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П. А. ЖЫЛІНСКІ

КРЫЗІСНЫЯ  З’ЯВЫ  Ў  САВЕЦКАЙ  ЭКАНОМІЦЫ
ЯК  ПРЫЧЫНА  ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ
У  ЧАСЫ  ПАЛІТЫКІ  ПЕРАБУДОВЫ

Выяўляюцца і раскрываюцца асноўныя прычыны і перадумовы крызісу савецкай са&

цыяльна&эканамічнай мадэлі, робіцца аналіз як унутраных сістэмных, так і знешніх пры&

чын пачатку сацыяльна&эканамічнай трансфармацыі Савецкага Саюза ў часы ажыццяў&

лення палітыкі перабудовы.

The article reveals the main reasons and preconditions for crisis of the Soviet social and eco�

nomic model, analyzes internal and external reasons for transformations in the Soviet Union du�

ring the policy of Perestroyka.
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Прычыны пачатку перабудовачных працэсаў у СССР застаюцца ад&

ной з найбольш дыскусійных праблем у грамадскіх і гуманітарных на&

вуках, сучаснай публіцыстыцы. Чаму распаўся Савецкі Саюз? Навошта

распачалі палітыку перабудовы? Чым былі выкліканы рэформы? Раз&

настайнасць меркаванняў па гэтых пытаннях даволі шырокая: пачына&

ючы ад аўтараў канспіралагічных тэорый, якія сцвярджаюць аб змове,

аб загадзя спланаваных працэсах, і заканчваючы аўтарамі акадэмічных

работ, у якіх на аснове крыніц і фактаў робяцца спробы правесці грун&

тоўны навуковы аналіз, даць адказы на праблемныя пытанні.

У сучаснай беларускай гістарыяграфіі, калі не лічыць абагульняючыя

выданні, асобных даследаванняў па дадзенай праблеме прыктычна не

вялося. Між тым прыклад Беларусі можа быць карысным, таму што

БССР была адной з найбольш развітых саюзных рэспублік і дасягненні

савецкага сацыяльна&эканамічнага развіцця папярэдніх дзесяцiгоддзяў

тут былі найбольш выразнымі.

З утварэннем Савецкага Саюза пачала складвацца яго эканамічная

сістэма, заснаваная на дзяржаўнай уласнасці і адміністрацыйна&каманд&
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ных метадах кіравання. Планавая эканоміка і поўны кантроль дзяржа&

вы над сацыяльна&эканамічнымі працэсамі дазволілі СССР хуткімі тэм&

памі здзейсніць індустрыялізацыю, дасягнуць неблагіх вынікаў. Сацы&

яльна&эканамічны «твар» краіны змяніўся. З цягам часу ў свеце таксама

склалася відавочна новая сітуацыя — няспынна набліжалася чарговая

хваля мадэрнізацыі. Перад «Краінай Саветаў» паўставалі выклікі і праб&

лемы зусім іншага характару, чым былі раней.

Трэба адзначыць, што на працягу існавання СССР кардынальна змя&

ніліся асноўныя рысы савецкага грамадства. Мадэлі кіравання і сацы&

яльных адносін, якія існавалі на ранніх этапах станаўлення сацыялістыч&

най дзяржаўнасці, у новых умовах не заўсёды спрацоўвалі. Ужо да па&

чатку 1980&х гг. БССР склалася як развітая індустрыяльная рэспубліка,

дзе працэсы фарміравання новага грамадства адбываліся хуткімі тэм&

памі. Лічбы гавораць самі за сябе. Працэсы ўрбанізацыі ў 1960—80 гг.

дасягнулі свайго найбольшага памеру: насельніцтва пераважна пражы&

вала ў гарадах (на 1985 г. — 62 %) [9, с. 3], амаль усе дарослыя жыхары

Беларусі былі пісьменнымі, 58,1 % насельніцтва мелі сярэднюю адука&

цыю, 8,1 %, — вышэйшую (1985 г.) [9, с. 5]. Змяніўся сацыяльны склад

грамадства: у 1985 г. 87,9 % жыхароў СССР былі рабочымі і служачымі

[13, с. 7]. Савецкая дзяржава стаяла на парозе новага этапу развіцця. Па

ўсім свеце навукоўцы загаварылі аб пераходзе індустрыяльных краін да

новай стадыі — постындустрыяльнай, для якой будуць характэрны но&

вая структура эканомікі, іншыя мадэлі сацыяльных адносін. На парозе

такіх змен стаяла і Беларусь як частка Савецкай Дзяржавы. Таму пера&

будова была шмат у чым прадвызначана. Заставалася толькі пытанне аб

змесце будучых пераўтварэнняў.

Але да змен савецкае кіраўніцтва падштурхоўвалі хутчэй не поспехі

сацыялістычнай эканомікі, а імклівае набліжэнне крызісу. На працягу

1966—1970 гг. сярэднегадавыя тэмпы павелічэння нацыянальнага да&

ходу СССР склалі 7,2 %, а ў першай палове 1980&х гг. гэты паказчык

дасягнуў толькі 3,1 %. У 1970&х — пачатку 1980&х гг. выразна запаволіў&

ся эканамічны рост, зменшыўся прырост вытворчасці прамысловай пра&

дукцыі, знізілася прадуктыўнасць працы [13, с. 38]. Спад асноўных эка&

намічных паказчыкаў і невыкананне планаў адбіваліся на жыццёвым

узроўні грамадзян.

БССР на фоне агульнасаюзнага запавольвання эканамічнага развіцця

не вылучалася лепшым становішчам. На працягу кіравання Л. Брэжне&

ва сярэднегадавыя тэмпы прыросту нацыянальнага даходу ў Беларусі
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скараціліся амаль у два разы. Узровень жыцця людзей амаль не паляп&

шаўся: у застойны пачатак 1980&х гг. рэальныя заробкі павялічыліся

толькі на 3,8 %, у той час як у гады «касыгінскай пяцігодкі» іх рост дася&

гаў 7,1 % [15, с. 529].

Пэўны час савецкаму кіраўніцтву ўдавалася падтрымліваць стабіль&

насць. Але крызіс выпаўз на паверхню, калі, нягледзячы на ўсе патугі

савецкай эканамічнай машыны, не быў выкананы план 11&й пяцігодкі,

а бюджэтны дэфіцыт у 1985 г. склаў непамерныя 17—18 млрд р. [22, с. 25].

Для такога становішча быў шэраг унутраных і знешніх прычын.

Унутранымі прычынамі былі сур’ёзныя сістэмныя недахопы, якія

праследавалі савецкую эканоміку ўвесь час яе існавання. У параўнанні з

капіталістычным светам, увасабленнем якога было «грамадства спажы&

вання», СССР прынцыпова адрозніваўся. У савецкай краіне, у тым ліку

з&за адставання ў развіцці сферы паслуг, хутчэй было ўвасоблена ў жыццё

«грамадства дэфіцыту». Назіраўся недахоп шэрагу «тавараў народнага

спажывання», якасць якіх, нават пры наяўнасці ў крамах, была  не леп&

шага гатунку. Толькі «жалезная заслона» абараняла савецкіх грамадзян

ад спакус капіталістычнага ладу.

Таварны дэфіцыт з’яўляўся галоўным бізуном мадэлі дзяржаўнага са&

цыялізму. Ён быў выкліканы дыспрапорцыяй паміж развіццём цяжкай і

лёгкай прамысловасці, недасканаласцю сістэмы пераразмеркавання та&

вараў, а таксама адставаннем у развіцці сельскай гаспадаркі. Таварны

дэфіцыт быў прычынай незадаволенага попыту насельніцтва, які з ця&

гам часу толькі ўзрастаў і яскрава выражаўся ў росце накапленняў гра&

мадзян, аб’ём якіх за 1970—1985 гг. у Беларусі павялічыўся ў шэсць разоў

[1, с. 90]. У 1985 г. па ўзроўні асабістага спажывання на душу насельніц&

тва Савецкі Саюз займаў 77&е месца ў свеце і адставаў ад ЗША ў чатыры

разы [16, с. 400]. Як адзначаў адзін з «бацькоў» перабудовы Я. Лігачоў,

«адной з галоўных і асабліва цяжкіх праблем… быў усё ўзрастаючы раз&

рыў паміж СССР і развітымі краінамі Захаду ў галіне тэхналогіі і эфек&

тыўнасці вытворчасці грамадзянскай прадукцыі…» [6, с. 36].

Не апошнюю ролю ў сітуацыі, якая склалася, адыгрывала існаваўшая

дыспрапорцыя развіцця дзвюх асноўных галін прамысловасці. Так, за

1971—1980 гг. у БССР тэмпы росту агульнага аб’ёму прадукцыі прамыс&

ловасці групы «А» (вытворчасць сродкаў вытворчасці) апярэджвалі рост

аб’ёму прадукцыі групы «Б» (вытворчасць тавараў спажывання) на 50 %.

Характэрна, што тавары спажывання ў 1982 г. складалі толькі 24,9 %

агульнага аб’ёму беларускай вытворчасці [11, с. 81]. Выразнай была роз&
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ніца і ў фінансаванні. На падтрымку цяжкай прамысловасці СССР капі&

тальныя ўкладанні складалі 220,7 млрд р. (30 %), у той час як на пад&

трымку вытворчасці тавараў спажывання ішло толькі 30,7 млрд р. (4 %)

[14, с. 551]. Такая сітуацыя спараджала значнае адставанне ў развіцці

лёгкай прамысловасці і адмоўна адбівалася на якасці сектара паслуг.

Другой прычынай таварнага дэфіцыту з’яўлялася недасканаласць

сістэмы размеркавання выпускаемых тавараў. Існавала сітуацыя, калі

немагчыма было дакладна разлічыць нарматывы ўжытку. У адрозненне

ад рыначнай эканомікі ў савецкай мадэлі галоўнай была вытворчасць, а

значэнне попыту не з’яўлялася істотным. Акрамя таго, недасканалая

сістэма пераразмеркавання была пранізана складанымі схемамі і нара&

джала такую з’яву, як «ценявая эканоміка».

Увогуле «ценявая эканоміка» ўзнікае, калі дзяржава не ў стане

паўплываць на макраэканамічныя ўмовы функцыянавання прадпры&

мальніцтва, а тым больш калі яно афіцыйна забаронена. Па ацэнках за&

межных аўтараў, у 1977 г. на долю «ценявой эканомікі» ў валавым унут&

раным прадукце СССР прыходзілася 10 %, праз 11 гадоў гэты паказчык

павялічыўся ўдвая [5, с. 39, 47]. Большая частка «ценявога» сектара фар&

міравалася не за кошт незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і пры&

ватнай ініцыятывы, а дзякуючы простаму прысваенню дзяржаўнай

уласнасці. Прычым займаліся прысваеннем на ўсіх узроўнях: ад рабочых

і служачых да прадстаўнікоў дзяржаўнай і партыйнай наменклатуры. Яс&

кравым прыкладам такой сітуацыі можа служыць крык адчаю, напісаны

на адным з бюлетэняў для галасавання падчас выбараў у Вярхоўны Са&

вет БССР: «Паважаныя таварышы дэпутаты! Калі ласка, прыкладзіце

ўсе намаганні для ліквідацыі ўсякіх блатаў і махінацый. Народ гэтага

вельмі чакае, інакш не быць камунізму!» [20, арк. 136].

Абарот «ценявой эканомікі» ўжо ў часы перабудовы дасягаў крытыч&

ных памераў. Па прыблізных даных з пачатку 1960&х да 1980&х гг. аб’ём

аперацый «ценявога» сектара падскочыў у 18 разоў [5, с. 46]. Увогуле,

калі парушаецца раўнавага гаспадаркі, «ценявы» сектар атрымлівае да&

датковы штуршок для свайго развіцця. Яго рост — паказчык крызісу

гаспадарчай сістэмы.

Але галоўная праблема эканомікі СССР засяродзілася ў аграпрамыс&

ловым комплексе. Сельская гаспадарка істотна адставала ад развіцця

прамысловасці, што паскарала надыход харчовага крызісу ў краіне. Сіту&

ацыю пагаршаў імклівы рост гарадскога насельніцтва, перш за ўсё за

кошт хуткага скарачэння вясковага. Чым больш было гараджан, тым
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больш было людзей, якія цалкам залежалі ад пастаўкі сельскагаспадар&

чых тавараў з боку дзяржавы. Асноўная частка вясковага насельніцтва

жыла за кошт прадуктаў, якія атрымоўвала з уласных прысядзібных на&

дзелаў, паралельна займаючыся вытворчасцю тавараў для горада ў кал&

гасах і саўгасах, але з часам сітуацыя кардынальна змянілася. Напры&

клад, у БССР працэсы ўрбанізацыі былі аднымі з найбольш маштабных

у Саюзе, а інтэнсіўнасць міграцыйнага пераразмеркавання паміж гора&

дам і вёскай выявілася самай высокай у СССР. У цэлым за 1971—1985 гг.

прырост гарадскога насельніцтва рэспублікі толькі за кошт міграцыі

склаў каля 1,2 млн чалавек, а ўсяго колькасць гараджан вырасла з 3,9 млн

да 6,1 млн чалавек [4, с. 10].

Такія працэсы значна паскаралі тэмпы росту валавога ўнутранага

прадукту. Але за станоўчымі з’явамі хаваліся і адмоўныя бакі. Ішоў ня&

ўхільны працэс памяншэння вясковага насельніцтва. Сітуацыя вызна&

чалася тым, што з’язджалі ў горад не толькі тыя, хто вызваляўся пасля

інтэнсіфікацыі вытворчасці, а нават больш таго. Ужо да 1970&х гг. былі

вычарпаны рэзервы працоўных рэсурсаў у сельскай мясцовасці [4, с. 52].

Паўставалі пытанні аб спробе спыніць адток насельніцтва і аб рэфарма&

ванні сельскай гаспадаркі.

Становішча ў сельскай гаспадарцы, якая вызначалася нізкімі тэм&

памі росту і насіла экстэнсіўны характар развіцця, з кожным годам было

больш складаным. У 1960&х гг. колькасць сельскагаспадарчай прадук&

цыі павялічвалася прыблізна на 3 % у год, у 1970&х гг. — на 1 % [3, с. 158].

Улады вымушаны былі купляць збожжа за мяжой. Савецкі Саюз быў

самым буйным яго імпарцёрам у свеце. Імпарт харчовых тавараў у 1984 г.

складаў 22,5 % знешнегандлёвага абароту СССР [3, с. 18]. Так, па ўспа&

мінах партыйнага дзеяча Г. Шахназарава, генеральны сакратар

ЦК КПСС Ю. Андропаў казаў яму: «…асабліва дрэнна з сельскай гаспа&

даркай: нельга ж мірыцца далей з тым, што краіну не можам пракарміць,

з года ў год трэба закупляць усё больш і больш збожжа…» [23, с. 109,

110]. І гэта нягледзячы на вялікія грошы, якія накіроўваліся на развіццё

сельскагаспадарчай сферы. У Беларусі на ўмацаванне матэрыяльна&тэх&

нічнай базы аграпрамысловага комплексу ў 1985 г. было вылучана больш

за 9,5 млрд р., што складала трэцюю частку ўсіх капіталаўкладанняў у

беларускую эканоміку [1, с. 77].

У пачатку перабудовы сітуацыя ў сельскай гаспадарцы працягвала

пагаршацца. Так, у год прыходу М. Гарбачова да ўлады ўпершыню, па

афіцыйных даных, у перадавой па саюзных мерках Беларусі скараціўся
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валавы збор сельскагаспадарчых культур [1, с. 50, 51]. Ён змяншаўся на

працягу 1970&х — пачатку 1980&х гг., скарачалася ўраджайнасць — і гэта

пры тым, што ў дадзены перыяд пасяўныя плошчы пашырыліся на

200 тыс. га [9, с. 67] (табл. 1 [13, с. 360, 471]). Адставанне ад капіталістыч&

нага свету таксама было выразным (табл. 2 [8, с. 83, 84, 339, 340]).

Табліца 1

Дынаміка валавога збору і ўраджайнасці зерневых культур
у СССР і БССР

   

      
1971—1975 . 181,5   5,5   
1981—1985 . 168,7   5,4   

     
1971—1975  14,6    21,3    
1981—1985 . 13,8    18,6    

Табліца 2

Параўнанне развіцця сельскай гаспадаркі БССР і Нідэрландаў у 1985 г.

   
     20    58,7    

     
 

30 % 5,2 % 

     
c   

20 % 5 % 

Каб пазбегнуць харчовага крызісу, дзяржавай прымаліся меры па

павелічэнні вытворчасці прадуктаў харчавання, паляпшэнні забеспячэн&

ня імі насельніцтва [18, арк. 101]. Часцей праблемы спрабавалі выра&

шаць экстэнсіўным шляхам: напрыклад, за кошт не заўсёды эфектыў&

най меліярацыі. Такім спосабам у Беларусі планавалася да 2000 г. увесці

ў гаспадарчы зварот дадаткова 342 тыс. га [19, арк. 62]. Таксама прыма&

ліся меры адміністрацыйнага характару: рабіліся захады па скарачэнні

страт сельскагаспадарчай прадукцыі, была ўведзена норма па выдачы

хлеба ў адны рукі, вялася барацьба з халатнасцю на прадпрыемствах (у

першым паўгоддзі 1985 г. у Беларусі было забракавана 7,7 % вырабленай
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колькасці хлебапрадуктаў), нямэтавым ужываннем хлеба (зафіксавана

шмат фактаў выкарыстання яго на корм жывёле). Эканомія даходзіла

да таго, што ў сістэме грамадскага харчавання распаўсюджваліся рэцэп&

туры блюд і кулінарных вырабаў з чэрствага хлеба [21, арк. 110]. Для

пераадолення крызісу была прынята знакамітая «Харчовая праграма»,

але і яна не дазволіла вырашыць існуючыя праблемы.

Акрамя раслінаводства цяжкасці назіраліся і ў іншых галінах сель&

скай гаспадаркі: так, сярэдні аб’ём вытворчасці мяса ў Беларусі вырас з

1971 па 1985 г. толькі на 18,2 % [12, с. 398; 13, с. 503], у той час як гарад&

ское насельніцтва, якое яго спажывала, за гэты перыяд павялічылася на

52,3 % [17, с. 9]. Па афіцыйных звестках, цэлыя галіны вытворчасці былі

нерэнтабельнымі: вырошчванне буйной рагатай скаціны, свіней, аве&

чак, птушкі; вытворчасць малака і малочных прадуктаў, воўны, цукро&

вых буракоў [14, с. 532].

Яшчэ адна прычына крызісу — немагчымасць у межах існуючай сістэ&

мы кампенсаваць скарачэнне прытоку працоўнай сілы ростам прадук&

тыўнасці працы. Эканоміка расла экстэнсіўным шляхам. Замест інтэн&

сіфікацыі, увядзення ў гаспадарку механізаваных сістэм савецкае кіраў&

ніцтва ішло па шляху павелічэння аб’ёмаў вытворчасці за кошт нарошч&

вання магутнасцей. Па даных за 1985 г.  у прамысловасці БССР ручной

працай быў заняты амаль кожны трэці рабочы [15, с. 531]. Рост эканомікі

краіны быў заснаваны на павелічэнні працоўных месцаў і будаўніцтве

новых прадпрыемстваў, а не на мадэрнізацыі старых. І гэта пры тым,

што замарудзіўся прырост насельніцтва, а працоўныя рэсурсы за кошт

выхадцаў з вёскі былі амаль вычарпаны.

Цяжкім грузам на эканоміцы Савецкага Саюза ляжалі велізарныя

невытворчыя выдаткі, якія з цягам часу павялічваліся. Ужо ў часы пера&

будовы толькі на ліквідацыю наступстваў чарнобыльскай катастрофы

былі накіраваны дзясяткі мільярдаў рублёў. Вялікія сродкі сацыялістыч&

ная дзяржава вылучала на сацыяльную сферу. Пра гэта гаворыць паказ&

чык сярэдніх выплат і льгот на душу насельніцтва, які перавышаў ся&

рэдні заробак па краіне ў два разы [10, с. 39, 40]. Да прычын неабход&

насці трансфармацыі гаспадарчага комплексу варта дадаць залішнюю

цэнтралізацыю і недасканаласць планавання. У першую чаргу гэта ты&

чылася цэн, якія ўсталёўваліся не з дапамогай рыначнага механізму, а

адміністрацыйным метадам.

Сярод вялікіх праблем савецкай эканомікі таксама былі адсутнасць

прыватнай ініцыятывы, дзяржаўная манаполія ў вытворчасці і рэаліза&
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цыі прадукцыі, што выключала ўсякую канкурэнцыю, адмоўна адбіва&

лася на якасці тавараў. Так, у першай палове 1980&х гг. з асвоеных выра&

баў толькі 12 % былі атэставаны на «Знак якасці», які раздаваўся даволі

шчодра. У адсутнасць канкурэнцыі і жорсткага кантролю прадпрыем&

ствы выпускалі бракаваную прадукцыю. Толькі ў 1976—1980 гг. страты

ад браку склалі 2 % кошту валавой прадукцыі [16, с. 387]. Неэфектыў&

насць эканомікі пры адсутнасці канкурэнцыі таксама дэманстравала

вялікая доля нерэнтабельных прадпрыемстваў, якія праз датацыі па&

глыналі бюджэтныя грошы.

Складанасці і супярэчнасці эканамічнага развіцця выліваліся ў да&

лейшы разрыў паміж вядучымі капіталістычнымі краінамі і Савецкім

Саюзам, які пачаў адставаць у тэмпах развіцця прадукцыйнасці, абнаў&

ленні асноўных вытворчых фондаў. І гэта пры тым, што СССР увесь час

павялічваў аб’ёмы вытворчасці. Сітуацыю выразна акрэсліў сакратар

ЦК КПСС Я. Лігачоў: «У цэлым па прадуктыўнасці працы ў параўнанні

з ЗША мы адставалі ў прамысловасці ў два разы, у сельскай гаспадар&

цы — у чатыры разы. Выдаткі электраэнергіі, матэрыялаў на вытвор&

часць адзінкі прадукцыі перавышалі ў два&тры разы. У прамысловасці

28 % машын і абсталявання не адпавядалі сучаснаму ўзроўню і падлягалі

замене» [6, с. 36, 37]. Савецкая эканоміка дэманстравала парадаксаль&

ную сітуацыю: з адначасовым ростам аб’ёмаў вытворчасці і нарошчван&

нем колькасных паказчыкаў ішоў працэс адставання ў эфектыўнасці

гэтай самай вытворчасці, яе мадэрнізацыі.

Праблемы сістэмнага характару, можа, і заставаліся б у «замарожа&

ным» выглядзе, калі б не іншая група фактараў, з якімі сутыкнуўся

СССР у канцы 1970&х — пачатку 1980&х гг. Неабходна акрэсліць сітуа&

цыю, што склалася на той момант у свеце. У вядучых капіталістычных

дзяржавах ва ўсю разгортвалася новая хваля навукова&тэхнічнай рэва&

люцыі, значна павышалася роля трэцяга сектара эканомікі. Савецкі

Саюз, нягледзячы на ўсе зрухі і поспехі, ад гэтай сусветнай тэндэнцыі

відавочна адставаў. У СССР па&ранейшаму панаваў экстэнсіўны шлях

развіцця ў процівагу інтэнсіўнаму, які станавіўся больш дзейсным у та&

гачасных умовах. Такім чынам, новая хваля навукова&тэхнічнай рэва&

люцыі стала адным з галоўных выклікаў для савецкай сацыяльна&эка&

намічнай мадэлі.

Яшчэ адной праблемай была развязаная пасля нядоўгачасовага пе&

рыяду міжнароднай разрадкі чарговая хваля гонкі ўзбраенняў, якая па&

трабавала хуткага тэхналагічнага рыўка і неверагоднага напружання для
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савецкай эканамічнай сістэмы. Вайсковыя выдаткі клаліся вялікім гру&

зам на эканоміку СССР ва ўсе часы яе функцыянавання. Але дакладных

даных па выдатках на абарону не было вядома. Іх складана падлічыць

таму, што фінансаванне ішло па самых розных артыкулах бюджэту, так&

сама як і праз пазабюджэтныя крыніцы.

Канкурэнцыя з ЗША прывяла да таго, што бюджэт пастаянна меў

патрэбу ў новых фінансавых паступленнях. Неабходнасць у валюце вяла

да росту знешняга доўгу, вялікі памер якога спараджаў шэраг праблем.

Усё цяжэй было знайсці новых крэдытораў, якія патрабавалі больш

высокія працэнты. І нарэшце, неабходна было плаціць па папярэдніх

крэдытах.

Складаны і сакрэтны характар мела сістэма фінансавання і падтрымкі

міжнароднага камуністычнага руху, «прагрэсіўных» рэжымаў у краінах

трэцяга свету, прасавецкіх арганізацый і груп. Гэта была не проста ка&

мерцыйная, але і палітычная падтрымка. Галоўным донарам для краін —

сяброў Савета эканамічнай узаемадапамогі выступаў СССР. Прычым

прапарцыянальна росту сацыялістычнага лагера павялічваліся выдаткі

на яго ўтрыманне. Дапамога толькі Польшчы за 1980—1981 гг. склала

690 млн долараў ЗША [3, с. 189].

Буйная праблема, якая паўплывала на становішча СССР, — рэзкае

падзенне цэн на нафту (у 1984 г. 54,4 % экспарту Савецкага Саюза скла&

далі паліва і электраэнергія) [2, с. 18]. Пастаянны рост аб’ёмаў здабычы

прывёў да падзення цэн на «чорнае золата». Калі ў 1980 г. сярэднегада&

вая цана складала каля 80 долараў за бараль, то праз пяць гадоў яна ўпала

да крытычных 26 долараў. У выніку экспартныя паступленні ад продажу

нафты рэзка скараціліся. Савецкі Саюз у 1985 г. экспартаваў за мяжу

каля 170 млн тон нафты і нафтапрадуктаў, але зарабіў на некалькі мільяр&

даў менш, чым у 1984 г. [2, с. 25]. Гэта прывяло да значнага памяншэння

прыбыткаў дзяржаўнага бюджэту. З працягам падзення цэн да 1987 г.

валютныя паступленні скараціліся амаль напалову [7, с. 97].

Пералічаныя фактары паўплывалі на тое, што рэфармаванне савец&

кай эканамічнай сістэмы было справай першай важнасці. Адмова ад

планавай эканомікі і адміністрацыйна&камандных метадаў кіравання

была вызначана акрамя суб’ектыўных памкненняў кіраўніцтва СССР

шэрагам вышэйадзначаных аб’ектыўных прычын. Умоўна ўсе прычы&

ны неабходных пераўтварэнняў можна падзяліць на дзве асноўныя гру&

пы. Першую з іх складаюць сістэмныя недахопы, якія характарызавалі

планавую эканоміку на працягу ўсяго перыяду яе існавання. Другая група
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прычын звязана з выклікамі часу, з якімі сутыкнулася Савецкая дзяржа&

ва ў канцы 1970&х — 1980&я гг. Яны непасрэдна падштурхнулі кіраўніцт&

ва СССР да рэформ. Але трэба адзначыць, што першая і другая групы

прычын цесна звязаны, бо сістэмныя недахопы планавай эканомікі сталі

выразна праяўляцца менавіта з надыходам новых умоў унутры краіны,

складаннем іншай міжнароднай кан’юнктуры.

Такім чынам, да другой паловы 1980&х гг. вызначыліся асноўныя пры&

чыны фарміравання перадумоў пераходу беларускага грамадства і дзяр&

жавы да новай стадыі гістарычнага развіцця. Усё выразней праяўляла

сябе складанае становішча, у якім апынулася да пачатку перабудовы

савецкая эканоміка. Харчовы і нафтавы крызісы балюча адбіваліся на

фінансавых магчымасцях Савецкага Саюза. Назіраліся праблемы эка&

намічнага развіцця, якое паступова запавольвалася. Да гэтага часу былі

вычарпаны рэсурсы для росту савецкай эканомікі экстэнсіўным шля&

хам. Назіралася сацыяльная напружанасць унутры краіны з&за таварна&

га дэфіцыту і павелічэння незадаволенага попыту. На фоне ўзмацнення

інтэграцыі савецкай эканомікі ў сусветны рынак і з пачаткам новай хвалі

навукова&тэхнічнай рэвалюцыі выявілася адставанне ў развіцці Савец&

кай дзяржавы ад вядучых капіталістычных краін. Акрамя праблем у эка&

номіцы да новых форм і метадаў кіравання дзяржавай і эканомікай  улад

штурхалі таксама змены ў сацыяльнай структуры грамадства. Вышэй&

пералічаныя групы аб’ектыўных і суб’ектыўных фактараў сталі галоў&

ным каталізатарам трансфармацыі савецкай эканамічнай сістэмы.
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