны дагаворы аб сяброўстве, супрацоўніцтве 
і ўзаемнай дапамозе. У выніку ў рэгіёне склалася сістэма міжнародных 
адносін, у аснове якой было ваеннаDпалітычнае супрацоўніцтва з 
СССР. Савецкі Саюз аказваў краінам дапамогу ў аднаўленні разбуранай 
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эканомікі, і гандлёваDэканамічныя адносіны з ім сталі прыярытэтнымі. 
Функцыі па каардынацыі эканамічнай інтэграцыі краін узяў на сябе 
створаны ў пачатку 1949 г. Савет эканамічнай узаемадапамогі (СЭУ). 

Пераход да савецкай мадэлі суправаджаўся значнымі зменамі ў паD
літычнай сістэме і сацыяльнаDэканамічным ладзе. На базе аб’яднання 
камуністычных і сацыялDдэмакратычных партый былі створаны РумынD
ская рабочая партыя (люты 1948 г.) на чале з Г. ГеаргіуDДэжам і ВенгерD
ская партыя працоўных (чэрвень 1948 г.), старшынёй якой стаў А. СаD
кашыч, а генеральным сакратаром – М. Ракашы. Затым у Румыніі 
і Венгрыі былі створаны новыя аб’яднанні дэмакратычных сіл – Фронт 
народнай дэмакратыі (люты 1948 г.) і Венгерскі народны фронт незаD
лежнасці (люты 1949 г.). Па прапанове камуністычных партый на парD
ламенцкіх выбарах у Румыніі (сакавік 1948 г.) і Венгрыі (май 1949 г.) 
франты выступалі з адзінай праграмай і агульным спісам кандыдатаў, 
што і забяспечыла пераканаўчую перамогу на выбарах (93 % галасоў у 
Румыніі, 95,6 % – у Венгрыі). Юрыдычна гэтыя змены былі замацаваны 
ў канстытуцыях Румынскай Народнай Рэспублікі (красавік 1948 г.) і ВенD
герскай Народнай Рэспублікі (жнівень 1949 г.). У адпаведнасці з канD
стытуцыямі на працягу 1948–1950 гг. была праведзена рэарганізацыя 
органаў цэнтральнай і мясцовай улады, якая суправаджалася чысткамі 
адміністрацыйнага апарату, адбыліся выбары ў мясцовыя органы ўлады. 
У Румыніі (ліпень 1950 г.) быў уведзены новы адміністрацыйнаDтэрытаD
рыяльны падзел. 

СацыяльнаDэканамічныя меры, праведзеныя ў 1948–1949 гг., былі 
накіраваны на завяршэнне нацыяналізацыі прамысловасці і калектывіD
зацыю сельскай гаспадаркі. У Румыніі гэтыя задачы вырашаліся ў ходзе 
выканання гадавых планаў эканамічнага развіцця 1949 і 1950 гг., у ВенгD
рыі – трохгадовага плана аднаўлення эканомікі (1947–1949). У выніку 
доля дзяржаўнага сектара ў прамысловасці Румыніі на пачатку 1950Dх гг. 
перавысіла 90 %, у Венгрыі дасягала 80 %. Больш марудна ішоў працэс 
калектывізацыі сельскай гаспадаркі – у сярэдзіне 1950Dх гг. сельскагасD
падарчым кааператывам у Румыніі належала 26 % апрацоўваемай зямлі, 
у Венгрыі – 32 %. 

Праграма аднаўлення народнай гаспадаркі Усходняй Германіі, расD
працаваная на ІІ з’ездзе САПГ (верасень 1947 г.), была пакладзена 
ў аснову двухгадовага плана 1948–1949 гг. Падвядзенне яго вынікаў 
на ІІІ з’ездзе сведчыла аб тым, што па асноўных паказчыках даваенны 
ўзровень быў перавышаны, а па асобных галінах прамысловасці і сельD
скай гаспадаркі – не дасягнуты. Гэта было затым улічана пры распраD
цоўцы плана першай пяцігодкі (1951–1955). 
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На мяжы 1940–50Dх гг. краіны пачалі будаўніцтва сацыялізму па саD
вецкай мадэлі2. Таму ў планах першых пяцігодак галоўнымі задачамі, як 
і ў СССР, былі абвешчаны індустрыялізацыя, каапераванне сельскай 
гаспадаркі, культурная рэвалюцыя. Цэнтральнае месца адводзілася інD
дустрыялізацыі, якая павінна была пераўтварыць аграрныя раней краіD
ны ў індустрыяльнаDаграрныя, павялічыць эканамічны патэнцыял і абаD
роназдольнасць ва ўмовах халоднай вайны, стварыць матэрыяльную 
базу для развіцця сельскай гаспадаркі і павышэння ўзроўню жыцця наD
сельніцтва. 

Індустрыялізацыя прадугледжвала першачарговае развіццё цяжкай 
прамысловасці, куды накіроўвалася пераважная частка капіталаўклаD
данняў. Так, у Румыніі на развіццё цяжкіх галін прамысловасці – метаD
лургічнай, энергетычнай, нафтавай, хімічнай, машынабудаўнічай – быD
ло накіравана больш за палову (57,7 %) усіх капіталаўкладанняў у праD
мысловасць. У Венгрыі з агульнай сумы капіталаўкладанняў у народную 
гаспадарку ў 35 млрд фарытаў на развіццё прамысловасці было накіраD
вана 17 млрд. У 1951 г. планавыя заданні былі завышаны: сума капіталаD
ўкладанняў павялічвалася да 85 млрд фарытаў, аб’ём прамысловай выD
творчасці – на 200 % (а не на 80 %, як планавалася раней). У далейшым 
гэта адмоўна адбілася на выкананні планаў вытворчасці сельскагаспаD
дарчай прадукцыі. 

Тым не менш у першай палове 1950Dх – сярэдзіне 1960Dх гг. краіны 
дэманстравалі хуткі эканамічны рост, асабліва ў прамысловасці. Так, у 
Румыніі за першую пяцігодку прамысловая вытворчасць павялічылася ў 
два разы, у тым ліку прадукцыя машынабудавання – у 2,8. У Венгрыі 
прадукцыя фабрычнаDзаводскай прамысловасці павялічылася ў 2,3 раD
за, у тым ліку машынабудавання – у 3,5. У выніку прамысловасць стала 
галоўнай галіной эканомікі: у ВНР яна дала 53,8 % нацыянальнага даD
ходу, у РНР – 62 %. Былі створаны новыя галіны вытворчасці: хімічная 
і машынабудаўнічая ў РНР, прыборабудаўнічая і аўтамабілебудаўнічая 
ў ВНР. З’явіліся буйныя прамысловыя цэнтры: Дунауйвараш, ДэбрэD
цэн, Капашвар (ВНР), Біхаз, Брашаў, Вікторыя, Нэвадары (РНР). Хутка 
расло гарадское насельніцтва, колькасць рабочага класа (у ВНР 25 % 
насельніцтва, якое займалася саматужнай вытворчасцю, было занята 
ў прамысловасці). 

На першым этапе індустрыялізацыі галоўную ролю адыгрывалі эксD
тэнсіўныя фактары. Вельмі спрыяльным быў лішак працоўнай сілы, які 
стварыўся за кошт ліквідацыі беспрацоўя і прыцягнення ў вытворчасць 
жаночай працы. Так, у ВНР колькасць сельскага насельніцтва за пяціD

                                                               
2 У ГДР курс на будаўніцтва сацыялізму быў узяты ў 1952 г. 
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годку зменшылася з 54,5 да 43 %, у 1950 г. у краіне было ліквідавана бесD
працоўе. За той жа час колькасць рабочых у РНР павялічылася на 745 тыс. 
чалавек, у працоўную дзейнасць уключылася 300 тыс. жанчын. ІндустD
рыялізацыя абапіралася на дапамогу СССР, які пастаўляў абсталяванне, 
мінеральную сыравіну і энергарэсурсы, рыхтаваў спецыялістаў. 

У той жа час імкненне стварыць шматгаліновую эканоміку, ліквідаD
ваць адсталасць і паскорыць тэмпы індустрыялізацыі прыводзіла да дысD
прапорцый паміж прамысловасцю і сельскай гаспадаркай, распылення 
капіталаўкладанняў, што запавольвала тэхнічны прагрэс. Абмежаванымі 
былі крыніцы фінансавання пяцігадовых планаў: сродкі, атрыманыя ад 
нацыяналізацыі, прыцягненне грошай насельніцтва праз дзяржаўныя 
пазыкі, перакід капіталаўкладанняў з сельскай гаспадаркі і лёгкай праD
мысловасці ў цяжкую. На пачатковым этапе індустрыялізацыі штучна 
стрымлівалася спажыванне насельніцтва. Асабліва гэта праявілася ў 
ВНР, дзе выкананне завышаных асноўных паказчыкаў пяцігодкі – аб’D
ёму прамысловай і сельскагаспадарчай вытворчасці і значнага павыD
шэння ўзроўню жыцця насельніцтва – не магло быць адначасова дасягD
нута без прымянення вялікіх памераў дадатковай працоўнай сілы. 

У канцы 1940Dх гг. пачалося каапераванне сельскай гаспадаркі. Яно 
праводзілася адміністрацыйнымі метадамі і хутка набыло форму масаD
вай палітычнай кампаніі, суправаджалася рэпрэсіямі. У РНР цяжкасці 
былі звязаны з фарсіраваннем тэмпаў стварэння калектыўных сельскіх 
гаспадарак без дастатковага ўліку аб’ектыўных умоў для гэтага, што 
выклікала абвастрэнне напружанасці і класавай барацьбы ў вёсцы. 
У 1951 г. кулакі былі пазбаўлены выбарчых праў. У Венгрыі працэс расD
кулачвання закрануў кожную чацвёртую сялянскую сям’ю. Гэта прывяло 
да скарачэння сельскагаспадарчай вытворчасці, абвастрэння харчовай 
праблемы. Каб забяспечыць сельскагаспадарчай сыравінай і харчаванD
нем горад, уводзіліся павялічаныя абавязковыя пастаўкі сельскагасD
падарчай прадукцыі. У 1952 г. у ВНР пачалося адабранне яе лішкаў 
у сялян. Адставанне сельскай гаспадаркі і лёгкай прамысловасці прывяD
ло да ўвядзення ці аднаўлення картачнай сістэмы на харчовыя і праD
мысловыя тавары ў шэрагу краін (у ВНР картачная сістэма была ўведзеD
на ў 1951 г., у РНР яна дзейнічала да 1954 г.), да падзення жыццёвага 
ўзроўню насельніцтва. Гэта з’явілася адной з крыніц незадаволенасці, 
якая прывяла да палітычных крызісаў 1950Dх гг. 

Перамены, якія пачаліся ў СССР пасля смерці І. Сталіна, парадзілі 
спадзяванні і на палітычныя змены ў краінах Цэнтральнай і ПаўднёваD
Усходняй Еўропы. Працяг ранейшай палітыкі выклікаў супраціўленне. 
Так адбылося ў ГДР, дзе ўвядзенне жорсткага заканадаўства, парушэнD
не эканамічных і палітычных праў прыватных прадпрымальнікаў, сяD
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лян, цяжкасці ў забеспячэнні насельніцтва спажывецкімі таварамі, неD
абгрунтаванае павелічэнне норм выпрацоўкі ў шэрагу галін прамыслоD
васці прывялі да масавага выбуху ў чэрвені 1953 г., вострага крызісу 
ў САПГ. Улады ўвялі надзвычайнае становішча і прымянілі паліцыю 
і войскі для падаўлення пратэсту, у якім удзельнічала звыш 350 тыс. чаD
лавек. У САПГ і дзяржаўных органах былі праведзены чысткі. АдначаD
сова ўлады знізілі падаткі, цэны на тавары, павялічылі заработную плаD
ту, пенсіі, вытворчасць спажывецкіх тавараў, паменшылі медыцынскае 
абслугоўванне. СССР, са свайго боку, павялічыў пастаўкі харчавання, 
выдаў крэдыт у 485 млн рублёў, разам з Польшчай адмовіўся ад далейD
шага спагнання рэпарацый. 

Падзеі 1953 г. у ГДР, агульнае абвастрэнне міжнароднага становішD
ча ў цэнтры Еўропы, якое было звязана з рэмілітарызацыяй і ўвахоD
джаннем ФРГ у НАТА, прывялі да стварэння ў маі 1955 г. Арганізацыі 
Варшаўскага дагавору (АВД). У межах гэтага ваеннаDпалітычнага блока 
з васьмі сацыялістычных краін былі створаны адзіныя ўзброеныя сілы і 
Аб’яднанае камандаванне, Палітычны кансультатыўны камітэт на чале 
з прадстаўнікамі СССР, што забяспечыла каардынацыю знешняй паліD
тыкі краін. 

Асуджэнне культу асобы і яго наступстваў на ХХ з’ездзе КПСС быD
ло з адабрэннем успрынята ў краінах рэгіёна. Але найбольшы рэзананс 
яно выклікала ў Польшчы і Венгрыі, дзе ў кіраўніцтве камуністычных 
партый узніклі групоўкі рэфарматараў, якія выступалі за аднаўленне саD
цыялізму, перамены ў сацыяльнаDэканамічнай стратэгіі, дэмакратызаD
цыю грамадскаDпалітычнага жыцця. 

Найбольш маштабнымі і драматычнымі былі падзеі ў Венгрыі. У перD
шай палове 1950Dх гг. у ВПП разгарнулася вострая барацьба паміж стаD
ліністамі на чале з М. Ракашы і рэфарматарамі на чале з былым прэм’D
ерDміністрам І. Надзем. Барацьба ішла з пераменным поспехам і прывяD
ла да вострага крызісу ў партыі. Вызваленне Ракашы ад пасады першага 
сакратара ЦК ВПП у ліпені 1956 г. сітуацыю не стабілізавала, новае кіD
раўніцтва партыі на чале з Э. Герэ прытрымлівалася ранейшай палітыкі. 
Студэнцкія дэманстрацыі, якія праходзілі ў канцы кастрычніка пад 
лозунгамі аднаўлення сацыялізму і ў падтрымку польскага кіраўніцтва 
на чале з У. Гамулкам, былі разагнаны і пераўтварыліся ва ўзброенае 
паўстанне. Па просьбе ўрада ў Будапешт былі ўведзены савецкія войскі. 
Венгрыя апынулася на мяжы грамадзянскай вайны. Каб пазбегнуць яе, 
да ўлады заклікалі рэфарматараў на чале з І. Надзем, які стаў кіраўніком 
урада. ВПП узначаліў рэабілітаваны ў ліпені Я. Кадар. 

І. Надзь вызначаў падзеі ў Венгрыі як «нацыянальнаDдэмакратычD
ную рэвалюцыю» і патрабаваў вывесці савецкія войскі з Будапешта, 
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што было зроблена 29 кастрычніка. На наступны дзень было аб’яўлена 
аб аднаўленні шматпартыйнай сістэмы і стварэнні кааліцыйнага ўрада. 
1 лістапада ўрад заявіў аб выхадзе Венгрыі з Варшаўскага дагавору, 
нейтралітэце краіны і звярнуўся ў ААН за падтрымкай. 

У сталіцы пачаўся контррэвалюцыйны тэрор, урад ужо не кантраляD
ваў сітуацыю, якая пагражала пачаткам грамадзянскай вайны. У такіх 
абставінах 3 лістапада быў створаны Часовы рэвалюцыйны рабочаDсяD
лянскі ўрад на чале з Я. Кадарам, які звярнуўся па дапамогу да СССР. 
4 лістапада ў Будапешт увайшлі савецкія войскі, і пасля чатырох дзён 
крывавых баёў супраціўленне было падаўлена, каля 150 тыс. венграў 
пакінулі краіну. 

І. Надзь, які схаваўся ў пасольстве Югаславіі, быў выданы Венгрыі, 
асуджаны і пакараны смерцю разам з двума сваімі прыхільнікамі ў чэрD
вені 1958 г. У 1989 г. Вярхоўны суд Венгрыі рэабілітаваў І. Надзя і іншых 
асоб, якія былі асуджаны разам з ім. Узброенае паўстанне ў кастрычніку 
1956 г. пачало разглядацца як народнае паўстанне супраць існаваўшага 
рэжыму, а дзень 23 кастрычніка быў аб’яўлены днём нацыянальнага 
прымірэння. 

Падзеі 1956 г. прынеслі матэрыяльныя страты ў 22 млрд форынтаў, 
быў парушаны планавы працэс сацыялістычнага будаўніцтва. Але з даD
памогай краін народнай дэмакратыі і СССР аднаўленне гаспадаркі 
Венгрыі было завершана да пачатку 1958 г. Тым самым былі створаны 
перадумовы распрацоўкі і ажыццяўлення трохгадовага плана развіцця 
народнай гаспадаркі на 1958–1960 гг. 

У сярэдзіне 1950Dх гг. у большасці краін рэгіёна кіраўніцтва камунісD
тычных партый абвясціла неабходнасць ліквідацыі праяў і наступстваў 
культу асобы, пашырэння сацыялістычнай дэмакратыі. Былі спынены 
масавыя рэпрэсіі, абвяшчалася рэабілітацыя часткі асуджаных па паліD
тычных матывах. У Венгрыі вясной 1958 г. большасць асуджаных за ўдзел 
у падзеях 1956 г. былі вызвалены. У канстытуцыі краін рэгіёна ўносіліся 
змены, накіраваныя на пашырэнне праў парламентаў і іншых прадстаўніD
чых органаў. Аднак усе гэтыя змены не закраналі сутнасць палітычнай 
сістэмы. 

Больш істотнымі былі змены ў эканамічнай палітыцы. Пры захаванD
ні курсу на паскораную індустрыялізацыю з пераважным развіццём 
цяжкай прамысловасці больш увагі надавалася тым галінам, для якіх 
існавала мясцовая база. Так, у плане РНР на 1956–1960 гг. больш за 
85 % усіх прамысловых капіталаўкладанняў накіроўвалася ў нафтавую, 
газавую, хімічную і энергетычную галіны. У ВНР, якая была адносна 
беднай на карысныя выкапні, прамысловаю сыравіну і энергетычныя 
рэсурсы, але валодала вялікімі рэсурсамі працоўнай сілы, перавага адD
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давалася электроніцы, электратэхніцы і прыборабудаванню. У сельскай 
гаспадарцы ішло пераважнае развіццё ніжэйшых форм вытворчых кааD
ператываў з захаваннем прыватнай уласнасці на зямлю і сельскагаспаD
дарчыя прылады. Напрыклад, у РНР да 1959 г. яны складалі большасць 
кааператыўных гаспадарак. У студзені 1957 г. у РНР сістэма абавязкоD
вых дзяржаўных паставак была заменена закупкамі па кантракце, што 
прывяло да павелічэння вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі 
і рэальных даходаў сялян. У ВНР такія ж меры былі дапоўнены ўвядзенD
нем сістэмы штомесячнай выплаты грашовага авансу за вырабленыя 
працадні. 

Працэс кааперавання вёскі ў ВНР і РНР у канцы 1950Dх гг. значна паD
скорыўся. У Венгрыі было вырашана паступова завяршыць яго ў тры 
этапы з 1958 па 1961 г. Да восені 1961 г. 95 % сельскагаспадарчых угоддзяў 
належалі да сацыялістычнага сектара. У Румыніі да вясны 1962 г. сацыяD
лістычны сектар ахопліваў звыш 93 % сельскагаспадарчых плошчаў. 

Свае асаблівасці мела будаўніцтва асноў сацыялізму ў ГДР, якая 
была больш развітой у прамысловасці сярод краін рэгіёна. На тэрыторыю 
ГДР прыходзілася каля 30 % агульнагерманскага прамысловага патэнD
цыялу даваеннага часу. Аднак раскол краіны ў 1949 г. пакінуў ГДР вельD
мі слабую паліваDэнергетычную і сыравінную базу, амаль што поўную 
адсутнасць металургічнай прамысловасці і цяжкага машынабудавання. 
Наяўнасць такіх дыспрапорцый у прамысловым развіцці сфармуліравала 
галоўную задачу індустрыялізацыі краіны і ліквідацыі дыспрапорцый 
шляхам мадэрнізацыі і паскоранага развіцця перш за ўсё энергетыкі, 
цяжкага машынабудавання, буравугальнай, металургічнай і хімічнай 
прамысловасці. У 1951–1955 гг. на вырашэнне гэтых задач было накіD
равана 32 млрд марак, прычым большая іх частка пайшла на будаўніцтD
ва новых прадпрыемстваў і стварэнне новых галін вытворчасці – энерD
гетычнай, хімічнай, суднабудаўнічай. У гэтым важную ролю адыгрывалі 
пастаўкі з СССР сыравіны, абсталявання, тэхнічнай дакументацыі, спаD
жывецкіх тавараў. 

Другая асаблівасць заключалася ў даволі працяглым (да 1972 г.) заD
хаванні прыватнага сектара ў эканоміцы ГДР. З 1955 г. быў узяты курс 
на паступовае далучэнне сярэдніх гарадскіх слаёў да сацыялістычнага 
будаўніцтва шляхам стварэння сумеснай уласнасці прыватных прадD
прымальнікаў і дзяржавы як у прамысловасці, так і ў гандлі. Да 1960 г. 
доля такіх прадпрыемстваў склала ў агульным аб’ёме валавой прадукцыі 
7,5 %. У 1960 г. у ГДР налічвалася 6,8 тыс. прыватных прадпрыемстваў 
(галоўным чынам у лёгкай і харчовай прамысловасці), на якіх працавала 
220 тыс. чалавек. Прыватная ўласнасць захоўвалася і ў вёсцы. Яшчэ ў 
1957 г. сялянеDаднаасобнікі апрацоўвалі больш за палову ўсёй карыснай 
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сельскагаспадарчай плошчы. Працэс кааперавання вёскі рэзка паскоD
рыўся з 1959 г., што было звязана з мерамі па пераадоленні недахопаў 
і памылак у гэтай справе. У выніку доля сельскагаспадарчай карыснай 
плошчы, якая належала сацыялістычным прадпрыемствам, у 1960 г. 
склала 92,5 %. 

Культурная рэвалюцыя, якая праводзілася ў краінах рэгіёна, павінD
на была ажыццявіць перабудову народнай асветы, адукацыі, творчасці і 
тым самым стварыць неабходныя ўмовы для непасрэднага ўдзелу праD
цоўных у кіраванні гаспадарчым, дзяржаўным і грамадскім жыццём, 
для выхавання кадраў сацыялістычнай інтэлігенцыі і фарміравання ноD
вай, сацыялістычнай культуры. Разам з тым у Германіі ўжо быў дасягнуD
ты даволі высокі культурны ўзровень насельніцтва, але тут галоўнай 
задачай была ліквідацыя ўплыву нацызму на духоўнае жыццё грамадстD
ва. У Венгрыі ў ходзе культурнай рэвалюцыі прыходзілася пераадольD
ваць вельмі сур’ёзны ўплыў каталіцкай царквы. У Румыніі адной з гаD
лоўных задач было падцягванне культурнага ўзроўню сельскага насельD
ніцтва да ўзроўню гарадскога. Аднак усё грамадскаDпалітычнае і кульD
турнае жыццё было пастаўлена пад кантроль камуністычных партый 
і дзяржавы, яго будавалі па савецкім узоры. 

На мяжы 1950–60 гг. кампартыі большасці краін рэгіёна заявілі аб 
пабудове асноў сацыялізму ў іх краінах. У 1960 г. аб завяршэнні будаўD
ніцтва асноў сацыялізму заявіў ІІІ з’езд Румынскай рабочай партыі, у 
1962 г. – VIII з’езд ВСРП, у 1963 г. – VI з’езд САПГ. Перспектывы 
далейшага развіцця звязваліся з ідэяй больш ці менш адначасовага пеD
раходу сацыялістычных краін да камунізму, якая была прапанавана 
ХХІІ з’ездам КПСС у 1961 г. Для гэтага існавалі, як лічылася, усе неD
абходныя аб’ектыўныя ўмовы: у краінах рэгіёна быў створаны значны 
эканамічны патэнцыял, склаліся адзіныя народнагаспадарчыя компD
лексы, заснаваныя на буйной машыннай вытворчасці, краіны пераўтваD
рыліся ў індустрыяльнаDаграрныя. Іх удзельная вага ў сусветнай эканоD
міцы да сярэдзіны 1960Dх гг. дасягнула прыкладна адной трэці ў праD
мысловай вытворчасці, адной чацвёртай у нацыянальным прыбытку 
і адной пятай у вытворчасці сельскай гаспадаркі. Былі вырашаны мноD
гія сацыяльныя праблемы: ліквідавана беспрацоўе, дастаткова эфектыўD
на працавалі сістэмы сацыяльнага забеспячэння, аховы здароўя, развіD
валіся адукацыя і навука, хоць і марудна, але рос жыццёвы ўзровень наD
сельніцтва. 

Аднак у сярэдзіне 1960Dх гг. экстэнсіўныя фактары, на аснове якіх 
ішло развіццё краін рэгіёна, былі вычарпаны. Запаволіліся тэмпы экаD
намічнага росту, знізілася эфектыўнасць грамадскай вытворчасці, што 
прывяло да памяншэння долі сацыялістычных дзяржаў у сусветнай праD
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мысловай, сельскагаспадарчай і сумеснай грамадскай вытворчасці. УзD
нікла неабходнасць інтэнсіфікацыі эканомікі на аснове паскарэння 
тэмпаў НТП, укаранення перадавой тэхналогіі, павелічэння прадукD
цыйнасці працы. Гэтыя задачы павінны былі вырашыць эканамічныя 
рэформы, пачатыя ў 1960Dя гг. у краінах рэгіёна. 

Галоўнай мэтай рэформ было выправіць становішча ў эканоміцы, 
стварыць эфектыўныя гаспадарчыя механізмы, здольныя забяспечыць 
інтэнсіўны шлях развіцця, даць больш самастойнасці прадпрыемствам, 
зацікавіць працаўніка ў росце прадукцыйнасці працы і ў выніках дзейD
насці прадпрыемстваў, пашырыць сферу дзеяння таварнаDграшовых 
рычагоў. 

Першай да рэформ прыступіла ГДР. Тут былі створаны буйныя аб’D
яднанні дзяржаўных прадпрыемстваў, якім была дадзена пэўная самаD
стойнасць у вырашэнні пытанняў вытворчасці, у распрацоўцы планаў 
развіцця. Ствараліся вытворчыя камітэты працоўных, уводзіліся эканаD
мічныя стымулы для працы. Павялічвалася дапамога дзяржавы дробнатаD
варнаму сектару і змешаным прадпрыемствам. Гэта прывяло да павеліD
чэння прыросту нацыянальнага даходу з 3,5 % у 1964  да 5,2 % у 1968 г. 

У Румыніі падрыхтоўка гаспадарчай рэформы была завершана ў 
снежні 1967 г., калі Нацыянальная канферэнцыя РКП прыняла дырэкD
тывы па ўдасканаленні і планаванні кіраўніцтва. Была створана новая 
арганізацыйная сістэма прамысловасці, у якой прадпрыемствы атрымаD
лі большую самастойнасць. У вёсцы на базе дзяржаўных гаспадарак паD
чалі стварацца гаспадарчаDразліковыя спецыялізаваныя фермы. З 1968 г. 
была ўведзена новая сістэма аплаты працы, адбылося яе павышэнне 
ў сярэднім на 12 %. З 1969 г. пачалі стварацца прамысловыя аб’яднанні. 
У выніку рэформы эканамічны рост працягваўся да сярэдзіны 1970Dх гг. 
У 1966–1970 гг. ён склаў 7,6 %, у 1971–1975 гг. – 11,3 %. 

Найбольш актыўна рэформы пачалі ажыццяўляцца з 1966 г. у ВенгD
рыі, дзе прадпрыемствы атрымалі пашыраныя правы ў гаспадарчай 
дзейнасці, у падрыхтоўцы і ажыццяўленні вытворчых планаў. ЗаахвочD
валася матэрыяльная зацікаўленасць працоўных у выніках дзейнасці 
прадпрыемстваў. У Венгрыі рэформы пачаліся з сельскай гаспадаркі, 
дзе разам з буйнымі дзяржаўнымі прадпрыемствамі і сельскагаспадарD
чымі кааператывамі вялікае развіццё атрымалі асабістыя дапаможныя 
гаспадаркі, сямейны падрад. Быў павялічаны закупачны кошт на сельD
скагаспадарчую прадукцыю, палепшана становішча сялян. Гэта дазвоD
ліла ўжо ў першыя гады рэформы пры скарачэнні капіталаўкладанняў у 
сельскую гаспадарку дасягнуць тэмпаў росту прадукцыйнасці працы 
ў 6–8 %. 
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Аднак эканамічныя рэформы мелі абмежаваны эфект, таму што іх 
мэтай была толькі частковая змена каманднаDадміністрацыйнай сістэD
мы кіравання адзяржаўленай эканомікі. Да таго ж нават першыя крокі 
рэформ сустрэлі супраціўленне кансерватыўнаDдагматычных сіл і бюD
ракратыі. Рэформы праводзіліся непаслядоўна і ў большасці выпадкаў 
былі звернуты. Паўплывалі на ўзмацненне кансерватызму спыненне 
аналагічных рэформ у СССР, падзеі 1968 г. у Чэхаславакіі, агульнае паD
гаршэнне становішча ў эканоміцы сацыялістычных краін падчас сусветD
нага эканамічнага крызісу 1973–1975 гг. У ГДР, напрыклад, у 1972 г. 
быў ажыццёўлены перавод у дзяржаўную ўласнасць большасці змешаных 
і прыватных прадпрыемстваў (з выплатай кампенсацыі), у выніку доля 
дзяржаўных прадпрыемстваў у прамысловай вытворчасці павялічылася 
з 83 да 99 %. 

Недахоп фінансавых сродкаў для мадэрнізацыі эканомікі краіны рэD
гіёна паспрабавалі запоўніць за кошт знешніх экстэнсіўных фактараў – 
крэдытаў дзяржаў Захаду і міжнародных фінансавых арганізацый. Гэтаму 
садзейнічалі разрадка міжнароднай напружанасці і паляпшэнне адносін 
з краінамі Захаду ў першай палове 1970Dх гг. Выплату запазычанасці 
меркавалі ажыццявіць за кошт прадукцыі, якую планавалася ствараць 
на закупленым абсталяванні. Але гэты разлік спраўдзіўся толькі часткоD
ва, выйсці на рынкі заходніх краін з іх высокай якасцю не заўжды 
атрымлівалася. Калі ж настаў час выплаты запазычанасці, трэба было 
набіраць новую, каб пагасіць мінулую. Знешняя запазычанасць краін 
рэгіёна пачала вельмі хутка расці, прымушаючы фарсіраваць экспарт 
і максімальна абмяжоўваць імпарт. 

Сваю адмоўную ролю адыграў і паліўнаDэнергетычны крызіс сярэD
дзіны 1970Dх гг. Хоць большасць краін атрымлівалі нафту і нафтапраD
дукты з СССР па нізкім кошце, зніжэнне цэн на іх экспартныя тавары 
на сусветным рынку (у сярэднім на 30–50 %) значна скараціла паступD
ленне валюты і паменшыла магчымасць пагашэння запазычанасці. 
Асабліва цяжкім было становішча Венгрыі, дзе знешнегандлёвы абарот 
складаў да 50 % нацыянальнага даходу, а вываз прадукцыі ў 1960–70Dя гг. 
павялічваўся ў два разы хутчэй, чым яе вытворчасць. У складаным стаD
новішчы апынулася і ГДР, якая моцна залежала ад імпарту сыравіны, 
што павялічыла выдаткі на некалькі мільярдаў марак. Усё гэта прымусіD
ла Венгрыю і ГДР пайсці на больш значнае выкарыстанне ўнутраных 
рэсурсаў і больш цеснае супрацоўніцтва з сацыялістычнымі краінамі 
ў рамках СЭУ. І калі дзяржавы з рыначнай эканомікай ва ўмовах крыD
зісу сярэдзіны 1970Dх гг. пачалі пераходзіць да энергаD і рэсурсазбераD
гаючай тэхналогіі, перабудоўваць эканамічную структуру, то сярод саD
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цыялістычных краін толькі ГДР змагла абазначыць гэта ў эканамічнай 
праграме на 1980Dя гг. 

Даволі супярэчлівай была палітыка кіраўніцтва Румыніі, дзе пасля 
смерці Г. ГеаргіуDДэжа да ўлады ў 1965 г. прыйшоў М. Чаўшэску. З адD
наго боку, у гэтай палітыцы знайшоў адлюстраванне так званы «асобы 
курс» РКП, які ўпершыню праявіўся ў рашэннях пленума ЦК РКП 
(1958) і зацвердзіў палітыку рэзкага пашырэння сувязей з капіталістычD
нымі краінамі. Характэрна, што гэты курс развіваўся не пад ціскам зніD
зу, а вызраваў перш за ўсё ў кіраўніцтве РКП, якое ў красавіку 1964 г. 
адкрыта абвясціла яго ў заяве пленума ЦК РКП «Аб пазіцыі РКП 
па пытаннях міжнароднага камуністычнага руху». Дэманстратыўнае 
падкрэсліванне асобай пазіцыі Румыніі сярод краін АВД, незалежнасці 
ў знешняй палітыцы ад СССР заахвочваліся шчодрай фінансавай падD
трымкай краін Захаду. У 1970Dх гг. Румынія атрымала ад ЗША статус 
дзяржавы найбольшага спрыяння ў гандлёвых адносінах. Ужо тады суD
ма запазычанасці Міжнароднаму банку і вядучым краінам Захаду дасягD
нула 11 млрд дол. 

З іншага боку, эканамічныя цяжкасці другой паловы 1970Dх гг. абD
вастрылі паліўнаDсыравінную і харчовую праблемы ў Румыніі. Для іх 
вырашэння былі прыняты неабходныя меры: павялічваўся кошт нафтаD
прадуктаў, абмяжоўвалася карыстанне аўтатранспартам, у сярэднім на 
33 % павышаліся цэны на прадукты харчавання. Але тэмп росту эканоD
мікі ў 1976–1980 гг. знізіўся да 7,3 %. 

Архаічная галіновая і вытворчая структура, якая склалася ў краінах 
рэгіёна, неэканомнае і нават марнатраўнае выкарыстанне матэрыяльD
ных і працоўных рэсурсаў, слабая ўспрымальнасць эканомікі да НТП 
прывялі да павелічэння адставання ад індустрыяльных краін Захаду. 
Нават ГДР і Венгрыя адставалі па прадукцыйнасці працы ў 2–2,5 разы, 
па рэсурсаёмістасці вытворчасці – у 1,5–2 разы. 

Становішча ўзмацнялася слабасцю сельскай гаспадаркі і нізкай ураD
джайнасцю зерневых (акрамя Венгрыі), якая прымушала да імпарту 
зерня і харчавання. Жыццёвы ўзровень насельніцтва нават больш разD
вітых з сацыялістычных краін ГДР і Венгрыі саступаў узроўню іх сусеD
дзяў – ФРГ і Аўстрыі. 

Палітычнае жыццё 1960–70Dх гг. у краінах рэгіёна адзначалася глыD
бокім разыходжаннем паміж увесь час дэклараваўшымся народным, саD
цыялістычным характарам улады і фактычна манапольнай палітычнай, 
эканамічнай і ідэалагічнай уладай камуністычнай партыйнаDдзяржаўD
най вярхушкі над грамадствам. Камуністычныя партыі ў Румыніі, ВенгD
рыі і ГДР цалкам кантралявалі дзейнасць дзяржаўных органаў, разнаD
стайных масавых грамадскіх арганізацый, іншых (як у ГДР) палітычных 
партый. На выбарах у орган улады вылучаўся адзін спіс кандыдатаў (ці 
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кандыдат), альтэрнатывы якому не было. Толькі ў Венгрыі ў канцы 
1960Dх гг. пачало практыкавацца вылучэнне на выбарах на адно месца 
двух ці болей кандыдатаў у рамках ранейшай адзінай агульнай палітыD
каDідэалагічнай платформы. Але за межамі Венгрыі такі вопыт не атрыD
маў распаўсюджання. 

У 1960Dя гг. былі абноўлены двухбаковыя дагаворы аб сяброўстве, 
супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе дзяржаў – членаў АВД з СССР. СаD
вецкі Саюз аказваў палітычную падтрымку сацыялістычным краінам 
Еўропы. Дзякуючы намаганням СССР і яго саюзнікаў у пачатку 1970Dх гг. 
атрымаў міжнароднае прызнанне суверэнітэт ГДР, і яна была прынята 
ў ААН. 

Пасля падзей 1968 г. у Чэхаславакіі ў краінах рэгіёна адбылося вярD
танне да адміністрацыйнаDкаманднай сістэмы. Хоць яно было няпоўD
ным, але сведчыла аб няздольнасці сістэмы да глыбокай перабудовы 
эканомікі, сацыяльнаDпалітычнай і духоўнай сферы. Манаполія камD
партый на ўладу ў 1970Dя гг. была ўзмоцнена ўключэннем у канстытуцыі 
спецыяльных артыкулаў аб кіруючай ролі партыі ў грамадстве. Пачаў 
набіраць моц працэс зліцця партыйнага і дзяржаўнага апарату, дэмаD
кратыя набыла фармальны характар. 

Асабліва неспрыяльнымі для сацыяльнаDэканамічнага развіцця краін 
рэгіёна сталі 1980Dя гг. Сусветны эканамічны крызіс 1980–1982 гг. прыD
мусіў Захад зрабіць умовы крэдытавання сацыялістычных краін больш 
жорсткімі ці нават адмаўляць у новых крэдытах. Сваю ролю адыграла і 
абвастрэнне міжнароднай напружанасці. У цэлым па рэгіёне пачалося 
не толькі запавольванне, але і зніжэнне эканамічнага развіцця. Да сярэD
дзіны 1980Dх гг. яскрава праявіліся эканамічная неэфектыўнасць і паліD
тычная недэмакратычнасць мадэлі «рэальнага сацыялізму», якія ва ўмоD
вах уступлення ўсяго свету ў эпоху бурнага паскарэння НТП выявілі 
і даказалі неабгрунтаванасць гэтай мадэлі самой па сабе і ў параўнанні 
з тагачасным развітым капіталізмам. 

Перабудова, якая пачалася ў красавіку 1985 г. у СССР, была фарD
мальна ўхвалена кіраўніцтвам кампартый рэгіёна, але фактычна яе суD
стрэлі адмоўна, асабліва кіраўніцтва ГДР на чале з Э. Хонекерам. 
У большасці краін абнаўленне насіла фармальны характар, было зведзеD
на ў асноўным да сацыяльнаDэканамічных змен. Палітычная сістэма 
заставалася непарушнай, спробы стварыць апазіцыйныя структуры паD
даўляліся сілай, хоць да гэтага часу ўжо дзейнічалі нефармальныя рухі 
ў Венгрыі і ў іншых краінах. Умацаванне гэтых рухаў адбывалася аднаD
часова з падзеннем аўтарытэту правячых партый. 

У канцы 1980Dх гг. краіны рэгіёна апынуліся ў глыбокім сацыяльнаD
палітычным і эканамічным крызісе, які праявіўся ва ўсіх сферах жыцця, 
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пацвердзіў няслушнасць канцэпцыі «развітога сацыялізму» і няздольD
насць правячых партый выправіць становішча. Крызіс прывёў да народD
ных рэвалюцый канца 1980Dх гг., развіццё якіх мела як агульныя рысы, 
так і асаблівасці ў розных краінах. Галоўная прычына гэтых рэвалюD
цый – крах дзяржаўнага сацыялізму ва ўсіх сферах жыцця. У палітычD
най сферы адбыўся злом старой партакратычнай дзяржаўнай машыны, 
адмова ў даверы кампартыям і адхіленне іх ад улады. Многія з такіх парD
тый апынуліся ў стане глыбокага крызісу і нават распаду. У эканамічнай 
сферы, адметнымі рысамі якой былі дзяржаўная ўласнасць на сродкі 
вытворчасці, цэнтралізаванае планаванне, панаванне бюракратыі, крах 
старой эканамічнай сістэмы праходзіў не так хутка. У гаспадарчым 
жыцці ўзніклі іншыя сацыяльнаDэканамічныя ўклады, паменшылася 
доля дзяржаўнай уласнасці, пачало расці значэнне рыначных адносін. 
У ідэалагічнай сферы быў моцна дыскрэдытаваны марксізмDленінізм, 
які абгрунтоўваў усеўладдзе кампартый, іх бестэрміновае кіруючае стаD
новішча ў грамадстве. У свядомасці насельніцтва пачалі зацвярджацца 
сацыялDдэмакратычныя і ліберальныя погляды. 

Падзеі 1989 г. мелі стыхійны характар, былі маштабнымі, узаемазвяD
занымі, таму іх і назвалі народнымі рэвалюцыямі. Вялікі ўплыў на паліD
тычныя працэсы ў краінах рэгіёна аказала пазіцыя кіраўніцтва СССР, 
якое вырашыла не ўмешвацца ў іх справы. 

Пачатак рэвалюцыям паклалі падзеі ў Венгрыі, дзе ў маі 1988 г. адD
былася канферэнцыя ВСРП, якая прывяла да змены кіраўніцтва партыі 
(генсекам стаў К. Грос), вызначыла шляхі яе рэарганізацыі. З пачатку 
1989 г. у палітычным жыцці Венгрыі з’явіліся новыя рухі, аб’яднанні, 
клубы, гурткі. Адрадзіліся партыі, якія дзейнічалі раней. У кастрычніку 
ўтварылася Венгерская сацыялістычная партыя (ВСП), старшынёй 
якой стаў Р. Н’ерш. У лістападзе 1989 г. быў прыняты закон аб шматD
партыйнасці, на момант яго прыняцця ў краіне дзейнічала каля 20 паD
літычных партый. Парламенцкія выбары былі прызначаны на сакавік 
1990 г., напярэдадні ўступіў у сілу выбарчы закон. Рэгістрацыю атрыD
малі каля 50 палітычных партый, але найбольшыя шанцы на выбарах 
меў Венгерскі дэмакратычны форум (ВДФ) разам са сваімі саюзнікамі – 
Незалежнай партыяй дробных гаспадароў (НПДГ), Венгерскай народD
най партыяй (ВНП) і ХрысціянскаDдэмакратычнай народнай партыяй 
(ХДНП), якія выступалі за «трэці шлях развіцця», рыначную эканоміку, 
дэнацыяналізацыю і прыватызацыю. Канкурэнцыю ім складаў Саюз 
свабодных дэмакратаў (ССД) разам з Саюзам маладых дэмакратаў 
(СМД) і іншымі групоўкамі, якія выступалі за змену грамадскага ладу, 
рыначную эканоміку, прыватызацыю, ліберальную дэмакратыю на 
аснове шматпартыйнасці. 
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У выніку другога тура выбараў перамогу атрымаў ВДФ (больш за 
42 % галасоў). ССД набраў каля 24 % галасоў, ВСП – 8,5 % галасоў. 
У маі 1990 г. быў створаны кааліцыйны ўрад на чале са старшынёй ВДФ 
І. Анталам, за праграму якога прагаласавала большасць дэпутатаў парD
ламента. У жніўні 1990 г. прэзідэнтам краіны быў абраны старшыня 
ССД А. Гёнц. У сакавіку 1999 г. Венгрыя была прынята ў НАТА, у 2004 г. 
уступіла ў Еўрапейскі саюз, у 2007 г. увайшла ў склад краін ШэнгенскаD
га пагаднення. У 2012 г. уступіла ў дзеянне новая канстытуцыя, па якой 
краіна атрымала новую назву – «Венгрыя». Колькасць дэпутатаў парлаD
мента была зменшана з 386 да 199 чалавек. 2 мая 2012 г. новым прэзіD
дэнтам краіны быў абраны Я. Адэр, у выніку парламенцкіх выбараў 
(красавік 2014 г.) на пасадзе прам’ерDміністра застаўся В. Орбан. 

Палітычнае жыццё ў ГДР да восені 1989 г. праходзіла ў звыклым 
афіцыйным русле, нягледзячы на праявы крызісу. Вынікі выбараў у НаD
родную палату ГДР выклікалі хвалю расчараванняў. У кастрычніку 1989 г., 
калі ўрачыста адзначалася 40Dгоддзе ГДР, адбыліся моцныя дэманстраD
цыі пратэсту ў Берліне, Лейпцыгу, якія былі разагнаны паліцыяй. 18 кастD
рычніка Э. Хонекер быў вызвалены па стане здароўя, новым генсекам 
быў абраны Э. Крэнц. У лістападзе быў выбраны новы склад ПалітD
бюро, старшынёй Савета міністраў стаў Х. Модраў. На Надзвычайным 
з’ездзе САПГ у снежні 1989 г. старшынёй партыі САПГDПДС быў абраD
ны Г. Гізі. У ГДР актывізаваліся самыя разнастайныя палітычныя сілы, 
разам са старымі партыямі Дэмакратычнага блока з’явіліся і новыя – 
СацыялDдэмакратычная партыя (СДП), Свабодная дэмакратычная парD
тыя (СвДП), ХрысціянскаDсацыяльны саюз (ХСС). 

У студзені 1990 г. адбыўся ўрадавы крызіс, што прымусіла перанесці 
выбары ў Народную палату з мая на 18 сакавіка. Выбары нечакана 
прынеслі перамогу ХДС (40,9 %), СДПГ (21,8 %), ПДС (16,3 %). У выD
ніку была створана ўрадавая «вялікая кааліцыя» (ХДС, СДПГ, ДП, лібеD
ралы, ХСС) на чале з Л. дэ Мэз’ерам, старшынёй ХДС. Ва ўрадавай заD
яве было сказана, што галоўнай задачай урада з’яўляецца аб’яднанне 
Германіі на аснове 23 артыкула Бонскай канстытуцыі. У якасці першага 
кроку да аб’яднання адбылося ўвядзенне валютнага саюза з ФРГ, ён 
уступіў у сілу 2 ліпеня 1990 г. Пачалося абмеркаванне праекта ДзяржаўD
нага дагавора і змен у Канстытуцыі ГДР, каб яна не супярэчыла ДзярD
жаўнаму дагавору з ФРГ. 

У пачатку 1990 г. быў падпісаны Дзяржаўны дагавор аб аб’яднанні 
Германіі. 12 верасня ў Маскве міністры замежных спраў дзвюх германскіх 
дзяржаў і чатырох краін – СССР, Францыі, Вялікабрытаніі і ЗША – 
падпісалі Дагавор аб канчатковым урэгуляванні ў адносінах да Германіі. 

На сваім апошнім пасяджэнні Народная палата зацвердзіла спіс 
144 дэпутатаў, якія павінны былі ўвайсці ў склад бундэстага. 3 кастрычD
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ніка 1990 г. адбылося ўрачыстае святкаванне аб’яднання Германіі, а 
4 кастрычніка прайшло першае пасяджэнне агульнагерманскага парлаD
мента, у склад якога ўвайшлі пяць міністраў без партфеля з ліку былых 
дэпутатаў Народнай палаты. З урадавай заявай на пасяджэнні выступіў 
Г. Коль. 

Найбольш драматычнымі былі падзеі ў Румыніі ў снежні 1989 г. МаD
савыя дэманстрацыі пратэсту венгерскага насельніцтва ў г. Цімішаары ў 
абарону праваахоўніка Л. Цёкешы былі расстраляны 17 снежня. 21 снежня 
пачаўся стыхійны масавы пратэст у Бухарэсце, які зверг рэжым ЧаўшэсD
ку. Дыктатар і яго жонка, якія спрабавалі збегчы з краіны, былі затрыD
маны і 24 снежня расстраляны па прысудзе ваеннага трыбунала. Улада 
ў краіне перайшла да Фронту нацыянальнага выратавання (ФНВ), у які 
ўвайшлі ў асноўным прадстаўнікі інтэлігенцыі і рабочага класа. СтарD
шынёй Савета ФНВ стаў І. Іліеску, яго намеснікам – Д. Мазілу, прэм’D
ерDміністрам урада – П. Роман. 

Ва ўмовах дэмакратызацыі адбыліся карэнныя змены ў палітычнай 
сістэме краіны. РКП знікла з палітычнай арэны. Пачалося фарміраD
ванне партый паDза рамкамі ФНВ: СацыялDдэмакратычнай (СДП), НаD
цыяналDліберальнай (НЛП), НацыяналDцаранісцкай (НЦП) і іншых, 
толькі за месяц было створана больш за 20 партый. Ва ўмовах нестаD
більнай улады ФНВ прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах у якасці 
самастойнай палітычнай сілы. Выбары былі прызначаны на май 1990 г. 
У лютым 1990 г. Савет ФНВ быў пераўтвораны ў Часовы савет нацыяD
нальнага адзінства (ЧСНА), які аб’яднаў 37 палітычных партый і дзеD
вяць арганізацый нацыянальных меншасцей на чале з І. Іліеску. 

Пачаліся чысткі ў арміі, іншых дзяржаўных органах. У лютым 1990 г. 
ЧСНА прыняў закон аб ахове грамадскага парадку, абароне дзяржаўD
ных, партыйных і грамадскіх устаноў. Перадвыбарная барацьба была 
вельмі вострая, ужо ў пачатку красавіка былі створаны першыя перадD
выбарныя кааліцыі: Дэмакратычны цэнтр (14 палітычных партый), НаD
цыянальны альянс (24 палітычныя партыі). Да заканчэння красавіка 
былі зарэгістраваны 82 палітычныя партыі. 

На выбарах 20 мая 1990 г. перамогу атрымаў ФНВ, на другім месцы 
быў Дэмакратычны саюз венграў, затым ішлі НацыяналDліберальная 
партыя, партыя «Зялёных» і НацыяналDцаранісцкая партыя. Румынская 
сацыялістычная партыя атрымала пяць месцаў у палаце дэпутатаў, СДП – 
два месцы. На прэзідэнцкіх выбарах І. Іліеску набраў 85 % галасоў, 
прадстаўнік НЛП – больш за 10 %, прадстаўнік НЦП – больш за 4 %. 

Пасля выбараў апазіцыя зрабіла спробу звергнуць новага прэзідэнта 
яшчэ да яго ўступлення на пасаду, у сярэдзіне чэрвеня 1990 г. пачаліся 
маніфестацыі і мітынгі, якія пераўтварыліся ў пагромы і сутыкненні з 
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паліцыяй. У ліпені была створана Канстытуцыйная асамблея, якой быD
ло даручана распрацаваць і прапанаваць парламенту новую канстытуD
цыю Румыніі. У пачатку снежня 1991 г. у Румыніі адбыўся агульнанаD
цыянальны рэферэндум па праекце новай канстытуцыі, які праходзіў 
пры нізкай актыўнасці выбаршчыкаў, што было звязана з пагаршэннем 
узроўню жыцця насельніцтва. Але новая канстытуцыя Румыніі была 
прынята. 

У сакавіку 2004 г. Румынія ўступіла ў НАТА, з 1 студзеня 2007 г. 
стала членам Еўрапейскага саюза. Летам 2014 г. НЛП і Дэмакратычная 
ліберальная партыя стварылі ХрысціянскаDліберальны альянс, ад якога 
на выбарах 2014 г. кандыдатам на пасаду прэзідэнта быў вылучаны 
Клаус Ёханіс. У другім туры галасавання ён атрымаў перамогу (54,53 % 
галасоў). 

 
В. М. Пісараў 

 



 

ДАДАТАК 

 

КІРАЎНІКІ ДЗЯРЖАЎ І ЎРАДАЎ ЗАХОДНІХ КРАІН 
 

ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ 

Прэзідэнты  Час кіравання Партыйная прыналежнасць 

Г. Трумэн  1945–1953 Дэмакратычная партыя  
Д. Эйзенхаўэр 1953–1961 Рэспубліканская партыя 
Д. Кенэдзі 1961–1963 Дэмакратычная партыя  
Л. Джонсан 1963–1969 Дэмакратычная партыя  
Р. Ніксан 1969–1974 Рэспубліканская партыя 
Д. Форд 1974–1977 Рэспубліканская партыя 
Д. Картэр 1977–1981 Дэмакратычная партыя 
Р. Рэйган 1981–1989 Рэспубліканская партыя 
Д. БушDст. 1989–1993 Рэспубліканская партыя 
Б. Клінтан 1993–2001 Дэмакратычная партыя 
Д. БушDмал. 2001–2009 Рэспубліканская партыя 
Б. Абама 2009–2016 Дэмакратычная партыя 

 
ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ 

Каралі 

Георг VI (1936–1952) 
Елізавета ІІ (з 1952 г.) 

Прэм’ерDміністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць 

К. Этлі  27.07.1945 – 26.10.1951 Лейбарысцкая партыя 
У. Чэрчыль  26.10.1951 – 07.04.1955 Кансерватыўная партыя 
Э. Ідэн  07.04.1955 – 09.01.1957 Кансерватыўная партыя 
Г. Макмілан  11.01.1957 – 19.10.1963 Кансерватыўная партыя 
А. ДугласDХ’юм  19.10.1963 – 16.10.1964 Кансерватыўная партыя 
Г. Вільсан  16.10.1964 – 19.06.1970 Лейбарысцкая партыя 
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Прэм’ер'міністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць

Э. Хіт  19.06.1970 – 04.03.1974 Кансерватыўная партыя 
Г. Вільсан  04.03.1974 – 05.04.1976 Лейбарысцкая партыя 
Д. Калагэн  05.04.1976 – 04.05.1979 Лейбарысцкая партыя 
М. Тэтчэр  04.05.1979 – 28.11.1990 Кансерватыўная партыя 
Д. Мэйджар  28.11.1990 – 02.05.1997 Кансерватыўная партыя 
Т. Блэр  02.05.1997 – 27.06.2007 Лейбарысцкая партыя 
Г. Браўн  27.06.2007 – 11.05.2010 Лейбарысцкая партыя 
Д. Кэмеран з 11.05.2010  Кансерватыўная партыя 

 
ФРАНЦЫЯ 

Часовы рэжым 

Прэм’ер'міністры Час кіравання Партыйная прыналежнасць

Ш. дэ Голь 03.06.1944 – 20.01.1946 СФІО 
Ф. Гуэн 26.01.1946 – 12.06.1946 МРП 
Ж. Бідо 23.06.1946 – 28.11.1946 СФІО 
В. Арыоль 28.11.1946 – 16.12.1946 СФІО 

 

IV рэспубліка 

Прэзідэнты Час кіравання Партыйная прыналежнасць

В. Арыоль 1947–1954 СФІО 
Р. Каці 1954–1959 Нацыянальны цэнтр 

незалежных і сялян 
 

Прэм’ер'міністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць

Л. Блюм 16.12.1946 – 17.01.1947 СФІО 
П. Рамадзье 28.01.1947 – 21.11.1947 СФІО 
Р. Шуман 24.11.1947 – 19.07.1948 МРП 
А. Мары 26.06.1948 – 28.08.1948 Радыкальная партыя 
Р. Шуман 05.09.1948 – 07.09.1948 МРП 
А. Кёй 11.09.1948 – 05.10.1949 Радыкальная партыя 
Ж. Бідо 28.10.1949 – 02.07.1950 МРП 
А. Кёй 02.07.1950 – 12.07.1950 Радыкальная партыя 
Р. Плевен 12.07.1950 – 28.02.1951 ЮДСР 
А. Кёй 10.03.1951 – 10.07.1951 Радыкальная партыя 
Р. Плевен 10.08.1951 – 07.01.1952 ЮДСР 
Э. Фор 20.01.1952 – 29.02.1952 Радыкальная партыя 
А. Пінэ 08.03.1952 – 23.12.1952 Нацыянальны цэнтр 

незалежных і сялян 
Р. Меер 08.01.1953 – 21.05.1953 Радыкальная партыя 
Ж. Ланьель 27.05.1953 – 12.06.1954 Незалежныя 

рэспубліканцы 
П. Мендэс'Франс 19.06.1954 – 05.02.1955 Радыкальная партыя 
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Прэм’ерDміністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць 

Э. Фор 23.02.1955 – 24.01.1956 Радыкальная партыя 
Г. Мале 01.02.1956 – 21.05.1957 СФІО 
М. БуржэсDМануры 12.06.1957 – 30.09.1957 Радыкальная партыя 
Ф. Гаяр 05.11.1957 – 15.04.1958 Радыкальная партыя 
П. Пфлімлен 14.05.1958 – 28.05.1958 МРП 
Ш. дэ Голь 01.06.1958 – 08.01.1959 Беспартыйны 

 
V рэспубліка 

Прэзідэнты  Час кіравання Партыйная прыналежнасць 

Ш. дэ Голь 1959–1969 ЮНР  
Ж. Пампіду 1969–1974 ЮДР 
В. Жыскар Д’Эстэн 1974–1981 НФНР 
Ф. Мітэран 1981–1995 ФСП 
Ж. Шырак 1995–2007 ОПР 
Н. Сарказі 2007–2012 СНД 
Ф. Аланд з 2012 ФСП 

 
Прэм’ерDміністры Час кіравання Партыйная прыналежнасць 

М. Дэбрэ 08.01.1959 – 14.04.1962 ЮНР 
Ж. Пампіду 14.04.1962 – 11.07.1968 ЮНР  
М. Кув дэ Мюрвіль 11.07.1968 – 20.06.1969 ЮДР 
Ж. ШабанDДэльмас 20.06.1969 – 05.07.1972 ЮДР 
П. Месмер 05.07.1972 – 28.05.1974 ЮДР 
Ж. Шырак 28.05.1974 – 25.08.1976 ЮДР 
Р. Бар 25.08.1976 – 13.05.1981 Беспартыйны  
П. Маруа 21.05.1981 – 17.08.1984 ФСП 
Л. Фабіус 17.08.1984 – 20.03.1986 ФСП 
Ж. Шырак 20.03.1986 – 10.05.1988 ОПР 
М. Ракар 10.05.1988 – 15.05.1991 ФСП 
Э. Крэсон 15.05.1991 – 02.04.1992 ФСП 
П. Берэгавуа 02.04.1992 – 29.03.1993 ФСП 
Э. Баладзюр 29.03.1993 – 18.05.1995 ОПР 
А. Жупэ 18.05.1995 – 04.06.1997 ОПР 
Л. Жаспен 04.06.1997 – 06.05.2002 ФСП 
Ж.DП. Рафарэн 06.05.2002 – 31.05.2005 СНД 
Д. дэ Вільпен 31.05.2005 – 15.05.2007 СНД 
Ф. Фіён 17.05.2007 – 10.05.2012 СНД 
Ж.DМ. Эро 15.05.2012 – 31.03.2014 ФСП 
М. Вальс з 31.03.2014  ФСП 
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ГЕРМАНІЯ 

Федэральныя прэзідэнты Час кіравання Партыйная прыналежнасць

Т. Хейнс  1949–1959 СвДП 
Г. Любке 1959–1969 ХДС 
Г. Хайнеман 1969–1974 СДПГ 
В. Шэель 1974–1979 СвДП 
К. Карстэнс  1979–1984 ХДС 
Р. фон Вайцзэкер 1984–1994 ХДС 
Р. Херцаг 1994–1999 ХДС 
Ё. Раў 1999–2004 СДПГ 
Х. Келер 2004–2010 ХДС 
Е. Бёрнзэн (в. а.) 31.05.2010 – 20.06.2010 СДПГ 
К.Вульф  2010–2012 ХДС 
Х. Зеехофер (в. а.) 17.02.2012 – 18.03.2012 ХСС 
Ё. Гаук з 18.03.2012 Беспартыйны  

 
Федэральныя канцлеры Час кіравання Партыйная прыналежнасць

К. Адэнаўэр 15.09.1949 – 15.10.1963 ХДС 
Л. Эрхард  16.10.1963 – 30.11.1966 ХДС 
К. Кізінгер 01.12.1966 – 20.10.1969 ХДС 
В. Брант  21.10.1969 – 07.05.1974 СДПГ 
Г. Шміт  16.05.1974 – 01.10.1982 СДПГ 
Г. Коль  01.10.1982 – 26.10.1998 ХДС 
Г. Шродэр  27.10.1998 – 22.11.2005 СДПГ 
А. Меркель  з 22.11.2005 ХДС 

 

ІТАЛІЯ 

Прэзідэнты  Час кіравання Партыйная прыналежнасць

Э. дэ Нікола 1946–1948 Ліберальная 
Л. Эйнаўдзі 1948–1955 Ліберальная 
Д. Гронкі 1955–1962 ХДП 
А. Сеньі 1962–1964 ХДП 
Д. Сарагат 1964–1971 СацыялDдэмакратычная 
Д. Леонэ 1971–1978 ХДП 
А. Перціні 1978–1985 ІСП 
Ф. Касіга 1985–1992 ХДП 
О. Л. Скальфара 1992–1999 ХДП 
К. А. Чампі 1999–2006 Беспартыйны 
Д. Напалітана 2006–2015 Левыя дэмакраты 
С. Матарэла з лютага 2015 Дэмакратычная партыя 
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Прэм’ерDміністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць 

Ф. Пары 21.06.1945 – 08.12.1945 Партыя дзеяння  
А. дэ Гасперы 10.12.1945 – 17.08.1953 ХДП 
Д. Пела 17.08.1953 – 12.01.1954 ХДП 
А. Фанфані 18.01.1954 – 08.02.1954 ХДП 
М. Шэльба 10.02.1954 – 06.07.1955 ХДП 
А. Сеньі 06.07.1955 – 15.05.1957 ХДП 
А. Дзолі 19.05.1957 – 01.07.1958 ХДП 
А. Фанфані 01.07.1958 – 15.02.1959 ХДП 
А. Сеньі 15.02.1959 – 23.03.1960 ХДП 
Ф. Тамброні 25.03.1960 – 26.07.1960 ХДП 
А. Фанфані 26.07.1960 – 21.02.1962 ХДП 
Д. Леонэ 21.06.1963 – 04.10.1963 ХДП 
А. Мора 04.10.1963 – 24.06.1968 ХДП 
Д. Леонэ 24.06.1968 – 12.12.1968 ХДП 
М. Румор 12.12.1968 – 06.08.1970 ХДП 
Э. Каломба 06.08.1970 – 17.02.1972 ХДП 
Д. Андрэоці 17.02.1972 – 07.07.1973 ХДП 
М. Румор 26.07.1973 – 23.11.1974 ХДП 
А. Мора 23.11.1974 – 29.07.1976 ХДП 
Д. Андрэоці 29.07.1976 – 04.08.1979 ХДП 
Ф. Касіга 04.08.1979 – 18.10.1980 ХДП 
А. Фарлана 18.10.1980 – 28.06.1981 ХДП 
Д. Спадаліні 28.06.1981 – 01.12.1982 Італьянская 

рэспубліканская партыя 
А. Фанфані 01.12.1982 – 04.07.1983 ХДП 
Б. Краксі 04.07.1983 – 17.04.1987 ІСП 
А. Фанфані 01.12.1982 – 04.07.1983 ХДП 
Д. Горыа 28.07.1987 – 13.04.1988 ХДП 
Ч. дэ Міта 13.04.1988 – 22.07.1989 ХДП 
Д. Андрэоці 22.07.1989 – 24.06.1992 ХДП 
Д. Амата 28.06.1992 – 28.04.1993 ІСП 
К. А. Чампі 28.04.1993 – 10.05.1994 Беспартыйны 
С. Берлусконі 10.05.1994 – 17.01.1995 «Наперад, Італія» 
Л. Дзіні 17.01.1995 – 17.05.1996 Незалежныя  
Р. Продзі 17.05.1996 – 21.10.1998 Кааліцыя «Аліўкавае 

дрэва» 
М. Д’Алема 21.10.1998 – 25.04.2000 Левыя дэмакраты 
Д. Амата 25.04.2000 – 11.06.2001 Кааліцыя «Аліўкавае 

дрэва» 
С. Берлусконі 11.06.2001 – 17.05.2006 «Наперад, Італія» 
Р. Продзі 17.05.2006 – 08.05.2008 Кааліцыя «Аліўкавае дрэD

ва»; Дэмакратычная партыя 
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Прэм’ерDміністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць

С. Берлусконі 08.05.2008 – 16.11.2011 Народ свабоды 
М. Монці 16.11.2011 – 28.04.2013 Беспартыйны 
Э. Лета 28.04.2013 – 22.02.2014 Дэмакратычная партыя 
М. Рэнцы з 22.02.2014  Дэмакратычная партыя 

 
ІСПАНІЯ 

Каўдыльё (глава іспанскай дзяржавы) 
Ф. Франко (1939–1975) 

Прэм’ерDміністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць

Ф. Франко  30.01.1938 – 08.06.1973 Іспанская фаланга / 
Нацыянальны рух  

Л. Карэра Бланка  09.06.1973 – 20.12.1973 Іспанская фаланга / 
Нацыянальны рух  

Т. ФернандэсDМіранда 20.12.1973 – 29.12.1973 Іспанская фаланга / 
Нацыянальны рух  

К. Арыас Навара 29.12.1973 – 01.07.1976 Іспанская фаланга / 
Нацыянальны рух  

 
Каралі 

Хуан Карлас І (1975–2014) 
Філіп VI (з 2014 г.) 

Прэм’ерDміністры  Час кіравання Партыйная прыналежнасць

А. Суарэс  03.07.1976 – 29.01.1981 СДЦ 
Л. Кальва Сатэла  25.02.1981 – 01.12.1982 СДЦ 
Ф. Гансалес  28.10.1982 – 03.03.1996 ІСРП 
Х.DМ. Аснар  03.03.1996 – 14.03.2004 НП 
Х.DЛ. Сапатэра 14.03.2004 – 21.12.2011 ІСРП 
М. Рахой  з 21.12.2011 НП 
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