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У В О Д З I Н Ы 

З пачатку 1990-х гг., непасрэдна пасля халоднай вайны, на велiзарным еўразiйскiм абшары 

адбываюцца беспрэцэдэнтныя перамены ў жыццядзейнасцi краiн былога сацыялiстычнага ла-

гера. Здзейснены дэмантаж аўтарытарнай палiтычнай сiстэмы. Пераўтварэннi ахапiлi 

дзяржаўна-прававую i грамадска-палiтычную сферы, сацыяльна-эканамiчныя і гуманітарныя 

асновы, знешнепалiтычныя адносiны i iнтарэсы. Фармiруецца палiтычная дэмакратыя: 

ажыццяўляецца падзел уладаў, праводзяцца дэмакратычныя парламенцкiя i прэзiдэнцкiя выба-

ры, складваецца шматпартыйная сiстэма i грамадзянская супольнасць, развiваецца мясцовае 

самакiраванне. Адхiлены шматлiкiя стэрэатыпы, уласцiвыя асаблiвасцям камунiстычнага мыс-

лення i традыцый, укараняюцца розныя вiды ўласнасцi на сродкi вытворчасцi, пераадольваецца 

прымат блокавасцi ў мiжнародных адносiнах. 

З’явiўшыся прамым вынiкам адышоўшай халоднай вайны, перамены надалi якасна новы 

напрамак мiжнародным адносiнам у сусветным вымярэннi. Узнiклi перадумовы i магчымасцi 

для ўмацавання глабальнага супрацоўнiцтва i ўсеагульнай бяспекi. Больш асэнсавана i адказна 

ставiцца i абмяркоўваецца альтэрнатыва: цi свет з нарастаючым бязладдзем, цi зараджэнне 

структуры ўсеагульнай бяспекi. 

Транзiтыўныя краiны назапасiлi цiкавы i шмат у чым павучальны вопыт эвалюцыi сiстэмы 

ўнутрыдзяржаўных i мiжнародных прыярытэтаў. Амаль усе яны ажыццяўляюць усеабдымныя 

пераўтварэннi, якiя вiтаюцца i падтрымлiваюцца мiжнароднай супольнасцю i ў першую чаргу – 

заходнееўрапейскiмi палiтычнымi, эканамiчнымi i ваеннымi iнстытутамi. Польшча, Чэхiя, Вен-

грыя, Славенiя, Харватыя, Славакiя, Балгарыя, Румынiя, Боснiя i Герцагавiна, Эстонiя, Лiтва, 

Латвiя змянiлi геапалiтычныя прыярытэты, стварылi асновы рынкавай эканомiкi i, усталѐўваю-

чы прынцыпы заходняй дэмакратыі, – хоць i ў рознай ступенi – адчулi сябе «часткай Еўропы». 

Адначасова пашыраецца цiкавасць i ўплыў Захаду ў адносiнах да iх i рэгiѐна Цэнтральнай i Ус-

ходняй Еўропы ў цэлым. Тым самым новыя дэмакратычныя дзяржавы занялi больш прыкмет-

нае месца i як суб’екты, i як аб’екты еўрапейскай палiтыкi. 

Менавiта на разглядзе ўзрастання ролi згаданых краiн у мiжнароднай супольнасцi, на 

палiтыцы ўнутраных рэформ засяроджана ўвага ў дадзеным дапаможнiку. Адначасова зроблена 

спроба абагульнiць, сістэматызаваць i прааналiзаваць характар i тэндэнцыi сучасных змен у 

краiнах Цэнтральнай i Усходняй Еўропы. Даследаванне дае магчымасць вызначыць працякаю-

чыя працэсы як сiстэмную трансфармацыю, якая мае на мэце пераход да постiндустрыяльнага 

(капiталiстыч-нага) грамадскага ладу. Пераходнае рэфарміраванне сярод часткi дзяржаў рэгiѐна 

ў 1990-я гг. ужо прайшло праз стадыi станаўлення, разгортвання, перажыло паваротныя i пера-

ломныя моманты, уступiла ў перыяд завяршэння. У iншых дзяржавах на рубяжы ХХ–ХХI ст. 

адбывалася ўнутраная барацьба на лiнii «сацыялiзм – капiталiзм». Асобныя ж краiны затры-

малiся на пачатковых стадыях трансфармацыi. 

Прапанаваны нiжэй матэрыял стаў вынiкам як азнаямлення з публiкацыямi, так i непасрэд-

нага назiрання i супастаўлення. У прыватнасцi, выкарыстаны канцэптуальныя напрацоўкi, выс-

новы i сюжэты са шматлiкiх даследаванняў у расiйска-, беларуска-, польска-, англамоўным 

кнiжным i перыядычным друку апошнiх гадоў. Папярэдняе выданне дапаможнiка па згаданай 

праблематыцы здзейснена аўтарам у 1997 г. пад назвай «Постсацыялiстычныя краiны на шляху 

пераўтварэнняў i еўрапейскай iнтэграцыi». 
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1. ЕЎРОПА  Ў  СУЧАСНЫМ  СУСВЕТНЫМ  ПАРАДКУ 

 

1.1. Асаблiвасцi захавання еўрапейскай бяспекi 

Еўропа як мадэль сусветнай бяспекi. Бурныя працэсы другой паловы ХХ ст. унеслi свае 

карэктывы ў роль Еўропы на мiжнароднай арэне. У значнай ступенi страцiўшы сiлавыя рычагi 

ўздзеяння на сiтуацыю ў свеце, краіны кантынента ў гэты перыяд здолелі нарошчваць не менш 

важны патэнцыял: для iншых рэгiѐнаў свету яны служаць узорам развiцця iнтэграцыйных 

працэсаў, дэманструюць здольнасць да самаабнаўлення, праяўлення салiдарнага партнѐрства i 

па-срэднiцтва ва ўрэгуляваннi мiжнародных праблем. Асаблiва iстотных поспехаў удалося 

дасягнуць еўрапейцам за апошняе дзесяцiгоддзе мiнулага стагоддзя. 

З пачатку 90-х гг. ХХ ст. у мiжнароднай сiстэме, якая ўзнiкла непасрэдна пасля халоднай 

вайны, буйнейшыя дзяржавы свету набылi беспрэцэдэнтную магчымасць прадпрыняць рашу-

чыя крокi па ўмацаваннi глабальнага супрацоўнiцтва. У мiжнароднай сiстэме адзначалася 

менш рознагалоссяў i напружанасцi, што давала больш магчымасцей для раззбраення i пацяп-

лення мiжнароднага клiмату. Гэтаму ў значнай ступенi садзейнiчалi пераўтваральныя зрухi на 

тэрыторыi былога СССР i яго еўрапейскiх партнѐраў па сацыялiстычным лагеры. Як вынiк, 

першым станоўчым фактарам мiжнароднага развiцця аказалiся неўласцiвыя мiнулай эпосе 

крокi па ўмацаваннi глабальнага супрацоўнiцтва. 

Другiм абнадзейваючым фактарам мiжнароднага жыцця з’явiлася больш асэнсаванае iмк-

ненне сусветнай супольнасцi да бяспекi, асаблiва на еўрапейскiм кантыненце. Дзяржавы 

сталi лепш разумець асабістую безабароннасць на фоне шматлiкiх небяспечнасцей i выклiкаў 

сучаснаму міжнароднаму парадку. Але ўсведамленне праблемы бяспекi яшчэ недастатковае, 

каб яно рашаюча ўплывала на нацыянальную, кантынентальную цi глабальную палiтыку. 

Канцэпцыя ўсеагульнай i ўсеахопнай бяспекi пакуль не прывяла да неабходнай трансфармацыi 

грамадскай свядомасцi, нацыянальных i мiжнародных структур. Тым не менш урады зараз як 

нiколi раней шмат увагi ўдзяляюць структурам бяспекi i мерам па яе забеспячэннi. 

Спыненне халоднай вайны само па сабе не кладзе канец мiждзяржаўным канфлiктам, але i 

не азначае вяртання да ранейшага тыпу мiжнародных адносiн, заснаваных на балансе сiл i 

зменных саюзах. Бязмежная разбуральнасць ядзернай зброi i ўсѐ больш нарастаючая моц звы-

чайных узбраенняў блакiруюць дапушчэнне вайны як iнструмента палiтыкi ўвогуле. Новая 

мiжнародная сiтуацыя дае магчымасць дасягнуць сапраўднай калектыўнай бяспекi i панавання 

мiжнароднага права, пры якiх выкарыстанне ваеннай сiлы ў вырашэннi канфлiктаў памiж 

краiнамi трацiць сваѐ значэнне. 

Якая ж роля ядзернай зброi ў гэтым новым парадку, супраць якiх пагроз яна можа быць 

выкарыстана? Якiя iнтарэсы ядзерныя дзяржавы могуць лiчыць жыццѐва настолькi важнымi, 

каб было дапушчальна прымянiць ядзерную зброю ў якасцi стрымання? Адказваючы на гэтыя 

пытаннi, можна сцвярджаць, што ў блiжэйшай будучынi цяжка ўгледзець увогуле такую неаб-

ходнасць i дапушчальнасць. 

Аднак свет, вольны ад ядзернай зброi, – прызнаюць ядзерныя ўладальнiкi – у лепшым вы-

падку застаецца перспектывай вельмi аддаленай. Кожная з пяцi афiцыйных ядзерных дзяржаў 

пажадае захаваць пэўную колькасць зброi настолькi доўга, наколькi гэта будуць рабiць яе 

партнѐры цi сапернiкi. Усе цi большасць з iх будуць даказваць, што гэта неабходна на непрад-
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казальны выпадак адкрытага разгортвання ядзернай зброi яшчэ адной або некалькiмi дзяржа-

вамi. Адзiна апраў-данай мэтай захавання ядзернай зброi можна лiчыць яе ўласцiвасць быць 

эфектыўным фактарам стрымання. Але дзеля гэтай мэты будзе дастаткова мець не больш двац-

цатай часткi (а верагодна i менш) ад яе цяперашняй колькасцi. 

Найбольшую ж пагрозу бяспецы пасляхалоднаваеннай Еўропе нясуць не патэнцыяльныя 

канфлiкты памiж дзяржавамi, а канфлiкты ўнутры iх. Адсюль – неабходнасць фундаменталь-

ных перамен у прынцыпах бяспекi i iх працэдурах. Мiжнародная супольнасць павiнна мець 

права на калектыўнае ўмяшанне ва ўнутраныя справы ахопленай канфліктам краіны дзеля за-

хавання насельнiцтва, якое становіцца ахвярай. Таму стварэнне новай сiстэмы бяспекi будзе 

грунтавацца хутчэй на шматбаковых гарантыях, чым на разнастайным запалохваннi, як было ў 

мiнулым. Гэта заахвоцiць суверэнныя дзяржавы супрацоўнiчаць у вырашэннi пытанняў на-

цыянальнай бяспекi. 

Ажыццяўленне шматбаковых гарантый – важнейшая прэрагатыва мiжнародных арганiза-

цый. Задача апошнiх у гэтых умовах: адсочваць праблемы, а не iмкнуцца iх вырашыць. Не мо-

жа быць нiякай адзiнай рэгiянальнай арганiзацыi, якая займаецца ўсiмi пытаннямi бяспекi. Не 

павiнна быць i нiякай iерархii сярод гэтых iнстытутаў. Плюралiстычная дэмакратыя, верхавен-

ства закону i захаванне грамадзянскiх правоў, уключаючы правы меншасцей, з’яўляюцца асно-

ватворнымi перадумовамi мiжнароднай бяспекi ў Еўропе. 

Новыя пагрозы i выклiкi бяспецы. Трэцяй асаблiвасцю захавання еўрапейскай бяспекi 

стала тое, што канец халоднай вайны не толькi кардынальна змянiў палiтычную i ваенна-

стратэгiчную сiтуацыю на кантыненце, але i дэвальвiраваў класiчныя пагрозы, звязаныя га-

лоўным чынам з накапленнем узбраенняў. Узнiклi новыя (дакладней, усплылi старыя i больш 

глыбiнныя) праблемы: унутраныя раздоры, узброеныя сутычкi i нават грамадзянскiя войны. 

Новыя пагрозы i выклiкi можна падзялiць на чатыры групы: 

– этнiчныя i рэлiгiйныя канфлiкты, цесна пераплеценыя з адсутнасцю дэмакратычных iн-

стытутаў i органаў самакiравання. Не сакрэт, што ў многiх краiнах Заходняй Еўропы з сепара-

тысцкiмi рухамi больш паспяхова спраўляюцца, чым у новых еўрапейскiх дэмакратыях, па-

колькi пратэсты i патрабаваннi этнiчных, нацыянальных, рэлiгiйных, лiнгвiстычных груп на 

Захадзе каналiзаваны (уцiснуты ў рамкi прававога стрымання), змякчаны атмасферай палiтыч-

нага плюралiзму i дэмакратычных iнстытутаў; 

– палiтычная нестабiльнасць, якая звязана з трансфармацыяй аднапартыйных таталiтарных 

сiстэм у плюралiстычныя дэмакратыi; 

– сацыяльная напружанасць, абумоўленая пераходам цэнтральна кiруемых дырэктыўных 

эканомiк да рынкавых гаспадарчых мадэлей; 

– экалагiчныя рызыкi, выклiканыя ў асноўным недахопамi праектавання i эксплуатацыi 

АЭС i хiмiчных вытворчасцей. 

Чацвѐртая асаблiвасць еўрапейскай бяспекi ў пасляхалоднаваенны перыяд –пераадоленне 

глабальнага фармацыйнага i iдэалагiчнага процiстаяння ў выніку распаду сацыялістычнай 

грамадскай сістэмы. Аб’ядналася Германiя, распалася Чэхаславакiя, на абломках дзвюх та-

талiтарных федэрацый, СССР i СФРЮ, утварылiся дваццаць новых незалежных дзяржаў. Знiк-

ла Арганiзацыя Варшаўскага дагавора (АВД), склалiся новыя iнстытуты ваенна-палiтычнага 

ўзаемадзеяння – Савет паўночнаатлантычнага супрацоўнiцтва (зараз Савет еўраатлан-тычнага 

партнѐрства, СЕАП) i Партнѐрства дзеля мiру (ПдМ). Фундаментам новага еўрапейскага па-

радку стала выкананне да канца 1995 г. палажэнняў Дагавора 1990 г. аб звычайных узброеных 

сiлах у Еўропе (ЗУСЕ) усiмi 30 дзяржавамi-ўдзельнiцамi. Гэта прывяло да скарачэння больш за 
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50 тыс. адзi-нак цяжкiх узбраенняў на абшары ад Атлантыкi да Урала. Да таго ж да канца 1994 

г. адбыўся вывад былых савецкiх войск з Сярэдняй Еўропы i Балтыi, што паспрыяла стварэнню 

ядра ваеннай стабiльнасцi i палiтычнай прадказальнасцi. Парыжская канферэнцыя Арганізацыі 

па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (АБСЕ) i заключэнне ў 1994 г. Пакта аб стабiльнасцi ў 

Еўропе па ваенна-палiтычных аспектах бяспекi заклалi аснову новага тыпу ўзаемаадносiн 

памiж усiмi дзяржавамi-ўдзельнiцамi. Да большай узаемнай адкрытасцi прывяло выкананне 

рашэнняў i рэкамендацый канферэнцыi АБСЕ ў Вене аб мерах умацавання бяспекi i даверу. У 

вынiку распаўсюдзiлiся i ўмацавалiся агульныя каштоўнасцi i мiжнародна-палiтычныя падыхо-

ды ва ўсѐй Еўропе. 

Постсацыялiстычныя краiны сталi прыхiльнiкамi прынцыпаў дэмакратыi i палiтычнага 

плюралiзму, рынкавай эканомiкi i верхавенства закону. Iх згода паважаць мiжнародныя стан-

дарты ў вобласцi грамадзянскiх праў i фундаментальных свабод адкрыла для многiх (даклад-

ней, за рэдкiм выключэннем) шлях да прыѐму ў Савет Еўропы. Большасць з новых незалежных 

дэмакратый выказалi намер уступiць у Арганiзацыю Паўночнаатлантычнага дагавора (НАТО) i 

Еўрапейскi саюз (ЕС). 

 

 

1.2. Перспектывы еўрапейскага ўладкавання 

Сутнасць новага парадку для Еўропы. Пошукi новай мадэлi агульнаеўрапейскай бяспекi 

ў чарговы раз разгарнулiся пасля заканчэння халоднай вайны. Да гэтага стратэгiя процiстаяння 

забяспечвала пэўны парадак. Небяспечныя сiтуацыi ўзнiкалi; пры гэтым адначасова iнiцыята-

рамi канфлiктаў i мiратворцамi з’яўлялiся два процiстаячыя бакi: НАТО i АВД. Галоўнай 

асаблiвасцю гэтага перыяду адноснай раўнавагi было ўсведамленне з боку абодвух блокаў, што 

празмернае нагнятанне напружанасцi пагражае новай сусветнай вайной, прычым, вайной 

ядзернай. 

Пасля пераадолення халоднай вайны вядучая роля ў захаваннi раўнавагi на кантыненце пе-

райшла непасрэдна да дзяржаў. Заснаваныя на нацыянальных iнтарэсах, яны не маглi i не 

змогуць гарантаваць стабiльнасць. Еўрапейскi парадак, у аснове якога сутыкаюцца нацыяналь-

ныя суверэнiтэты i iнтарэсы кожнай з дзяржаў кантынента, з’яўляецца непрадказальным i 

патэнцыяльна небяспечным. «Парады суверэнiтэтаў» у 1989–1991 гг. выклiкалi ачагi нацыяна-

льных канфлiктаў. Што яшчэ горш, непазбежныя супярэчнасцi могуць вылiцца ў ваенныя 

мiждзяржаўныя канфлiкты, а апошнiя – перарасцi ў ядзерную катастрофу.  

Калi нацыянальна-дзяржаўныя iнтарэсы не могуць знiтаваць еўрапейскую бяспеку, то што 

здольнае захаваць уласцiвую мiнулай эпосе адносную раўнавагу? Слушнай альтэрнатывай 

лiчыцца стварэнне шматслойнага парадку ў Еўропе. Пры гэтым пэўныя важныя рашэннi пры-

маюцца на агульнаеўрапейскiм узроўнi, iншыя – на нацыянальна-дзяржаўным, i астатнiя – на 

рэгiянальным узроўнi. Суверэнiтэт ужо не належыць выключна асобнай дзяржаве, а размяр-

коўваецца памiж еўрапейскiм, нацыянальным i рэгiянальным узроўнямi. Такiм чынам, сутнасць 

новага парадку для Еўропы ў тым, што роўныя часткi нацыянальнага суверэнiтэту кожнай 

дзяржавы перадаюцца ўверх – у распараджэнне наднацыянальных структур бяспекi i супрацо-

ўнiцтва i ўнiз – у кампетэнцыю субрэгiянальных форм узаемадзеяння. За нацыянальнымi 

дзяржавамi застаецца важная роля, але не менш важныя задачы ажыццяўляюцца як на еўра-

пейскiм, так i на рэгiянальным узроўнi. Узаемадзеянне па пытаннях бяспекi на трох узроўнях i 
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заклiкана знаходзiць баланс iнтарэсаў усiх дзяржаў i ў вынiку гарантаваць стабiльны еўра-

пейскi парадак. 

Паводле сцвярджэння швейцарскага палiтолага Ю. Штайнера, пасля Другой сусветнай 

вайны Заходняя Еўропа настойлiва працавала над канцэпцыяй бяспечнага парадку для ўсяго 

кантынента. Яго правобразам стаў Еўрапейскi саюз, для якога апрача нацыянальна-дзяржаў-

нага супрацоўнiцтва ўласцiвы i працэс рэгiяналiзацыi (функцыянаванне так званых 

еўрарэгiѐнаў), i працэс наднацыянальнай iнтэграцыi (паўнамоцтвы органаў ЕС прымаць раш-

эннi, абавязковыя для дзяржаў-членаў). Вядома, у кантэксце захавання еўрапейскай бяспекi 

дзейнасць ЕС выглядае як спрошчаны ўзор. 

Фактары захавання мiжнароднай бяспекi. Еўропа больш за iншыя рэгiѐны свету вый-

грала ад сканчэння халоднай вайны. Тут адбылiся такiя лѐсавызначальныя падзеi, як 

аб’яднанне Германii i спыненне ваенна-палiтычнай блокавай канфрантацыi. Крушэнне «жа-

лезнай заслоны» адкрыла нябачныя дагэтуль перспектывы супрацоўнiцтва i зблiжэння дзяржаў 

i народаў на аснове агульных дэмакратычных каштоўнасцей. 

Згаданыя падзеi i прадвызначылi ў цэлым заканчэнне халоднай вайны, якая ў сваю чаргу 

выклiкала трэцюю вялiкую трансфармацыю сусветнай палiтыкi ў ХХ ст. З улiкам геапалiтыч-

нага становiшча ў розных рэгiѐнах свету мiжнародны парадак у пасляхалоднаваенную эпоху 

будзе залежаць ад наступных фактараў: 

– наколькi Еўропа даб’ецца поспехаў у паглыбленнi i пашырэннi свайго палiтычнага i ва-

еннага адзiнства; 

– цi замацуецца суверэнны статус дзяржаў, узнiкшых на постсавецкай прасторы; 

– цi ўсталююцца дэмакратычныя парадкi ў Расii, якiя знейтралiзуюць iмперскiя iмкненнi, 

не дапусцяць звароту да цэнтралiзаванай дыктатуры i выбухаў насiлля; 

– цi змогуць краiны Далѐкага Усходу (Японiя, Кiтай) i ЗША, Расiя дамовiцца аб рэгiяналь-

най бяспецы, якую ролю ў гэтым набудуць новыя ядзерныя дзяржавы Iндыя i Пакiстан; 

– цi прывядуць намаганнi вялiкiх дзяржаў у рух дэмакратычны працэс на Блiзкiм Усходзе. 

Большасць аналiтыкаў пагаджаюцца з тым, што цэнтр фарміравання новага мірапарадку 

па-ранейшаму будзе ў Еўропе, а роля ЗША ў кожным з гэтых рэгiѐнаў застанецца ўплывовай на 

блiзкую перспектыву, паколькi ў сусветнай палiтыцы на гэтым этапе яна аказалася адзiнай 

звышдзяржавай. Нi адна iншая дзяржава не мае аналагiчных сродкаў, дастатковых для эка-

намiчнага i сацыяльнага ўздзеяння на сусветную супольнасць. 

Аднак асобаму статусу ЗША пагражаюць унутраныя праблемы. З. Бжэзiнскi, напрыклад, 

лiчыць, што калi не ўдзялiць iм больш увагi, то ўжо ў пачатку XXI ст. можа скласцiся новы па-

радак, пры якiм аб’яднаная Еўропа i эканамiчна дынамiчная Японiя адымуць ад ЗША i возь-

муць на сябе значную палiтычную i ваенную адказнасць. Такая ж магчымасць прасочваецца i ў 

знешнепалiтычнай стратэгii КНР. 

Абрысы бесканфлiктнага еўрапейскага ўладкавання. Пацвярджэннем патэнцыяльнага 

росту ролi Еўропы стаў Мадрыдскi самiт НАТО ў лiпенi 1997 г. Рашэнне аб прыѐме ў альянс 

трох краiн былога сацыялiстычнага лагера па сваѐй сутнасцi было пачаткам усталявання новага 

еўрапейскага парадку, якi будзе вызначаць стан i развiццѐ Еўропы ў XXI ст. Гэты парадак 

фармiруецца ў вынiку ўзаемадзеяння пяцi фундаментальных працэсаў: пашырэння НАТО; уз-

мацнення ролi ЗША ў Еўразii; паглыблення i пашырэння еўрапейскай iнтэграцыi; няўхiльнага i 

свядомага дрэйфу постсацыялiстычных дзяржаў у заходнiм напрамку; складанага i 

супярэчлiвага руху Расii насустрач Еўропе, ЗША, НАТО i ЕС. 
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Вызначальная роля ў стварэннi новага еўрапейскага парадку належыць падключэнню краiн 

Цэнтральнай i Усходняй Еўропы да НАТО i ЕС. Гэты рух пакуль што не iдэнтычны з агуль-

наеўрапейскiм працэсам, таму што iснуе яшчэ адзiн канал iнтэгравання дзяржаў кантынента – 

АБСЕ. Абодва лакаматывы iнтэграцыi дэманструюць актыўнасць. Працэс у рамках АБСЕ за-

клiканы па вялiкiм рахунку амартызаваць верагодныя адмоўныя наступствы паглынання за-

ходнееўрапейскай цывiлiзацыяй астатняй часткi кантынента. 

Элементы сапернiцтва сярод лiдэраў еўрапейскай iнтэграцыi праяўляюцца на справе. 

Пацвярджэннем сталi дзве важныя падзеi, якiя адбылiся амаль адначасова ў 1997 г.: 16 снежня 

мiнiстры замежных спраў 16 краiн – членаў НАТО падпiсалi ў Бруселi з Чэхiяй, Венгрыяй i 

Польшчай пратакол аб далучэннi гэтых трох дзяржаў да Паўночнаатлантычнага пакта; 19 

снежня ў Капенгагене на сесii Савета мiнiстраў замежных спраў АБСЕ 54 краiны адзiнадушна 

ўхвалiлi асноўныя напрамкi работы над Хартыяй еўрапейскай бяспекi. Фармальна гэтыя акцыi 

не звязаны памiж сабой. Але па сваiм змесце яны сiмвалiзуюць iснуючую тэндэнцыю разыход-

жання iнтарэсаў у постканфрантацыйнай еўрапейскай палiтыцы. 

Калi сустрэча натаўскiх мiнiстраў зрабiла далѐка iдучы крок у бок пашырэння Еўраатлан-

тычнага саюза, умацавання тэндэнцый натацэнтрызму, то ў аснову прынятага ў Капенгагене 

дакумента пакладзены тэзiс аб цэнтральнай i ключавой ролi АБСЕ ў забеспячэннi еўрапейскай 

бяспекi i стабiльнасцi як адзiнай панеўрапейскай арганiзацыi бяспекi. Дакумент выклiкаў 

прадметную i змястоўную працу па ўдасканаленнi на сiстэматычнай перагаворнай аснове. 

Хартыя еўрапейскай бяспекi прынята на ўзроўнi кiраўнiкоў дзяржаў i ўрадаў (самiт АБСЕ ў 

Стамбуле, снежань 1999 г.) як палiтычна абавязковы дакумент. Па сваѐй значнасцi ѐн 

параўноўваецца з хельсiнкскiм Заключным актам 1975 г. 

Дасягненне мэты бесканфлiктнага еўрапейскага ўладкавання, як паказваюць дыскусii, 

справа вельмi складаная. Шлях да Еўропы без раздзяляльных лiнiй ляжыць праз умацаванне 

АБСЕ як агульнаеўрапейскай арганiзацыi, праз эвалюцыю НАТО ў палітыка-вайсковую ар-

ганізацыю падтрымання бяспекi ўсiх краiн рэгiѐна АБСЕ, i праз наладжванне кааператыўнага 

супрацоўнiцтва памiж шматлiкiмi еўрапейскімі і еўраатлантычнымi арганiзацыямi, якiя зай-

маюцца праблемамi бяспекi ў сваiм рэгiѐне. 
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2. СЯРЭДНЯЯ  ЕЎРОПА  Ў  СIСТЭМЕ  ЕЎРАПЕЙСКАЙ 

IНТЭГРАЦЫI 

 

2.1. Еўрапейская iдэя iнтэграцыi 

Сутнасць гiстарычнай еўрапейскай цэласнасцi. Што такое «Еўропа», дзе яна пачынаец-

ца i дзе канчаецца? – ставяць пытанне як здаўна, так i сѐння палiтыкi i дыпламаты. Сапраўды, 

Еўропа – паняцце не толькi геаграфiчнае, але і цывілізацыйнае: агульная гiсторыя, культура, а 

таксама сумесная адказнасць за будучае – як сваѐ, так i ўсяго чалавецтва. 

Сѐння найбольш распаўсюджана меркаванне, што абшар, на якiм дзейнiчае Арганiзацыя па 

бяспецы i супрацоўнiцтве ў Еўропе – гэта i ѐсць прастора, на якой трэба шукаць стабiлiзацыю 

еўрапейскага дому. У гэтым абшары неадлучна знаходзяцца ЗША i Канада, а таксама ўся Расiя 

i iншыя дзяржавы-пераемнiцы Савецкага Саюза. Словам, Еўропа ў геапалiтычным вымярэннi 

прасякае абшар ад Ванкувера да Уладзiвастока. На аддаленую перспектыву немагчымая 

стабiльнасць у Еўропе без ЗША i Канады гэтак жа, як i без цi супраць Расii. Так гучыць най-

больш распаўсюджаная сучасная версiя еўрапейскай стабiльнасцi i iнтэграцыi. 

Еўрапейская iдэя непадзельнасцi стала ключавой ва ўсведамленнi сучасных працэсаў на 

кантыненце. У шырокiм сэнсе – гэта iдэя еўрапейскай супольнасцi, цэласнасцi, якая заключае ў 

сабе разнастайнасць народаў i культур. Еўрапейская цывiлiзацыя пры гэтым разглядаецца як 

культурна-гiстарычнае цэлае, заснаванае на агульнасцi вытокаў, гiстарычнага лѐсу i спадчыны. 

Еўропа – гэта перад усiм цэласнасць, сфарміраваная унiкальнай спадчынай грэчаскай фiла-

софii, рымскага права i хрысцiянскiх традыцый. Сярод фактараў, вызначыўшых еўрапейскую 

свядомасць, патрэбна назваць таксама супрацьдзеянне знешняй пагрозе, найперш мусуль-

манскай. 

Разам з фактарамi яднання ў Еўропе дзейнiчалi i фактары палярнасцi. Гэта супярэчнасцi 

памiж царквой i дзяржавай, нацыяй i iмперыяй, каталiцызмам i пратэстанцтвам, тэалогiяй i 

фiласофiяй, навукай i верай. Ды i сам раскол Еўропы ў ХХ ст. многiя даследчыкi схiльныя раз-

глядаць як праяўленне еўрапейскай палярнасцi, паколькi яго iдэалагiчнай крыніцай была са-

вецкая iмперыя, заснаваная на марксiзме і сацыялiзме, якія маюць еўрапейскае паходжанне. 

Магчымасцi дасягнення еўрапейскай iнтэграцыi. На аснове iнтэрнацыяналiзацыi гра-

мадскага i эканамiчнага жыцця, паскоранай навукова-тэхнiчным працэсам, нарастання ўзаемаз-

вязанасцi народаў i дзяржаў Еўропы праходзiць iнтэграцыя – згуртаванне, злiццѐ грамадскiх, 

дзяржаўных, эканамiчных структур у рамках шырокай мiждзяр-жаўнай супольнасцi. Для гэтага 

ствараюцца новыя iнстытуты ўлады з перадачай iм часткi суверэнных праў нацыянальных 

палiтычных i эканамiчных структур. 

Пануючую зараз у масавай свядомасцi еўрапейцаў i дзеяннях розных палiтычных арганiза-

цый iдэю пераадолення расколу Еўропы шляхам агульнаеўрапейскай iнтэграцыi ў блiжэйшай 

будучынi немагчыма ажыццявiць палiтычным спосабам. Недастаткова для гэтага ўсведамлення 

гiстарычнай супольнасцi. Нягодныя самi па сабе i такiя сродкi, як мiлiтарны цi сумесная бара-

цьба супраць знешняй (па-за еўрапейскай) пагрозы. На сѐння пакуль iснуюць дзве галоўныя 

магчымасцi iнтэгравання Еўропы: культурная i эканамiчная. 

У апошнiя гады паняцце Еўропы як культурнай цэласнасцi прысутнiчае ў прамовах прак-

тычна ўсiх дзеячаў i лiдэраў кантынента. Маюцца на ўвазе не толькi адносiны ўнутры Еўра-
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пейскага саюза, але i культурная iнтэграцыя з дзяржавамi Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 

(ЦУЕ). Пры гэтым сам кантынет вызначаецца як «супольнiцтва каштоўнасцей i культуры», а 

культура – як «самая трывалая сувязь, аб’ядноўваючая Еўропу». Дзейснасць культуры тлу-

мачыцца яе здольнасцю захоўваць своеасаблiвасць i адначасова аб’ядноўваць. Ва ўмовах 

нарастаючых перамен, выклiканых навукова-тэхнiчнай рэвалюцыяй, культура выступае як 

пункт апоры для стварэння ўстойлiвай гуманiтарнай сiстэмы. 

Гэтыя ўласцiвасцi культуры сѐння выражаюцца ў цэлым шэрагу праектаў, накiраваных на 

сумесныя (у маштабе Еўропы) дзеяннi ў такiх абласцях, як пашырэнне сiстэмы перакладаў; па-

пулярызацыя нацы-янальных лiтаратур; павелiчэнне сеткi бiблiятэк; ахова помнiкаў; праект 

«еўрапейскi горад культуры» i г. д. Пытаннi еўрапейскага тэлебачання, аўдыявiзуальнай пра-

дукцыi, кнiгавыда-вецтва, прыватнага мецэнацтва прадугледжаны праграмай «Эўрыка». Най-

больш iнстытуцыялiзаваная сумесная дзейнасць у вобласцi адукацыi, на якую ўскладаецца га-

лоўная надзея дзеля выхавання «еўрапейскай свядомасцi». 

Усѐ больш вiдавочнай для масавай свядомасцi ў гэтых умовах становiцца важнасць су-

польнай гiсторыi (iнакш званай «еўрапейскiм мiфам»). Агульнасць лѐсу – гэта перш за ўсѐ 

агульнае мiнулае, якое засвойваецца кожным пакаленнем дзякуючы сям’i i школе. Аднак на-

цыянальныя гiстарыяграфii спрыяюць галоўным чынам узаемнай варожасцi памiж еўра-

пейскiмi дзяржавамi. Таму перад гiсторыкамi стаiць задача ацанiць i асвятлiць еўрапейскае 

мiнулае з пазiцый супольнай культурнай i гiстарычнай спадчыны. Уклад гiсторыкаў, вучоных-

грамадазнаўцаў, што абгрунтоўваюць адзiнства Еўропы, пачынаючы ад этнiч-ных, культурных, 

лiнгвiстычных каранѐў i даводзячы да агульнасцi гiсторыка-культурных асноў еўрапейскай 

цывiлiзацыi, – усѐ гэта павiнна працаваць на еўрапейскую свядомасць. 

У аснову эканамiчнай iнтэграцыi кладуцца натуральныя працэсы ўзмацнення ўзаемазалеж-

насцi нацыянальных гаспадарчых сiстэм i рынкаў. Аднак эканамiчны фактар iнтэгравання 

Еўропы значна больш складаны, чым культурны. Справа ў тым, што ѐн аформiўся ў Заходняй 

Еўропе ў перыяд пасля Другой сусветнай вайны як абарончы саюз супраць СССР, а таксама i 

супраць ЗША. Доўгi час ѐн прайграваў Злучаным Штатам, нават набыў рысы маргiнальнага 

цэнтра эканамiчнай iнтэграцыi. Ва ўмовах канфрантацыi ѐн ствараўся i разглядаўся найперш як 

будучы тэатр ваенных дзеянняў. У апошнiя гады заходнееўрапейскi цэнтр эканамiчнай iнтэгра-

цыi значна ўмацаваў сваю самастойнасць. Але ѐн захаваў i ранейшыя рысы, таму традыцыйна 

застаецца цэнтрам iнтэграцыi закрытага тыпу. Чым больш ѐн пашыраецца i па-глыбляецца, тым 

больш жорсткiм становiцца адбор i больш моцнай яго закрытасць. Такую iнтэграцыю можна 

назваць iнтэграцыяй самаiзаляцыi. Гэтым у значнай ступенi тлумачыцца ўскладнѐны характар 

пашырэння Еўрасаюза як цэнтра эканамічнай інтэграцыі кантынента. 

Апроч гэтага фактара, працэс эканамiчнага iнтэгравання абцяжараны i цэнтраiмклiвымi 

тэндэнцыямi распаду, якiя пакуль пераважаюць на велiзарнай еўраазiяцкай прасторы краiн бы-

лой сацыялiстычнай садружнасцi i СССР. Там толькi пачалiся працэсы нацыянальна-

дзяржаўнага размежавання i не ўсюды завершана дзяржаўнае будаўнiцтва. Усѐ гэта робiць зга-

даную прастору маргiнальнай зонай развiцця. За ўплыў над ѐй ужо iдзе барацьба памiж 

вядучымi краiнамi i групамi краiн, паколькi пераарыентацыя хаця б часткi рэгiѐна можа ўзмац-

нiць адпаведную групоўку. У гэтай зоне знiк магутны iнтэгруючы фактар – Савецкi Саюз, а 

Расiя не змагла (можа, пакуль што) стаць яго пераемнiкам. У вынiку на абсяжнай прасторы на-

мецiлася некалькi iнтэгра-цыйных цэнтраў – сярэднееўрапейскi, паўночнаеўрапейскi, цэн-

тральнаазiяцкi, закаўказскi, – развiццѐ якiх iдзе без удзелу Расii. Больш таго, некаторыя з iх 

набылi антырасiйскую накiраванасць. 
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Як бачна, эканамiчны фактар застаецца вызначальным усправе яднання кантынента, хоць 

iснуючая эканамiчная цераспалосiца не спрыяе пераўтварэнню iдэi еўрапейскай iнтэграцыi ў 

рэальнасць. Тым не менш, гэта iдэя ўжо атрымала пэўнае развiццѐ (усведамленне супольнай 

гiсторыi, палiтычная воля, культурная цэласнасць) i мае магчымасць ажыццявiцца ў перспек-

тыве. 

 

 

2.2. Паняцце i структура Сярэдняй Еўропы 

Прадмет рэгiяналiстыкi. Пачынаючы з 70-х гг. ХХ ст., у сусветнай навуцы аб рэгiѐнах 

адбываецца пераасэнсаванне яе прадмета. Разуменне рэгiяналiстыкi як тэорыi «статычных» ад-

носiн памiж рэгiѐ-намi ў сусветнай палiтыцы паступова замяняецца ўяўленнем аб ѐй як аб дыс-

цыплiне, якая вывучае дынамiку станаўлення рэгiянальных калектываў i працэсаў у сусветнай 

палiтыцы, у якiя ўцягваюцца рэгiянальныя аб’яднаннi, узаемадзейнiчаючы памiж сабой i 

iншымi тэрытарыяльнымi адзiнкамi. Вядома, не адхiляецца i вывучэнне чыста тэарэтычных ас-

ноў рэгiяналiстыкi. 

Само паняцце «рэгiѐн» зараз не з’яўляецца прадметам спрэчак. У прыватнасцi, як бяс-

спрэчны прыняты тэрмiн «еўрапейскi рэгiѐн» як вызначаная частка кантынента. Не аспрэчва-

ецца i тое, што без агульнаеўрапейскага механiзму ўладкавання немагчыма паўнавартаснае 

функцыянаванне дадзенага рэгiѐна, i што ѐн не павiнен уносiць дысгармонiю памiж заходняй i 

ўсходняй часткамi Еўропы. 

Разам з дзяленнем Еўропы на геаграфiчныя, эканамічныя, нацыянальныя, этнаканфесiйныя 

рэгiѐны iснуе выдзяленне i менш устойлiвых у храналагiчным плане геапалiтычных рэгiѐнаў. 

Геапалiтычныя фактары, вялiкая мiжнародная палiтыка, глабальныя палiтычныя працэсы, як 

паказвае гiсторыя, часам актыўна ўмешваюцца ў працэс рэгiянальных супольнасцей еўра-

пейскiх народаў i дзяржаў. Уплываючы, яны часам кардынальна змяняюць складзеныя i, здава-

лася б, устойлiвыя рэгiѐны, перакройваюць межы памiж iмi, прыводзяць да знiкнення асобных 

з iх. 

Рэгiѐн Сярэдняй Еўропы. Посткамунiстычная рэальнасць дазваляе па-новаму глянуць на 

тую геаграфiчную частку кантынента, якая называецца Цэнтральнай Еўропай. Геапалiтычна 

яна сѐння распадаецца на два рэгiѐны: усходнi i заходнi. За ўсходнiм усѐ больш трывала зама-

цоўваецца тэрмiн «Сярэдняя Еўропа». Сярэдняя Еўропа аб’ядноўвае новыя дэмакратычныя 

дзяржавы, маючыя камунiстычнае мiнулае, i тэрытарыяльна ахоплiвае заходнюю частку больш 

буйнага рэгiѐна – ЦУЕ з далучэннем Балканскага паўвострава. Тэрмiн Сярэдняя Еўропа ўжыва-

ецца ў вузкiм i шырокiм сэнсе. У вузкай трактоўцы ѐн уключае тэрыторыю Польшчы, Чэхii, 

Славакii i Венгрыi; у шырокай – да гэтых дзяржаў дадаюцца Балгарыя, Румынiя, Славенiя, 

Харватыя, Боснiя i Герцагавiна, Македонiя, Албанiя, Эстонiя, Лiтва, Латвiя. Той факт, што 

Югаславiя, Малдова, Беларусь i ў пэўнай ступенi Украiна не да канца акрэслiлi свае адносiны з 

Захадам, дае падставы аналiтыкам устрымлiвацца ад далучэння iх да сярэднееўрапейскага 

рэгiѐна. 

Як бачна, з’яўленне новага тэрмiна ў геапалiтыцы абумоўлена пераасэнсаваннем ролi i 

месца Усходняй Еўропы ў постхалоднаваенную эпоху. Тым не менш кожная з краiн рэгiѐна 

трактуецца як самабытная сацыякультурная цэласнасць, што не можа звесцiся нi да Захаду, нi 

да Усходу Еўропы, хоць i непадзельная з iмi. 



 11 

Большасць палiтыкаў i iдэолагаў традыцыйна разглядаюць нававызначаны рэгiѐн пераваж-

на як аб’ект гiсторыi – арэну сапернiцтва Захаду i Усходу. Нягледзячы на тое, што тэрмін 

«Сярэдняя Еўропа» шырока ўжываўся на Захадзе ў перыяд паміж Першай і Другой сусветнымі 

войнамі, зараз там нярэдка гэты субкантынент iнтэрпрэтуецца як «Усход». У Расii, як носьбiта 

тэрмiна «Усходняя Еўропа» ў чыстым выглядзе, акрэсленне Сярэдняй Еўропы пакуль што ня-

яснае. Разам з яе прызнаннем там iснуе і процілеглая тэндэнцыя разглядаць Украiну як «Мало-

россiю», а Беларусь зусiм па-сталыпiнску – як «Северо-Западный край». Але абедзве крайнiя 

думкi сходзяцца ў тым, што Сярэдняя Еўропа – гэта Усход. 

Новая тэрмiналогiя толькi становiцца набыткам геапалiтыкi. А традыцыйны падыход, вы-

кладзены ў панеўрапейскiх канцэптуальных мадэлях, зусiм iншы. Там Еўропа прадстае ў трох 

iпастасях – Заходняй (Вялiкабрытанiя, Францыя, Iспанiя), Цэнтральнай (Германiя, Iталiя), Ус-

ходняй (Расiя). Усѐ ж iншае, што памiж Германiяй i Уралам не з’яўляецца рускiм, уласных 

назваў не мае i ўяўляецца як нейкiя знiкаючыя малыя велiчынi. 

А мiж тым, у Еўропе здаўна iснуюць i ўзаемадзейнiчаюць вялiкiя i малыя народы. Ад-

носiны памiж iмi заўсѐды былi далѐкiмi ад гармонii. У эпоху першапачатковага накаплення i 

прамысловай рэвалюцыi тут маглi задаваць тон не толькi такiя дзяржавы, як Англiя цi Фран-

цыя, але i Галандыя, Швецыя, Польшча, Чэхiя. З фарміраваннем буйных, тэхналагiчна магут-

ных нацый-дзяржаў i iх палiтычных альянсаў, а па-сля Другой сусветнай вайны – двухполюс-

нага свету сiтуацыя няўхiльна змянялася не на карысць сярэднееўрапейскiх дзяржаў. У народаў 

рэгi-ѐна не пыталi аб iх выбары грамадскага ладу і згодзе на знешнія саюзы, iх як бы адсылалi 

на задворкi вялiкай палiтыкi. Тут толькi на працягу нашага стагоддзя цэлыя народы былi вы-

мушаны тройчы змяняць свае палiтычныя i сацыякультурныя арыентацыi: не толькi «са-

цыялiстычныя» цi «буржуазныя», але i этнасацыяльныя, i канфесiйныя. 

Вызначальныя рысы сярэднееўрапейскага рэгiѐна. Працяглыя i глыбiн-ныя мутацыi 

сфармiравалi цьмяны вобраз Сярэдняй Еўропы – i не Захад, i не Усход, а своеасаблiвая гiста-

рычная, палiтыка-эканамiчная, геастратэгiчная i сацыякультурная рэальнасць сямейства ўсход-

не-еўрапейскiх народаў. Характэрныя прыкметы гэтага рэгiѐна: а) хранiчная роля аўтсайдэраў 

вялiкiх дзяржаў;   б) востры дэфiцыт жыццѐва важных для iндустрыяльнага развiцця сыравiн-

ных рэсурсаў; в) асноўны тэатр ваенных дзеянняў у дзвюх сусветных войнах; г) водападзел 

памiж асноўнымi галiнамi хрысцiянскай культуры – каталiцкай i праваслаўнай, а на поўднi – 

памiж хрысцiянскай i мусульманскай культурамi;        д) укаранѐнасць псiхалогii гiстарычнага 

фаталiзму сярод народаў субкантынента. Неаддзельныя ад гiсторыi ўсѐй Еўропы i не ў стане 

жыць без яе, народы рэгiѐна аказаліся ахвярамi гiстарычнага працэсу. Арыгiнальнасць i муд-

расць iх культур часта грунтуецца на расчараваннях гiстарычнага вопыту. 

Cярэднееўрапейскiя нацыi на працягу многiх вякоў з’яўляюцца полем змагання заходняга i 

ўсходняга напрамкаў еўрапейскай культуры. Ваганне памiж iмi i яўная адасобленасць ад кож-

нага стала асноўнай рысай згаданых нацый. А гэтая прыкмета iх ментальнасцi сведчыць пра 

перспектыўнасць iх самабытнай цывiлiзацыi, якая адхiляе крайнiя, негатыўныя тэндэнцыi 

цывiлiзацый «заходняй» i «ўсходняй» i якая праз здольнасць сiнтэзаваць еўрапейскасць адбу-

дуе сацыяльна-эканамiчны, палiтычны i культурны мост памiж Усходам i Захадам. 
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2.3. Магчымасцi i варыянты самавызначэння 

дзяржаў Сярэдняй Еўропы 

Праблема самавызначэння сярэднееўрапейскiх дзяржаў. Распад сацыялiстычнай 

сiстэмы i садружнасцi ў Еўропе стаў рэальнасцю, хоць яшчэ не знойдзены ўсе адказы на зла-

бадзѐнныя пытаннi аб яго прычынах. Не да канца ясныя i перспектывы развiцця постса-

цыялiстычнага рэгiѐна Еўропы. Пытанне, з пункта гледжання яго глабальнага вырашэння, 

зводзiцца да здольнасцi або немагчымасцi самастойнага развiцця краiн рэгiѐна. Першы крок на 

гэтым шляху – верагоднасць iх дзяржаўнага самавызначэння. 

У рамках Савета эканамiчнай узаемадапамогi (СЭУ) адпаведныя рэалii былi даволi 

сцiплымi. Самастойнасцi дзяржавы сацыялiстычнай садружнасцi фактычна не мелi, а 

крызiсныя з’явы там праявiлiся раней, чым непасрэдна ў СССР. Дастаткова нагадаць факты 

грубага ўмяшання сталiнскага кiраўнiцтва ва ўнутранае жыццѐ краiн народнай дэмакратыi ў 

першыя гады пасля Другой сусветнай вайны, падзеi 1956 г. у Венгрыi, 1968 – у Чэхаславакii, 

асобую пазiцыю Румынii i працяглы канфлiкт з Албанiяй з пачатку 60-х гг. ХХ ст. Укаранѐная 

ў гэтых краiнах камандна-адмiнiстрацыйная сiстэма аказалася тормазам, а дакладней – непера-

адольнай перашкодай на шляху рэфармiравання эканомiк краiн ЦУЕ, iх пераходу да новага 

этапа навукова-тэхнiчнага прагрэсу. 

Гэтыя i шматлiкiя iншыя прычыны прывялi да кардынальных перамен у Еўропе i да зрухаў 

у суадносiнах сiл на кантыненце ў канцы 80-х гг. мiнулага стагоддзя. Дзяржавы Сярэдняй 

Еўропы парвалi з таталiтарным мiнулым i абвясцiлi поўны суверэнiтэт. 

Але цi здольныя народы субкантынента ва ўмовах сучаснага шматполюснага свету i 

«паўзучага» сапернiцтва вялiкiх дзяржаў за кантроль над iмi пераламiць традыцыю другарадна-

сцi, набыць самастойную, значную ў агульна-еўрапейскiм маштабе ролю? Ад народаў i iх элiт у 

многiм залежыць, цi стане гэты працэс рэальнасцю. Як магчымасцi, так i перашкоды на шляху 

да самавызначэння ўзрастаюць у крызiсныя i пераходныя перыяды. Зараз згаданая тэндэнцыя 

якраз у наяўнасцi, хоць яна i выяўляецца у розных краiнах рэгiѐна з неаднолькавай iнтэнсiўнас-

цю i ў розных формах. 

Знешняя састаўная самавызначэння сярэднееўрапейскiх дзяржаў. Грамадскi лад i яго 

палiтычныя формы дзяржавы рэгiѐна выбралi адносна лѐгка. Найцяжэйшай праблемай аказаўся 

выбар геастратэгiчных кiрункаў. Парадокс у тым, што калi раней сiла адной дзяржавы праду-

гледжвала слабасць другiх, то цяпер бяспека i дабрабыт кожнай краiны залежаць ад балансу iх 

iнтарэсаў. 

Свет, у якiм зацвярджаецца баланс iнтарэсаў, значна пашырае сферу свабоды малых і 

сярэдніх дзяржаў. Раней яна вызначалася выключна ваенна-стратэгiчным фактарам, але най-

больш абачлiвыя палiтыкi здаўна заўважалi i iншыя састаўныя. Сѐння асаблiвую ролю набывае 

здольнасць несiлавых фактараў аказваць рашучы ўплыў на стан бяспекi. Сярод такiх фактараў 

– экалагiчныя, тэхналагiчныя, дэмаграфiчныя, сацыякультурныя i iншыя. У пацвярджэнне да-

статкова ўспомнiць геапалiтычны пераварот, выклiканы чарнобыльскай катастрофай. Калi 

дзяржавы Сярэдняй Еўропы здолеюць дасягнуць сiстэмнага адзiнства гэтых фактараў, то яго 

эфект будзе сувымерным геапалiтычнаму патэнцыялу вялiкай дзяржавы. Дзякуючы гэтаму 

рэгiѐн, не маючы дастатковай ваеннай сiлы, альбо адмаўляючыся, падобна унiкальнаму рашэн-

ню Беларусi, ад суперзброi, у прынцыпе можа пазбегнуць ролi падчарыцы ў заходняга цi 

ўсходняга патронаў. 
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Пакуль жа сумесных крокаў дзяржаў субкантынента ў напрамку самавызначэння мала. 

Палiтычныя элiты засяродзiлiся пераважна на структурах i сiмвалах нацыянальнага су-

верэнiтэту, а не рэгiянальнай самастойнасцi. Гэтыя поспехi не лiшнiя, але аднабаковыя. Падоб-

ныя iмкненнi можна ацанiць як вынiкi комплексу палiтычнага правiнцыялiзму. На кантыненце 

ѐсць сiлы, якiм выгадны такi iнфантылiзм. 

Але наперакор iм узровень калектыўнай свядомасцi расце. Узнiклi i сталi рэальным геапа-

лiтычным фактарам такiя субрэгiянальныя аб’яднаннi, як Вiшаградская група (ВГ), Сярэдне-

еўрапейская асацыяцыя свабоднага гандлю (СЕАСГ) i Савет дзяржаў Балтыйскага мора 

(СДБМ). Гэтыя альянсы ўмацоўваюць не толькi ўнутрыарганiзацыйныя сувязi, але i выка-

зваюць намер уцягваць у iнтэграцыю Украiну i Беларусь – шляхам стварэння Чарнаморска-

Балтыйскага саюза. Эстонiя пайшла далей, прапанаваўшы праект восi «Поўнач– Поўдзень» па 

формуле «5 плюс 3 плюс 4» (5 паўночных краiн плюс тры балтыйскiя плюс 4 ВГ). Беларусь 

унесла прапанову ператварэння рэгiѐна ў прастору, свабодную ад ядзернай зброi; яе рэалiзацыя 

забяспечыла б высокi ўзровень ваенна-палiтычнай суладнасцi краiн Сярэдняй Еўропы. 

Лiтаральна ўсе дзяржавы рэгiѐна кансалiдавана выступаюць за супрацоўнiц-тва ў рамках 

Сусветнай гандлѐвай арганiзацыi (СГА). Многiя з iх ужо ўвайшлі ў склад СГА. Апошнiя яе ра-

шэннi аб новых членах Генеральны савет зацвердзіў у 2000 г.: 30 лістапада (Харватыя) i 8 

снежня (Лiтва). Iншыя сярэднееўрапейскiя краiны, а таксама былыя савецкiя рэспублiкi 

(Латвiя, Эстонiя, Грузiя, Кыргызстан) сталі членамі СГА яшчэ раней. Арменія, Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан, Малдова, Украіна, Узбекістан і Расія працягваюць перагаворы аб уступ-

ленні. У канцы 2000 г. агульная колькасць членаў СГА склала 140 дзяржаў. Фактарам унутра-

най кансалiдацыi для пераважнай большасцi краiн Сярэдняй Еўропы ўяўляецца таксама дасяг-

ненне членства ў Еўрапейскiм саюзе i Паўночнаатлантычным пакце. 

Прынцыповае пытанне – аб сэнсе i накiраванасцi кансалiдацыi сярэдне-еўрапейскага суб-

кантынента. Яе трэба вiтаць, калi ажыццяўляецца самавызначэнне народаў ва ўмовах адзiнай 

еўрапейскай прасторы і мiнiмiзацыя сапернiцтва Захаду i Усходу. Гэтай стратэгii супярэчыць 

монаарыентацыя выключна на Усход або на Захад. У першым выпадку ўзнiкае пагроза новага 

размежавання ў Еўропе, у другiм – спроба вырашаць праблемы за кошт iзаляцыi Расii. Аб 

гэтым ужо сведчыць вопыт 1990-х гг. Палiтызаваны i выбiральны характар заходняй дапамогi 

краiнам Сярэдняй Еўропы гэтак жа разбурае парасткi iх рэгiянальнага самавызначэння, як i 

меўшыя месца памкненнi Расii аднавiць там сферу свайго ўплыву. Адзiная альтэрнатыва тако-

му сцэнарыю – пошук прымальнай i для Захаду, i для Расii формулы ўзаемадзеяння. 

Такiм чынам, мера свабоды малых i сярэднiх дзяржаў больш значная ў пластычным шмат-

полюсным свеце, чым у жорсткiм двухполюсным. Скаардынаваная калектыўная воля здольная 

iстотна павысiць гэтую меру для рэгiѐна як цэласнасцi i захаваць нацыянальную адметнасць 

кожнай з яго састаўных. Гаворачы словамi чэшскага прэзiдэнта В. Гавела, нiхто не хоча быць 

толькi «мостам», тым больш заложнiкам «выбраных» дзяржаў. Праўда, пры гэтым трэба раз-

лiчваць на маральнасць палiтыкi вядучых дзяржаў і іх згоду на роўнасць усіх суб’ектаў, але ма-

ральнасць пакуль што ўласцiвая палiтыцы ў нязначнай ступенi. 

Варыянты самавызначэння сярэднееўрапейскiх дзяржаў. Няма сумнення, што на пера-

ходным этапе пераўтварэнняў i ў перспектыве самавызначэнне рэгiянальнай стратэгii дзяржаў 

Сярэдняй Еўропы – iх першарадная задача. З улiкам сказанага вышэй можна спрагназiраваць 

некалькi варыянтаў, з якiх краiны маглi зрабiць цi зробяць свой калектыўны выбар. 

1. Субкантынент традыцыйна разладжаны ў залежнасцi ад монаарыентацыi на Захад альбо 

Усход. У вынiку ѐн можа стаць полем трэцяй сусветнай вайны. Для Еўропы яна будзе апошняй. 
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2. Дзяржаўныя суб’екты Сярэдняй Еўропы выбiраюць стратэгiю «слугi двух уладароў», 

арыентуючыся i на Захад, i на Усход, спрабуючы знайсцi дынамiчную раўнавагу памiж iмi i 

адаптуючыся да iх iнтарэсаў. Такая пазiцыя няўстойлiвая: няўтульна сядзець адразу на двух 

крэслах; вельмi высокая верагоднасць парушэння агульнаеўрапейскай раўнавагi за кошт 

прэтэнзiй на сярэднееўрапейскi «калiдор». 

3. Сярэдняя Еўропа здольная ўсвядомiць гiстарычныя ўрокi разладжанасцi i патэнцыяльна 

можа перайсцi ад iснуючых раз’яднаных рэгiянальных форм кансалiдацыi дзяржаў да субкан-

тынентальнай супольнасцi i стаць трэцяй сiлай агульнаеўрапейскага маштабу, своеасаблiвай 

«калектыўнай вялiкай дзяржавай». 

4. Нават такая супольнасць будзе адноснай. Ёй прыйдзецца лiчыцца з невыкараняльным 

уплывам Захаду i Усходу. Iх iнтарэсы для рэгiѐна нераўнацэнныя. I для Захаду, i для Расii– яны 

геапалiтычныя. Але з Расiяй Сярэднюю Еўропу дадаткова звязвае ў навейшай гiсторыi агуль-

насць гiстарычнага лѐсу, арганiза-цыi вытворчасцi, сацыяльна-палiтычных i сацыякультурных 

мадэляў, уключаючы ментальнасць насельнiцтва. Таму магчыма складванне субкантыненталь-

най супольнасцi з удзелам Расii, якая магла б нават стаць яе лiдэрам. Але пры абавязковай умо-

ве, што дэмакратычныя перамены ў грамадскiм ладзе Расii не будуць заблакiраваны рэанiма-

цыяй iмперскай палiтыкi. 

5. Пэўны час у першай палове 1990-х гг. iснаваў варыянт самавызначэння сярэднееўра-

пейскай супольнасцi праз калектыўны нейтралiтэт. Рэалiзуючы актыўны нейтралiтэт, дзяржавы 

рэгiѐна маглi сказаць важкае слова ў будаўнiцтве новай Еўропы, кампенсуючы дэфiцыт сiлы 

сiлай iнiцыятыў i палiтычнай воляй. Краiны субкантынента павiнны былi ўстрымацца (чаго не 

здарылася) ад iнтэграцыi i ў НАТО, i ў сiстэму калектыўнай бяспекi СНД. Такая радыкальная 

iнiцыятыва дазваляла: стварыць стабiльную зону бяспекi памiж Усходам i Захадам, развесцi iх 

ваенныя сiлы; падштурхнуць НАТО да эвалюцыi ў чыста палi-тычную арганiзацыю i зняць (цi 

хоць аслабiць) занепакоенасць Расii; вызвалiць агромнiстыя сродкi на рэформы ў краiнах 

сярэднееўрапей-скай супольнасцi. На жаль, варыянт дасягнення рэгiянальнай самастойнасцi на 

аснове субкантынентальнага нейтралiтэту ўжо немагчымы. 

Выкладзеныя варыянты маюць у пэўным сэнсе гiпатэтычны характар. Нейкаму з iх (ма-

быць, іх мадыфiкацыi) суджана ўвасобiцца ў жыццѐ. Магчыма, узнiкне цалкам новы варыянт. 

Але ў любым выпадку на яго характар вырашальна паўплываюць тры фактары: узаемаадносiны 

Захаду i Расii, ступень iх гатоўнасцi дазволiць краiнам рэгiѐна вырашаць уласны лѐс, воля самiх 

краiн да рэгiяналь-най самастойнасцi.  
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3. НАПРАМКI  ЗНЕШНЯЙ  ПАЛIТЫКI  СЯРЭДНЕЕЎРАПЕЙСКIХ  ДЗЯРЖАЎ 

 

3.1. Змена геапалiтычных прыярытэтаў 

Пераключэнне на захад геапалiтычных прыярытэтаў. Сучасныя знешнепалiтычныя 

дактрыны сярэднееўрапейскiх дзяржаў зыходзяць з таго, што ў 1919–1939 гг. еўрапейскiя 

дэмакратыi аказалiся няздольнымi абаранiць прынятыя ў Версалi прынцыпы самавызначэння 

народаў. Пасля Другой сусветнай вайны амаль палова Еўропы падпала пад уплыў камунiстыч-

най iдэалогii. Канец халоднай вайны абудзiў вялiкiя надзеi не толькi сярод прыгнечаных наро-

даў, але i на ўсiм кантыненце. Абрысавалiся контуры стварэння новага еўрапейскага парадку, 

заснаванага на правах чалавека, дэмакратыi i супрацоўнiцтве.  

Заходні свет не проста перажыў этап халоднай вайны і ўцалеў пасля яе заканчэння, але і 

аказаўся больш устойлівым, прыцягальным, унушаючым давер і выклікаючым сімпатыі 

народаў былых сацыялістычных краін. Натуральна, што перад усімi гэтымi краінамi стала 

пытанне: ці магчыма далучыцца да свету багатых і свабодных, што належыць зрабіць, каб 

стаць сярод іх сваімі? 

Паводле меркавання большасцi палітычных дзеячаў рэгiѐна, пераадолець статус 

другараднасці магчыма адзiным спосабам: пераключыўшы знешнепалiтычныя прыярытэты ў 

адваротны бок – на захад. З канца 1980-х гг. згаданы працэс стаў характэрным для большасцi 

дзяржаў Сярэдняй Еўропы. У прыватнасцi, гэта датычыць Польшчы, Чэхii, Славакii, Венгрыi, 

Балгарыi, Румынii, Славенii, Харватыi. Усходнi вектар геапалiтыкi гэтых дзяржаў аказаўся 

цалкам выцеснены заходнiм. Cярод прычын такой радыкальнай змены выдзяляюцца наступ-

ныя: эканамiчнае i палiтычнае «папялiшча», што засталося на месцы Варшаўскага дагавора i 

СЭУ, якiя служылi iнтэгруючымi цэнтрамi краiн былой Усходняй Еўропы; гiстарычна абу-

моўленыя апасеннi i няўпэўненасць краiн рэгiѐна ў магчымасцi iснаваць асобна, не да-

лучыўшыся нi да адной з агульнаеўра-пейскiх эканомiка-палiтычных груповак; усведамленне 

памылковасцi ў папярэднiм выбары сацыялістычнай грамадскай сiстэмы, якая аказалася 

няздольнай перамагчы ў сапернiцтве з капiталiстычнай.  

З пункта погляду сярэднееўрапейскiх кiруючых элiт заходнi прыярытэт забяспечвае iм 

палiтычнае i эканамiчнае ўваходжанне ў супольнасць дэмакратычных дзяржаў дзеля вырашэн-

ня на глабальным узроўнi праблем, абумоўленых узмацненнем канкурэнцыi ў сусветнай эка-

номiцы, iнфармацыйнай рэвалюцыяй, забруджаннем навакольнага асяроддзя, барацьбой з ар-

ганiзаванай злачыннасцю, культурным i маральным абнаўленнем, вострымi крызiсамi, узнiка-

ючымi ў розных рэгiѐнах свету. Пры гэтым кожны еўрапейскi i еўраатлантычны iнстытут раз-

глядаецца як розныя састаўныя адной сiстэмы i элементы, узаемна дапаўня-ючыя i ўзмац-

няючыя адзiн другога. Зразумела, з усяго гэтага выцякае iмкненне ўдзельнiчаць у кожным са 

згаданых iнстытутаў.  

Геапалiтыка як фактар iнтэграцыi. Сучасныя тлумачальныя слоўнiкi вызначаюць геапа-

лiтыку як адну з фундаментальных абласцей мiжнародных адносiн, якая даследуе формы 

ўздзеяння тэрытарыяльна-прасторавых асаблiвасцей дзяржавы або блокаў дзяржаў на лакаль-

ныя, рэгiянальныя, кантынентальныя i глабальныя мiжнародныя працэсы. У больш вузкiм сэн-

се геапалiтыка – гэта адна з галiн знешняй палiтыкi, якая вывучае сукупнасць геаграфiчных i 

сацыяльных, матэрыяльных i маральных рэсурсаў дзяржавы, складаючых той патэнцыял, вы-
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карыстанне якога (а ў асобных выпадках нават проста яго наяўнасць) да-зваляе ѐй дасягаць 

сваiх мэт на мiжнароднай арэне. Сутнасць геапалiтыкi заключаецца ва ўменнi камбiнаваць 

рознамаштабныя геапалiтычныя фактары, узяўшы пад увагу фактар часу i розную хуткасць 

працякання тых цi iншых працэсаў. Асноўнымi геапалiтычнымi фактарамi, акрамя часу, 

з’яўляюцца: прасторавы, палiтычны, эканамiчны, ваенны, экалагiчны, дэмаграфiчны, культур-

на-рэлiгiйны i этнiчны. 

Большасць названых фактараў краiны Сярэдняй Еўропы сталi вызначаць адпаведна заход-

нееўрапейскiх стандартаў. Галоўным геапалiтычным прыярытэтам для iх стала iнтэграцыя ў 

заходнiя структуры. Польшча, Чэхiя, Венгрыя, Славакiя, Эстонiя, Лiтва, Латвiя – актыўныя 

суб’екты палiтыкi на еўрапейскiм i субрэгiянальным узроўнях. Больш стрымана сябе паводзяць 

Балгарыя, Румынiя, Славенiя, Харватыя, але аб iх знешнепалiтычнай бяздзейснасцi гаварыць 

няма падстаў. 

Рэгiянальная вага постсацыялiстычных краiн абумоўлена сукупнасцю геапалiтычнага 

ўплыву i трансфармацыйных поспехаў. Яна найбольш значная ў Расii, Польшчы i Украiны. 

Калi Польшча ўжо вызначылася з вектарамi свайго развiцця i, з’яўляючыся членам НАТО, раз-

лiчвае на ўступленне ў блiжэйшай будучынi ў ЕС, то Украiна застаецца магутным балансiрам у 

адносiнах дзяржаў «вялiкай Еўропы». Краiны Балтыi ствараюць асобны рад, паколькi iх геапа-

лi-тычны лѐс укладзены ў адзiны пакет i яны як цэласнасць з’яўляюцца зонай асобых iнтарэсаў 

i ЕС, i Расii. Беларусь, нягледзячы на статус расiйскай саюзнiцы, не ўяўляе сабой актыўную 

процiвагу ў адносiнах НАТО – Расiя. Малдова як эканамiчны i палiтычны суб’ект пакуль 

знаходзiцца не на другiм, а нават на трэцiм плане геапалiтычнай сцэны канца ХХ ст. 

У адрозненне ад iншых краiн, што з’явiлiся на абшары былых саюзных дзяржаў – СССР i 

СФРЮ – рэспублiкi Балтыi i Славенiя аказалiся тымi краiнамi, якiя працяглы час свядома рых-

тавалi свой выхад з федэрацыi i сталi ў рэшце рэшт iнiцыятарамi iх распаду. Пры гэтым не 

абышлося без увядзення эканамiч-ных санкцый i эмбарга супраць сепаратыстаў, а таксама ўзб-

роенага супрацiў-лення з боку апошнiх спробам цэнтральных улад перашкодзiць аддзяленню 

Славенii, Лiтвы, Латвii, Эстонii пад зручным выглядам аховы цэласнасцi федэрацый. 

Рэгiянальная вага Славенii выводзiцца пераважна з трансфармацыйных вынiкаў, якiя ў кан-

цы 1990-х гг. забяспечылі ѐй самае ўстойлiвае месца ў групе краiн, якiя ажыццяўляюць пераход 

ад таталiтарызму да дэмакратыi i рынкавай эканомiкi. Асаблiвасць славенскага феномена ў 

тым, што краiна змагла вырашыць праблемы, нягледзячы на мiнiмальныя памеры тэрыторыi i 

невялiкую колькасць насельнiцтва, гiстарычна ўкаранѐную ў народзе боязь страцiць нацыяна-

льную самабытнасць на карысць значна больш буйных, эканамiчна развiтых i канкурэнтаз-

дольных дзяржаў. Славенiя аказалася ў больш выгадным становiшчы з-за таго, што яе эка-

номiка ўжо на старце была больш развiтай як сярод рэспублiк былой Югаславii, так i на фоне 

ўсiх астатнiх постсацыялiстычных краiн, уключаючы Венгрыю i Чэхiю. Па аб’ѐму ВУП на ду-

шу насельнiцтва i сярэднiм узроўнi заробкаў яна наблiжалася да паказчыкаў менш развiтых 

краiн ЕС.  

У горшым становiшчы апынулiся дзяржавы Сярэдняй Еўропы i Расiя. Рэзкае падзенне вы-

творчасцi адкiнула iх на дзесяцiгоддзi назад, а разам з наступiўшай затым стагнацыяй 

паглыбiла i без таго сур’ѐзнае адставанне ад развiтых капiталiстычных краiн. Нават Расiя з яе 

агромнiстымi натуральнымi рэсурсамi не змагла пазбегнуць агульнага лѐсу былых са-

цыялiстычных краiн, хоць i мела значныя экспартныя рэсурсы энерганосьбiтаў, дазволiўшыя ѐй 

прыцягнуць дастаткова замежнай валюты для забеспячэння ўнутраных пераўтварэнняў. 
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Усе постсацыялiстычныя краiны прымаюць удзел у сучасных працэсах еўра-пейскага ўзае-

мадзеяння. А для сѐнняшняга аблiчча Еўропы характэрна ўзмац-ненне заходнееўрапейскага 

iнтэграцыйна-цывiлiзацыйнага ядра i актывiзацыя субрэгiянальнага супрацоўнiцтва. Гэтыя 

працэсы ўсѐ больш заўважна набiра-юць сiлу ва ўмовах распачатага пераходу ад бiпалярнасцi 

да полiцэнтрызму, ад канфрантацыi да супрацоўнiцтва. Яны развiваюцца на агульным фоне ра-

дыкальных змен, што разгарнулiся на ўсходзе кантынента пры адначасовым фармiраваннi ма-

гутнай iнтэграцыйнай групоўкi ў Заходняй Еўропе. 

Перавагi заходнееўрапейскай iнтэграцыйнай прасторы. Заходняя Еўропа прываблiвае 

посткамунiстычныя краiны сваiм эканамiчным патэнцыялам, геапалiтычным уплывам, 

цывiлiзацыйнымi перавагамi. У апошнiя дзесяцiгоддзi яна ў чарговы раз даказала сваю жыву-

часць тым, што дасягнула падзелу раней адзi-най заходняй цывiлiзацыйнай прасторы на два 

iнтэграцыйна-цывiлiзацыйныя ядры. 

Пасля Другой сусветнай вайны Заходняя Еўропа аказалася на правах малод-шага партнѐра 

ў сiстэме палiтычных i ваенных саюзаў, створаных пад эгiдай ЗША як для абароны, так i для 

ўкаранення каштоўнасцей i iнтарэсаў заходняга свету. Адсунуты на перыферыю сусветнай 

палiтыкi, заходнееўрапейскi субкантынент быў пастаўлены перад праблемай аб’яднання нама-

ганняў дзеля адстойвання свайго асобага месца i ўласных iнтарэсаў у бiпалярным свеце. 

Першыя спробы палiтычнага аб’яднання («план Шумана») пацярпелi правал з-за супраць-

дзеяння звышдзяржаў. Але iнтэграцыя ў эканамiчнай вобласцi, пачатая Еўрапейскiм 

аб’яднаннем вугалю i сталi, Еўратамам, прывяла да стварэння Агульнага рынку. З цягам часу 

яна рабiлася ўсѐ больш комплекснай. Iнтэграцыя не толькi кампенсавала занiжаную вагу ў 

мiжнародых справах Вялiкабры-танii i Францыi, не толькi дапамагла ФРГ адносна без болю 

пераадолець сiндром пераможанай краiны, але i паслужыла магутным сродкам эканамiчнага 

ўздыму ўсiх заходнееўрапейскiх дзяржаў, вывела iх да Маастрыхцкага пагаднення 1991 г. аб 

утварэннi Еўрапейскага саюза. Гэта азначала, што яна дапоўнiлася палiтычным аб’яднаннем i 

стварыла спрыяльныя перадумовы для рэалiзацыi ваенна-палiтычных аспектаў iнтэграцыi. 

Аб эканамiчнай вазе Еўрасаюза ў сучасным свеце дае ўяўленне такое параўнанне: Заходняя 

Еўропа з насельнiцтвам у 344,6 млн чалавек у 1990 г. вырабiла тавараў i паслуг на 5,53 трлн 

дол., пераўзышоўшы па гэтым паказчыку ЗША (5,47 трлн). Нарошчваючы вагу, рэгiѐн пашы-

раў свой усебаковы ўплыў, i як вынiк, у супрацьвагу ЗША ўзнавiў уласнае iнтэграцыйна-

цывiлiзацыйнае ядро. Менавiта такая Еўропа i стала прывабнай прасторай для iнтэграцыi ўсяго 

кантынента. 

Вялiкай спакусай пашырыць свой мiжнародны аўтарытэт для дзяржаў Сярэдняй Еўропы 

з’яўляецца Арганiзацыя эканамiчнага супрацоўнiцтва i развiцця (АЭСР). Утвораная ў 1961 г., 

АЭСР садзейнiчае дасягненню як мага вышэйшай ступенi гаспадарчага развiцця, працаўладка-

вання i жыццѐвага ўзроўню ў кра-iнах-членах. Яе мэтай таксама з’яўляецца каардынацыя эка-

намiчнай палiтыкi гэтых краiн i заахвочванне iнвестыцый у краiнах на стадыi развiцця. Удзел у 

АЭСР – справа гонару i перспектывы, хоць Арганiзацыя i не дае непасрэднай матэрыяльнай 

карысцi, не выдзяляе крэдыты i не дыспануе сродкамi на эканамiчную дапамогу. Аднак уступ-

ленне ў яе адкрывае дзверы банкаў i фiнансавых устаноў усяго свету. Гадавыя рапарты АЭСР 

аб гаспадарчай сiтуацыi ў свеце належаць да найбольш дакладных. 

Меркавалася, што другой пасля Чэхii краiнай былога сацыялiстычнага блока будзе прынята 

ў АЭСР Польшча. Аднак заходнiя эксперты прызналi, што Венгрыя мае большыя дасягненнi ў 

лiбералiзацыi эканомiкi, i менавiта яна стала ў сакавiку 1996 г. 27-м членам Арганiзацыi. Летам 

таго ж года ў АЭСР была прынята i Польшча. 



 18 

Такiм чынам, зусiм верагодна, што змененыя геапалiтычныя прыярытэты сярэднееўра-

пейскiх дзяржаў перарастуць у трывалыя знешнепалiтычныя iнтарэ-сы. Але iснуе i процiлеглы 

пункт погляду на ролю заходнееўрапейскай iнтэгра-цыйнай прасторы. Найбольш паслядоўныя 

працiўнiкi распаду СССР i камунiстычнага лагера не знаходзяць яе пераваг i прывабнасцi. Яны 

не прызнаюць наяўнасцi ў былых партнѐраў сапраўдных геапалiтычных iнтарэсаў на Захадзе, 

тлумачаць iмкненне туды большасцi краiн сярэднееўрапейскага рэгiѐна вынiкам неабачлiвай 

палiтыкi новых лiдэраў, якiя паддалiся на гегеманiсцкiя спакусы Захаду. У распадзе ка-

мунiстычнай сiстэмы iм бачыцца ўсяго толькi доўгатэрмiно-вая дэстабiлiзацыя цэлай геапа-

лiтычнай зоны Усходняй Еўропы i лiчыцца, што яна як былы фарпост сацыялiстычнай садруж-

насцi аказалася часовай перыферыяй Заходняй Еўропы. Тым больш, што ўжо ў працэсе 

інтэграцыі ў краін-прэтэндэнтаў не аказалася матэрыяльных, ваенных або цывілізацыйных 

рэсурсаў, якія маглі б «ураўнаважыць» дапамогу Захаду. Таму ім, нават такім значным, як 

Польшча, заставалася адно: безагаворачнае далучэнне да заходніх крытэрыяў з надзеяй, што 

хоць бы за гэта яны будуць ацэнены адэкватна. 

 

 

3.2. Мiжнароднае становiшча краiн Сярэдняй Еўропы 

ў ацэнках Еўрапейскай супольнасцi 

Нестабiльнасць у сярэднееўрапейскiм рэгiѐне. Геапалiтычны паварот Сярэдняй Еўропы 

стварыў для Захаду лѐсавызначальную магчымасць правядзення ўласных пераўтварэнняў. Хоць 

значна раней асобныя адмоўныя з’явы ў краiнах Заходняй Еўропы давалi аб сабе знаць, але ў 

грамадскай свядомасцi панавала перакананне, што з-за савецкай пагрозы немагчыма дазволiць 

эксперыменты i трэба дбаць аб стабiльнасцi i аб’яднанасцi заходняга свету. У пасляхалоднава-

енны перыяд такое абмежаванне знiкла i стала лягчэйшай рэалiзацыя перспектыўных праектаў: 

глабалiзацыя гандлю i трэцяя тэхналагiчная рэвалюцыя. Захад паставiў на мэце змянiць 

прыярытэты, менталiтэт, спосаб навучання, погляды на свет i ўвогуле спосаб жыцця. Такой 

трансфармацыi не пазбегнуць i Сярэдняй Еўропе, толькi тут яна патрабуе беспрэцэдэнтна 

хуткiх тэмпаў ажыццяўлення. Але ў 1990-я гг. субкантынент быў далѐкiм ад гэтага, яму пераш-

ка- джала нестабiльнасць у шырокiм геапалiтычным сэнсе.  

Нестабiльнасць на ўсходзе Еўропы – адна з галоўных занепакоенасцей для Еўрапейскай 

супольнасцi. Яна вынiкае галоўным чынам з эканамiчнага бязладдзя i палiтычнай разбаланса-

ванасцi ў новых дэмакратычных дзяржавах. Улiчва-ючы недастатковую ўкаранѐнасць дэмакра-

тычных сiстэм, няма нiчога незвычайнага, што тут часам бяруць верх нацыяналiстычныя i па-

пулiсцкiя праграмы i выбухаюць спрэчкi i этнiчныя канфлiкты. 

Па ацэнках заходнiх палiтолагаў, у дзяржавах ЦУЕ апошнiмi гадамi не прыпыняецца 

дэзiнтэграцыя. Тут зноў сутыкаюцца iнтарэсы i ўзмацняюцца разыходжаннi памiж краiнамi – 

былымi членамi Варшаўскага дагавора i Расiяй, а таксама памiж удзельнiкамi Вiшаградскай 

групы (Польшча, Чэхiя, Славакiя, Венгрыя) i асобнымі дзяржавамi, узнiкшымi на тэрыторыi 

былога СССР. Памiж тымi краiнамi Сярэдняй Еўропы, якiя iмкнуцца далучыцца да ЕС i НАТО, 

пачалiся своеасаблiвыя гонкi за лепшыя стартавыя пазiцыi. Ужо прынятыя ў ваенны альянс 

дзяржавы ўтварылі на зайздрасць астатнім прэтэндэнтам празаходнюю «праслойку першага га-

тунку». Расiя прама i ўскосна процiдзейнiчае імкненню былых сатэлітаў на Захад. 

У адносінах паміж краінамі Балтыі i Расiяй пераважае небяспечнае адчужэнне, узаемная 

абыякавасць, а часам варожасць. У заходнееўрапейскiх сталiцах лiчаць, што калі не змяніць 
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гэтай атмасферы, то негатыўнае развіццѐ можа стаць незваротным, а спробы аднавіць адносіны 

будуць каштаваць агромністых намаганняў усяму сусветнаму супольніцтву. Тэндэнцыя 

дамінавання палітыкі над эканомікай працягвае дзейнічаць, славуты палітычны фактар пануе 

пры прыняцці амаль усіх рашэнняў, тым не менш з канца 1990-х гг. у балтыйскiм субрэгiѐне 

пакрысе аднаўлялася і контртэндэнцыя спрыяння эканамічнай мэтазгоднасці і выгадзе. 

Пагроза злачыннасцi з Усходу. Iншая праблема, што выклiкае пастаянную заклапоча-

насць Захаду: пагроза экспарту злачыннасцi з Усходу. Заходнiя структуры бяспекi ацэньваюць 

сярэднееўрапейскую паласу як бастыѐн памiж нестабiльнай усходняй i бяспечнай заходняй 

часткамi Еўропы. Злачыннасць, што наплывае з Усходу, лiчыцца вялiкай пагрозай i звышакту-

альнай праблемай, патрабуючай вырашэння. Трывога Захаду звязваецца ў першую чаргу з 

аб’ѐмамi ценявой эканомiкi, якiя ў другой палове 1990-х гг. стабiлiзавалiся, аднак складалi па 

рэгiѐне каля 20 % валавога ўнутранага прадукту (ВУП). Сапраўдны страх наводзiла 

крымiнальная эканомiка Расii, дзе яна дасягала 45 % ВУП i насiла выбуховы характар. 

Па гэтай прычыне вялiкая ўвага надаецца ўзаемаадносiнам памiж службамi бяспекi заход-

нiх дзяржаў з сярэднееўрапейскiмi. Кiрункi ўзаемадзеяння: крымiнальная i следчая справы, 

мытны i памежны кантроль, кантрабанда (асаблiва наркотыкаў), тэрарызм, нелегальнае 

працаўладкаванне, арганiзаваная злачыннасць. Пад гэтым апошнiм разумеецца «вялiкая» кан-

трабанда: людзi, фальшывыя дакументы, зброя, радыеактыўныя i таксiчныя матэрыялы, а так-

сама адмыванне «брудных» грошай i мафiѐзная дзейнасць. Прыярытэт мае барацьба супраць 

гандлю наркотыкамi. Здараецца, сусветныя наркабароны нават выкупляюць замежныя даўгi 

асобных дзяржаў, правакуючы там нестабiльнасць. Але пад пагрозай аказваюцца ўсе краiны, i 

нi адна з iх не ў стане справiцца з гэтай праблемай паасобку. 

У цэлым, паводле заходнiх ацэнак, выхад краiн Сярэдняй Еўропы з крызiсу, якi супра-

ваджае пераходную эпоху, будзе цяжкiм, хоць i больш паспяховым, чым у Расii. Аднак 

крынiцы эканамiчнага росту ў рэгiѐне застануцца абмежаванымi i нестабiльнымi. 

«Дуга нестабiльнасцi» на поўднi рэгiѐна. Кардынальныя змены ў расстаноўку сiл на Бал-

канах унесла крушэнне аўтарытарных рэжымаў у Балгарыi, Румынii, Албанii, спыненне блока-

вага процiстаяння на лiнii НАТО i АВД. Сталi аднаўляцца i наладжвацца традыцыйныя сувязi 

балканскiх краiн з еўрапейскiмi дзяржавамi i групоўкамi. У той жа час балканскiя краiны ака-

залiся ў той або iншай меры састаўной часткай «дугi нестабiльнасцi», утворанай у вынiку вост-

рых мiжнацыянальных канфлiктаў на тэрыторыi распаўшайся Югаславii (СФРЮ) i ў паўднѐ-

вых частках былога Савецкага Саюза.  

Балканскi паўвостраў, якi традыцыйна ствараў праблемы на кантыненце, у чарговы раз 

пагражае стаць «парахавой бочкай», патэнцыяльнай крынiцай еўрапейскiх канфлiктаў. Субр-

эгiѐн застаўся калi не ў эпiцэнтры, то ў актыўнай сферы ўзаемазвязаных гiстарычных працэсаў 

бяспекi. Гэта вынiкала як з сувязi балканскiх краiн з заходнiмi дэмакратыямi, так i з новых ха-

рактарыстык балканскай палiтыкi Расii. 

Пачынаючы з 90-х гг., балканскаму рэгiѐну было ўласцiвым злiццѐ дзвюх характэрных рыс: 

нарастанне рэальнай самастойнасцi краiн паўвострава, iх незалежнасцi ад буйных еўрапейскiх 

дзяржаў i адначасовае спаўзанне ў востры эканамiчны i палiтычны крызiс, узмацненне не-

стабiльнасцi i канфлiктнасцi, распаўзанне нацыяналiзму i мiжэтнiчных супярэчнасцей, iмкнен-

не перагледзець мiжбалканскiя межы. 

Узросшая палiтычная нестабiльнасць прымусiла кожную з балканскiх краiн звярнуцца да 

сваiх унутраных праблем i да пошуку шляхоў папярэджання i пераадолення канфлiктаў са 

сваiмi непасрэднымi суседзямi. Упершыню стабiльнасць на Балканах была рэзка парушана ле-
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там 1991 г., з распадам Югаславii i пачаткам адкрытых ваенных дзеянняў памiж яе рэспуб-

лiкамi як формы сiлавога перагляду ўнутраных межаў. Крызiс у Югаславii высвецiў глыбокiя 

перамены ў свеце i рэгiѐне, якiя адбылiся ў канцы ХХ ст. У 1992 г. сусветная супольнасць 

практычна адзiнадушна ўхвалiла санкцыi супраць Сербii. Сэнс санкцый быў у тым, каб за-

ставiць сербскiя нацыянал-патрыятычныя колы адмовiцца ад умяшання ва ўнутраныя справы 

Харватыi i Боснii-Герцагавiны, а пазней – спыніць этнічную чыстку ў Косаве.  

Як паказаў вопыт далейшых падзей, для мiрнага вырашэння спрэчак, узнiкшых пасля рас-

паду СФРЮ, усѐ большае значэнне набываў знешнi фактар – узгодненыя дзеяннi еўрапейскiх 

дзяржаў, апора на структуры АБСЕ, ЕС i НАТО. Працяглы час, аж да косаўскага канфлікту, па 

шэрагу прычын кiруючыя структуры НАТО не жадалi ўцягвацца ў мiжэтнiчны канфлiкт на 

Балканах, з гэтым была звязана i няўвага альянсу да просьбаў Румынii i Балгарыi аб iх 

дапушчэннi пад натаўскi ахоўны «парасон». Яшчэ больш праблематычнымi выглядалi перспек-

тывы ўступлення балканскiх постсацыялiстычных краiн у ЕС. 

З улiкам змененай ролi Балкан у Еўропе i свеце кожная з заходнееўрапей-скiх дзяржаў мае 

ў гэтым рэгiѐне разам з агульнымi i свае спецыфiчныя iнтарэ-сы. Для ЗША яны звязаны са ста-

нам у Сяродземнамор’i i на паўднѐвым флангу НАТО, а таксама з наяўнасцю ў краiне вялiкiх 

этнiчных груп эмiгрантаў з балканскiх краiн, для Германii – з захаваннем i наяўнасцю значнай 

колькасцi замежных рабочых – югаславаў, туркаў i iнш. Усѐ большую зацiкаўленасць у бал-

канскiх справах праяўляла Iталiя, якая прэтэндавала не толькi на ролю звязваючага звяна памiж 

ЕС i балканскiмi дзяржавамi, але i пасрэднiка ва ўрэгуляваннi рэгiянальных канфлiктаў. 

Безумоўна, адносiны заходнееўрапейскiх дзяржаў з кожнай з балканскiх краiн у многiм за-

лежалi ад унутранай сiтуацыi ў апошнiх. Таму зразумелы асаблiвы iнтарэс да Югаславii, 

стаўшай крынiцай распаўзання ваеннага канфлiкту. 

Дваiстасць заходнiх падыходаў. Новым перспектыўным праектам Захаду стала фармiра-

ванне агульнаеўрапейскай сiстэмы супрацоўнiцтва i бяспекi з уключэннем транзiтыўных 

дзяржаў ЦУЕ ў стратэгiю адпаведных заходнiх iнс-тытутаў. Але з улiкам адносiн на лiнii Захад 

– Усход яны, ў сваю чаргу, асуджаны праводзiць дваiстую стратэгiю ў адносiнах да ўсходнiх 

суседзяў. З аднаго боку, Захад заахвочваў гэтыя дзяржавы цясней аб’яднацца, а з другога – 

знаходзячы розныя прычыны, адкладваў прыняцце рашэння аб цэласным уключэннi iх у заход-

нееўрапейскiя палiтычныя, ваенныя i эканамiчныя структуры. 

Можна меркаваць, што прычынай дваiстасцi з’яўлялася надзвычайная складанасць для За-

хаду з улiкам сваiх iнтарэсаў вызначыць геапалiтычную вагу кожнай з краiн Сярэдняй Еўропы. 

У сувязi з гэтым узнiкла праблема чарговасцi пры прыѐме дзяржаў рэгiѐна ў НАТО i ЕС з адна-

часовым уладкаваннем адносiн з Расiяй. Афiцыйная пазiцыя Захаду заключалася ў тым, што 

пашырэнне Еўрасаюза рыхтуецца i будзе праводзiцца незалежна ад пашырэння НАТО на Ус-

ход. Разам з тым адзначалася, што абодва працэсы заклiканы садзейнiчаць умацаванню мiру i 

стабiльнасцi ў Еўропе i не пагражаюць бяспецы трэцiх краiн. 

З лета 1997 г., калi НАТО надала Польшчы, Чэхii i Венгрыi права першымi ўступiць у за-

ходнi ваенна-палiтычны альянс, ЕС узмацнiў працу з выпаўшымi з абоймы дзяржавамi. 

Вашынгтон не жадаў з-за пашырэння НАТО моцна ўскладняць адносiны з Масквой. А прыѐм, 

напрыклад, балтыйскiх краiн абвастрыў бы iх максiмальна. Таму пашырэнне Еўрасаюза за-

клiкана стаць заманлiвай альтэрнатывай далучэнню да заходняга свету тых былых сатэлiтаў 

СССР, якiя з-за пазiцыi Расii пакуль не могуць стаць членамi НАТО. Гэта значыць, 

прыярытэтам пашырэння заходняй цывiлiзацыi становiцца прыѐм новых членаў не ў Паўноч-

наатлантычны альянс, а ў ЕС. 
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Працяглая неакрэсленасць пазiцый адносна краiн Сярэдняй Еўропы пэўны час прымушала 

вядучыя дзяржавы Захаду шукаць прамежкавыя альтэрнатывы. Адной з iх была iнiцыятыва 

падпiсання Пакта аб стабiльнасцi ў Еўропе. Канцэпцыя iнiцыятывы была распрацавана Фран-

цыяй і зводзілася да таго, што захад Еўропы як полюс iнтэграцыi i стабiльнасцi павiнен 

пацвердзiць палiтычную iдэнтычнасць усѐй Еўропы праз Еўрапейскi саюз. 

Мэта, заяўленая ў французскай iнiцыятыве, знайшла выражэнне ў Iнаўгура-цыйнай кан-

ферэнцыi (Парыж, 26–27 мая 1994 г.), склiканай пад эгiдай ЕС, але па настаяннi Францыi. 

Мiнiстры замежных спраў 47 краiн-удзельніц Нарады па бяспецы i супрацоўнiцтве ў Еўропе 

разам з наглядальнiкамi ад НБСЕ, ААН, НАТО, Заходнееўрапейскага саюза (ЗЕС) i Савета 

Еўропы прынялi ўдзел у форуме. Канферэнцыя ўхвалiла заключны дакумент-заклiк падпiсаць 

Пакт аб стабiльнасцi ў Еўропе. Стабiльнасць, паводле дакумента, дасягалася «шляхам развiцця 

добрасуседскiх адносiн, уключаючы пытаннi, што адносяцца да межаў i меншасцей, а таксама 

да рэгiянальнага супрацоўнiцтва i ўмацавання дэмакратычных iнстытутаў». Зразумела, рашэннi 

канферэнцыi былi звернуты да краiн ЦУЕ. 

Аснову Пакта склалi прынцыпы i абавязацельствы, прынятыя ААН, НБСЕ, Саветам Еўро-

пы, якiя ўключалi непарушнасць межаў, тэрытарыяльную цэласнасць, урэгуляванне праблем 

нацменшасцей. Аднак шэраг краiн (Чэхiя, Польшча) к таму часу ўрэгулявалi гэтыя пытаннi 

шляхам дагавораў з суседзямi. Таму Пакт для iх выглядаў контрпрадуктыўным: даваў зачэпку 

ўздымаць ужо вырашаныя праблемы, выклiкаючы такiм чынам дэстабiлiзацыю. Усѐ ж прагма-

тычны падыход узяў верх на Парыжскай канферэнцыi. Была ўхвалена адвольнасць форм i ра-

мак пагадненняў, якiя маглі заключацца як частка Пакта. Зацiкаўленыя краiны нават атрымалi 

магчымасць уключаць у Пакт свае раней прынятыя двухбаковыя пагадненнi. ЕС, згодна з за-

ключным дакументам Парыжскай канферэнцыi, стаў пасрэднiкам на двухбаковых перагаворах, 

праўда, «па просьбе зацiкаўленых бакоў». Уплыў Еўрасаюза аказаўся дарэчы, напрыклад, пры 

вырашэннi праблем нацменшасцей, якiя азмрочваюць адносiны Венгрыi са Славакiяй i Ру-

мынiяй. Канчаткова, пасля ратыфікацыі нацыянальнымі парламентамі, Пакт аб стабiльнасцi ў 

Еўропе быў заключаны ў сакавiку 1995 г. У яго рамках атрымалi арганiзацыйную i фiнансавую 

падтрымку Еўрасаюза праграмы, накiраваныя на развiццѐ трансгранiчнага супрацоўнiцтва i 

ўрэгуляванне этнiчных канфлiктаў.  

 

 

3.3. Партнѐрскi этап адносiн краiн Сярэдняй Еўропы 

з Еўрапейскiм саюзам 

Устанаўленне партнѐрскiх узаемаадносiн. Свабода і раскаванасць заходняга свету, якая 

кідаецца ў вочы пры першым знаѐмстве з ім, на справе абарочваецца патрабавальнасцю да яго 

партнѐраў. Гатоўнасць Захаду супрацоўнічаць з іншымі краінамі, а тым больш ісці з імі на 

збліжэнне і на іх уключэнне ў свае інстытуты, абумоўлена цэлым шэрагам жорсткіх патраба-

ванняў да палітычнага ўладкавання краіны, яе заканадаўства і практыкі яго выкарыстання, да 

яе сацыяльнай палітыкі, да стану этнічных і рэлігійных меншасцей, да стану спраў у галіне 

эканомікі, аховы навакольнага асяроддзя і да т. п. Прычым справа тут не столькі ў жаданні 

падкрэсліць адрозненні паміж краінамі традыцыйнай дэмакратыі і навічкамі, колькі ў разумен-

ні, што трываласць і плѐннасць саюзніцкіх сувязей з Захадам забяспечваецца адданасцю агуль-

ным каштоўнасцям, бездакорным захаваннем абвешчаных прынцыпаў і ўзятых абавязкаў. 
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Менавіта гэтыя крытэрыі сталi асновай для ўключэння краін Сярэдняй Еўропы ў сферу 

саюзніцкіх і партнѐрскіх адносін з Захадам. 

Галоўная эканамiчная мэта ў знешняй палiтыцы краiн Сярэдняй Еўропы – уваходжанне ў 

Еўрапейскi саюз. З iм звязваецца вырашэнне найбольш вострых праблем народнагаспадарчых 

пераўтварэнняў i дасягненне ўнутрыэканамiчнай стабiлiзацыi. Еўрасаюз стаў абшарам шыро-

каразвiтай эканамiчнай iнтэграцыi. Лiквiдаваны большасць ведамасных перашкод для пера-

мяшчэння тавараў, людзей i капiталаў памiж краiнамi-членамi. Дасягнута унiфiкацыя эка-

намiчнага заканадаўства, выпрацаваны рамкi канкурэнцыi на прыкладна аднолькавых правiлах. 

У Маастрыхцкiм дагаворы 1991 г. краiны ЕС устанавiлi сабе амбiцыйныя мэты. Мiж iншым 

вызначана, што дэфiцыт бюджэту кожнай з iх не павiнен перавышаць 3 % ВУП, унутраны доўг 

– 60 % ВУП, а iнфляцыя – 2 % у год пры вельмi зблiжаным яе ўзроўнi ў краiнах-членах. Гэтыя 

патрабаваннi сталi для краiн-кандыдатаў своеасаблiвым крытэрыем гатоўнасцi да iнтэграцыi. 

Працэс уключэння краiн Сярэдняй Еўропы ў ЕС адбываецца з пачатку 90-х гг. 16 снежня 

1991 г. Еўрасаюз падпiсаў так званыя еўрапейскiя дагаворы, якiя ўстанавiлi асацыяванае член-

ства з Венгрыяй, Польшчай, Славакiяй i Чэхiяй. У лютым 1993 г. заключаны дагавор з Ру-

мынiяй, у сакавiку – з Балгарыяй. У красавiку 1994 г. завяршылiся перамовы з Латвiяй, Лiтвой i 

Эстонiяй, у сакавіку 1996 – са Славенiяй. З Украiнай, Беларуссю, Харватыяй яны працягваюц-

ца. 

Шэраг краiн Сярэдняй Еўропы ўжо зрабiлi наступны крок. Яны афiцыйна звярнулiся з за-

явамi аб поўным членстве ў ЕС. Гэта зрабiлi: Венгрыя – у сакавi-ку, Польшча – у красавiку 

1994 г., Румынiя i Славакiя – у чэрвенi, Латвiя – у кас-трычнiку, Эстонiя – у лiстападзе, Лiтва i 

Балгарыя – у снежнi 1995 г., Чэхiя – у студзенi 1996 г. Такiм чынам, з канца 1991 г. для аса-

цыяваных членаў пачаўся партнѐрскi этап узаемадзеяння з ЕС, якi верагодна працягнецца 

мiнiмум да 2003 г. 

Умовы ўключэння новых членаў. У 1996 г. асацыіраваныя члены Еўра-саюза перадалi ў 

выканаўчы орган супольнасцi, Еўрапейскую камiсiю (КЕС) першую справаздачу аб дасягнен-

нях у вобласцi эканамiчных пераўтварэнняў, аб развiццi палiтычнай сiстэмы, правядзеннi 

знешняй i ўнутранай палiтыкi i да т. п. На падставе штогоднiх справаздач КЕС ацэньвае 

iнтэграцыйную сталасць кожнай дзяржавы. Вынiкам ацэнкi становiцца змест i графiк iндывiду-

альных перагавораў аб членстве ў Еўрапейскiм саюзе. У адпаведнасцi з працэдурай, вызнача-

най «нулявым» артыкулам Дагавора аб ЕС, КЕС рыхтуе меркаванне па ўступленнi кожнай 

асобнай дзяржавы. На бюракратычным мове «меркаванне» азначае падрабязнае апiсанне 

палiтычнай i эканамiчнай сiтуацыi ў канкрэтнай краiне, ацэнку здольнасцi прыняць правы i 

абавязкi, што выцякаюць з саюзнага заканадаўства, а таксама пытаннi, якiя патрэбна ўзняць у 

ходзе перамоў з ѐю аб уступленнi ў Саюз, i рэкамендацыi аб тэрмiнах перамоў. Меркаванне ад-

носна прыѐму першых краiн Сярэдняй Еўропы ў ЕС было абвешчана восенню 1997 г. 

Галоўныя ўмовы iнтэграцыi сярэднееўрапейскiх краiн у Еўрасаюз тыя ж, што выконвалi 

Iспанiя, Партугалiя, Фiнляндыя, Аўстрыя i Швецыя. Найбольш iстотныя з iх: цi стаў прэтэндэнт 

трывала дэмакратычнай краiнай i цi з’яўляецца асновай эканомiкi прыватная ўласнасць. Iншай 

умовай выступае здольнасць прыняцця – пасля адпаведнага пераходнага перыяду i пераходнай 

мадыфiкацыi – усiх прававых прадпiсанняў ЕС. Важная сама па сабе i палiтычная воля, га-

тоўнасць да ўдзелу ў далейшым яднаннi Еўропы (у прыватнасцi, гэта павiнна адлюстравацца ў 

сумеснай палiтыцы бяспекi i знешнiх курсаў). 

Сярод кiруючых элiт краiн Сярэдняй Еўропы мелiся прыхiльнiкi палiтыч-нага спосабу ўва-

ходу ў ЕС, г. зн. уваходу па палiтычных крытэрыях без выканання ўсiх фiнансава-эканамiчных 
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i прававых умоў. Адзiн з iх – мiнiстр замежных спраў Польшчы ў 1993–1995 гг. А. Аляхоўскi – 

настойваў, што ўключэнне яго краiны ў Еўрасаюз застаецца адзiным спосабам урэгулявання 

праблемы бяспекi ў рэгiѐне. Кiраўнiцтва ЕС адхiлiла гэтыя намеры, падкрэслiўшы неабходна-

сць для новых дзяржаў выконваць эканамiчныя ўмовы, каб стаць сапраўды неад’емным цэлым 

з еўрапейскiм Агульным рынкам. У гэтым сэнсе патрабуецца велiзарная падрыхтоўка як з боку 

краiн-кандыдатаў, так i ЕС. 

Своеасаблівай умовай iнтэгравання краiн Сярэдняй Еўропы ў заходнiя структуры выступае 

лабiраванне ўласных iнтарэсаў у гэтых структурах. Апрацоўка еўрабюракратаў аказваецца ча-

ста эфектыўней пры кiлiшку добрага вiна, чым у час афiцыйных пасяджэнняў. У Бруселi поўна 

фiрм, якiя змагаюцца за iнтарэсы сваiх клiентаў. Вельмi часта ў гульню ўступаюць гiганцкiя 

кантракты. Вакол Еўрапейскай камiсii i Еўрапарламента ў Страсбургу кружацца каля 11 тыс. 

прафесiйных лабiстаў. Iх клiентамi бываюць не толькi ўплывовыя прадпрыемствы цi арганiза-

цыi, але часта i ўрады дзяржаў. Праводзяцца цэлыя кампанii дзеля павелiчэння фiнансавай 

дапамогi свайму рэгiѐну, вядома, за кошт уразання дапамогi iншым дзяржавам. 

Безумоўна, перад прэтэндэнтамi ў заходнiя эканамiчныя арганiзацыi стаiць задача зрабiць 

свае дзяржавы моцнымi i эканамiчна стабiльнымi. Гэта i спросцiць iх шлях, у прыватнасцi, у 

Еўрасаюз. Але ў гэтых краiнах пакуль што iнтэ-грацыя ў ЕС найчасцей трактуецца як 

спаборнiцтва: хто з іх першы? Мясцовыя лiдэры забываюць, што няўменне супрацоўнiчаць у 

вузкiм рэгiянальным коле для Саюза з’яўляецца сiгналам, што яны не патрапяць супрацо-

ўнiчаць i з большым лiкам краiн; агульнавядома, што ЕС аддае перавагу кампрамiсам памiж 

сваiмi членамi, а не фарсiраванню iнтарэсаў аднаго з бакоў. 

Дух сапернiцтва часцей вітаў паміж палякамі і чэхамі. Польскiя палiтыкi сцвярджалi, што 

чэхi занадта падкрэслiваюць на мiжнароднай арэне стабiльнасць сваѐй краiны i здаровую кан-

дыцыю эканомiкi. Трэба прызнаць, што сапраўды iх палiтыка ў першай палове 1990-х гг. была 

даволi паспяховай. Апрача таго, чэхi мелi знакамiтага прэм’ера-рыначнiка (В. Клаўса) i 

прэзiдэнта В. Гавела, якi ўздымаў вагу маральных вартасцей i смела крытыкаваў Захад за 

спажывецкiя падыходы. Такога дуэта iншыя не мелi. Нягледзячы на моцную дынамiку поль-

скай эканомiкi, на Захадзе часта адзначалi нестабiльнасць гэтай краiны i як узор называлi 

Чэхiю. 

 

3.4. Працэс дасягнення членства краiн Сярэдняй Еўропы 

ў Еўрасаюзе 

Падрыхтоўка ЕС да пашырэння. З якой мэтай увогуле задумана пашырэнне Еўрапейска-

га саюза? У брусельскiх кабiнетах i ў сталiцах краiн ЕС мяркуюць, што яно павялічыць зону 

стабiльнасцi ў Еўропе, будзе садзейнiчаць мiру i бяспецы на кантыненце. Пашырэнне Агуль-

нага рынку павялiчыць колькасць спажыўцоў да 480 млн чалавек, што дасць штуршок эка-

намiчнаму развiццю Еўропы i створыць новыя магчымасцi для гандлю. Пашыраны Саюз будзе 

мець вялiкую вагу ў сусветнай эканомiцы i зможа выступiць з больш моцных пазiцый у 

мiжнародным абмене. 

Сам Еўрасаюз таксама рыхтуецца прыняць новых членаў, дзеля чаго прыво-дзiць у адпа-

веднасць сваю арганiзацыйную структуру. Ён гарантаваў усiм кандыдатам роўнае права падчас 

разгляду iх заявак i падрыхтоўкi меркавання КЕС. Кожнай краiне паабяцана поўная 

аб’ектыўнасць ацэнкi яе адпаведнасцi крытэрыям ЕС. Усѐ будзе залежаць ад яе канкрэтных па-

казчыкаў. Гэта значыць, афiцыйна не павiнны брацца пад увагу геапалiтычныя меркаваннi. 
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ЕС мае праграму садзейнiчання канчатковаму прыѐму ў свае рады. Яшчэ ў снежнi 1989 г. 

створана праграма Дапамога для Польшчы i Венгрыi на рэструктурызацыю эканомiкi (англ. 

PHARE Poland and Hungary Assistance for Restructuring Their Economy). Праграма ў хуткiм ча-

се ахапiла таксама Балгарыю, Чэха-Славакiю, Югаславiю i  на кароткi час  ГДР (у 1990 г.); 

Албанiю, Румынiю (з 1991 г.); Лiтву, Латвiю, Эстонiю (з 1992 г.). Сродкi сталi выдзяляцца на 

падставе асобных мiжнародных дагавораў (фiнансавых мемарандумаў). Апош-нiя ўключалi 

вопiс канкрэтнай праграмы, агульны каштарыс, умовы рэалiзацыi, фiнансавай ацэнкi i кантро-

лю, а таксама тэрмiн заканчэння. У 1990 г. урады Польшчы i Венгрыi падпiсалi першыя мема-

рандумы з КЕС. У рамках праграмы адбываецца «дапамога самадапамозе»: г. зн., фiнансава 

падтрымлiваюцца iмк-неннi краiн Сярэдняй Еўропы ў Еўрасаюз. PHARE – галоўны фiнансавы 

рычаг, з дапамогай якога ЕС падтрымлiвае структурную перабудову эканомiкi i ўмаца-ванне 

дэмакратычных iнстытутаў краiн Сярэдняй Еўропы. Бюджэт PHARE на перыяд 1995–1999 гг. 

вызначаўся ў памеры 6,6 млрд ЭКЮ (каля 8,5 млрд дол). А ўсяго за дзесяцiгоддзе (1990–1999) 

ѐн склаў 11 млрд ЭКЮ (амаль 14 млрд дол.). 

Уключэнне краiн Сярэдняй Еўропы ў ЕС адбываецца ў адпаведнасцi з прынятай у снежнi 

1994 г. у Эсене агульнай стратэгiяй. Яе асноўнымi элементамi з’яўляюцца:  

– выкананне асацыяваных (еўрапейскiх) дагавораў, падпiсаных памiж ЕС i краiнамi-

кандыдатамi; 

– падтрымка эканамiчных i палiтычных пераўтварэнняў у гэтых краiнах шляхам беззварот-

най дапамогi праз праграму PHARE; 

– прывядзенне ўнутранага заканадаўства ў адпаведнасць з патрабаваннямi Агульнага рын-

ку; 

– рэгулярны дыялог на розных узроўнях памiж краiнамi Сярэдняй Еўропы i ЕС (запрашэн-

не кiраўнiкоў дзяржаў i ўрадаў на пасяджэнне Еўрапейскага савета не радзей аднаго разу ў год 

i мiнiстраў – на пасяджэннi Савета мiнiстраў ЕС адзiн-два разы ў год у залежнасцi ад сферы 

кампетэнцыi). 

У снежнi 1997 г. уЛюксембургу Савет мiнiстраў ЕС выказаў канчатковую згоду на згаданы 

парадак i затым разгарнуў iнтэнсiўныя перагаворы з Чэхiяй, Эстонiяй, Польшчай, Славенiяй i 

Венгрыяй. Палiтычны дыялог завершыцца актам уступлення ў Еўрапейскi саюз. Уласную га-

тоўнасць да прыѐму новых членаў ЕС на самiце ў Хельсiнкi (снежань 1999 г.) вызначыў на ка-

нец 2002 г.  

Дапасаванне да стандартаў ЕС. Ацэньваючы гатоўнасць краiн рэгiѐна да ўступлення ў 

ЕС, ужо ў 1996 г. Еўракамiсiя прыйшла да высновы, што вынiкi, дасягнутыя краiнамi-

кандыдатамi, увогуле задавальняючыя, хоць праблемы застаюцца. Гэтыя дзяржавы ўяўляюць 

сабой «формы дэмакратыi», якiя ў цэлым адпавядаюць крытэрыям Саюза. У iх абаронены пра-

вы нацменшасцей, хоць у асобных з iх захоўваецца напружанасць i цяжкасцi ў галiне рэгiяна-

льнага супрацоўнiцтва. Пакуль застаюцца нявырашанымi пытаннi аб незалежнасцi радыѐ i 

тэлебачання, аб зацвярджэннi незалежнай судовай улады i аб дастатковай колькасцi i 

квалiфiкацыi судзейскага корпуса, асаблiва ў вобласцi гаспадарчага i прыватнага права. КЕС не 

выключала, што асноватворныя прынцыпы – дэмакратыя, абарона правоў чалавека i нацыяна-

льных меншасцей – яшчэ могуць быць парушаны ў краiнах-кандыдатах. Гэта заўвага пагражае 

сарваць перамовы аб уступленнi ў Саюз. 

Еўракамiсiя выказала меркаванне, што большасць краiн Сярэдняй Еўропы заклалi асновы 

рынкавай эканомiкi i стабiльнага развiцця. Краiны-прэтэндэнты (за выключэннем Балгарыi i 
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Румынii) ужо ў 1994–1997 гг. аднавiлi адносна высокi эканамiчны рост, якi двухкратна пе-

равысiў тэмп росту ў ЕС. У сувязi з глабальным фiнансавым крызiсам у 1998 г. поспехi ака-

залiся менш значнымi. Тым не менш у асобных краiнах рэгiѐна рэальны эканамiчны рост склаў 

каля 5 % у год, хоць сiтуацыя ў кожнай з iх iстотна адрознiваецца. Узровень развіцця краін-

кандыдатаў у ЕС звычайна ацэньваецца працэнтам да адпаведнага сярэдняга ўзроўню 

Еўрасаюза. У пачатку 2000 г. ѐн складаў для Славеніі 69 %, Чэхіі – 61, Венгрыі – 49, Польшчы 

– 39, Эстоніі – 37, Літвы – 31, Латвіі – 28 %.  

Дасягненне будучага росквiту залежыць ад інвестыцый, у першую чаргу, замежных. Iх рост 

вiдавочны, хоць прыток яшчэ слабы i размяркоўваецца нераў-намерна памiж краiнамi-

кандыдатамi. Па гэтым паказчыку ў балтыйскім суб-рэгіѐне апошняе месца займала Латвія, 

праўда, ад яе адставалі такія пераходныя краіны як Балгарыя і Румынія.У шэрагу выпадкаў 

працэс прыватызацыi не адпавядаў заходнiм крытэрыям галоснасцi i не суправаджаўся 

неабходнай структурнай перабудовай. Рэформы ў сферы фiнансаў i банкаў мала прасунулiся 

ўперад. Рэгiѐн з цяжкасцю прывыкае да прынятых на Захадзе правiл свабоды канкурэнцыi. 

Маюцца праблемы i ў выкананнi гандлѐва-эканамiчных артыкулаў еўрапейскiх дагавораў. 

Прыстасаванне да еўрапейскiх прававых i фiнансавых норм, мадэрнiзацыя iнфраструктуры, 

галiн прамысловасцi –усѐ гэта больш-менш удаецца, i ўмовы iнтэграцыi выконваюцца. 

Вастрэйшай праблемай застаецца дастасаванне сельскай гаспадаркi i ўзроўню прафесiйнай 

квалiфiкацыi насельнiцтва. Агромнiстая маса непрыстасаваных да сучаснага рынку працы 

людзей павiсае цяжарам на бюджэце дзяржавы, на палiтычнай стабiльнасцi, на якасцi 

айчыннай прадукцыi, на канкурэнтаздольнасцi эканомiкi ў цэлым. 

Працяглы час членства ў ЕС для краiн-прэтэндэнтаў заставалася толькi пры-ярытэтам. 

Пэўны прагрэс наступiў у 1999 г. Паскорылiся перагаворы з дзяржа-вамi першай групы (Эс-

тонiя, Польшча, Чэхiя, Венгрыя, Славенiя, Кiпр), пачатыя ў 1998 г. Гэтыя краiны акрэслiлi свае 

пазiцыi ва ўсiх перагаворных абласцях, нават у самых складаных: сельскай гаспадарцы, сва-

бодным перамяшчэннi капi-талу i рабочай сiлы. Чэхiя ўзгаднiла 10 абласцей супрацоўнiцтва, 

астатнiя – па 9. Першая група iмкнецца завяршыць перагаворы найпазней у 2002 г., каб 

ажыццявiць ратыфiкацыю ўступных пагадненняў ў 2002–2003 гг. Згаданы тэрмiн прыняты як 

унутраная гатоўнасць да членства. Прадстаўнiкi ЕС прызнаюць яго рэальным. 

Не знiкаюць сцвярджэннi, што гэта падзея ўсѐ ж адбудзецца пазней. Неафiцыйна прызна-

ецца, што першым членам ЕС у 2004 г. можа стаць Венгрыя, праз год гэты статус набудуць 

Чэхiя i Польшча. Уступленне Славенii, Эстонii i Кiпра прадбачыцца на 2005 цi 2006 г. На ка-

рысць запазнення гаворыць змена ўмоў уступных перагавораў па iнiцыятыве Бруселя ў бок 

ускладнення крытэрыяў. Прычыны адкладвання караняцца галоўным чынам у незавершанай 

трансфармацыi ўласна ЕС. Маюцца яны i з боку кандыдатаў. За выключэннем Венгрыi, у 

краiнах першай групы адзначаны спад дынамiкi адаптацыйнага працэсу. Лiдэрам спаду ака-

залася Чэхiя. Праблемы патэнцыяльна стварае i другая група кандыдатаў. Калi чарговым 

дзяржавам – Лiтве, Латвii, Румынii, Балгарыi i Мальце– Еўрапейскi савет у 1999 г. накiраваў 

запрашэнне аб членстве, адаптацыйныя працэсы там паскорылiся. Рознiца памiж кандыдатамi 

абедзвюх груп зменшылася. ЕС разгарнуў перагаворы з кандыдатамi другой групы ў сярэдзiне 

2000 г., але замарудзiў з iмi асваенне новых праграм, пайшоўшы такiм чынам насустрач канды-

датам першай групы. 

Стрымальныя фактары членства ў ЕС. Сярод грамадскасцi краiн Сярэдняй Еўропы не 

iснуе поўнага кансэнсусу па пытаннi ўваходжання ў Еўрапейскi саюз. У час дыскусii выка-

зваюцца тры галоўныя стрымлiваючыя фактары: iнтэ-грацыя з ЕС 1) пагражае нацыянальнай 
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культуры; 2) выцясняе на абочыну нацыянальныя эканомiкi; 3) знiшчае ўласную сельскую 

гаспадарку. 

Прыхiльнiкi iнтэграцыi толькi гiпатэтычна дапускаюць гэтыя пагрозы. Абапiраючыся на 

iснуючы вопыт Еўрасаюза, яны прыводзяць наступныя контраргументы. Па-першае, нi адна з 

краiн-членаў не страцiла сваѐй культурнай адметнасцi – нi магутная Германiя, нi малая Iр-

ландыя. Наадварот, наступiла ўзаемнае пазнаванне грамадстваў, што спрыяе дружалюбнаму 

суiснаванню. Гэты працэс меў асаблiва вялiкае значэнне ў адносiнах памiж французамi i 

немцамi. Вопыт заходнiх краiн паказвае, – сцвярджаюць прыхiльнiкi iнтэграцыi, – што адкры-

тасць мяжы на знешнiя ўплывы не прыводзiць да iх дамiнавання над нацыянальнай культурай. 

Другi фактар, па перакананнi прыхiльнiкаў ЕС, таксама памылковы. У Саюз ужо ўступiлi 

адносна бедныя краiны, Партугалiя i Iспанiя, i атрымалi ад гэтага вялiкую эканамiчную ка-

рысць: замежныя iнвестыцыi, моцную манетарную дысцыплiну, разнастайную дапамогу ў мад-

эрнiзацыi iнфраструктуры, доступ да вялiкага рынку. 

Не прымаецца i тэзiс аб знiшчэннi нацыянальнай сельскай гаспадаркi. Уступленне ў ЕС не 

прывядзе да прымусовага павелiчэння канкурэнцыйнага прэса з боку аграрна больш развiтых 

краiн Заходняй Еўропы. Справа ў тым, што ўжо больш за 15 год краiны ЕС праводзяць так зва-

ную сумесную сельскагаспадарчую палiтыку, якая мае характар антырынкавага пратэкцыянiз-

му. Ён заключаец-ца ў тым, што цэны большасцi сельскагаспадарчых прадуктаў у ЕС 

вышэйшыя, чым на сусветным рынку. Такое штучнае павышэнне цэн цягне, з аднаго боку, спад 

попыту на харчаванне, а з другога – тэндэнцыю росту яго вытворчасцi. У вынiку аграрна 

развiтыя краiны ЕС абцяжараны велiзарнымi запасамi прадуктаў харчавання.  Iх лiшкi выгадна 

прадаваць ва ўсе краiны, акрамя членаў Саюза з-за дзейнасцi там палiтыкi антырынкавага 

пратэкцыянiзму. Тыя ж краiны ЕС, што пакутуюць ад лiшкаў сельгаспрадуктаў (Францыя, Iр-

ландыя), атрымлi-ваюць з сумеснага бюджэту Еўрасаюза значныя сродкi. А лiшкi прадуктаў 

цэнтралiзавана перадаюцца краiнам ЕС з менш развiтым аграрным сектарам. 

У якi кошт выльецца пашырэнне Еўрапейскага саюза на Усход? Яно, як прызнае КЕС, 

пацягне рост як прыбыткаў, так i выдаткаў з саюзнага бюджэту. Але яна пакуль не гатова 

спрагназiраваць, чаго ў вынiку будзе больш. Найперш, наступствы пашырэння непазбежна 

адаб’юцца на адзiнай сельскагаспадарчай палiтыцы (датацыi фермерам) i на структурных фон-

дах (дапамога найменш развiтым рэгiѐнам). Гэта – самыя вялiкiя расходныя артыкулы бюджэту 

ЕС. I ѐн жадае, каб прэтэндэнты ўжылi «самадопiнг» i ўласнымi сiламi прыстасавалiся да яго 

структуры цi, як мiнiмум, пры найменшым удзеле брусельскiх грошай. На дапамогу, якую ў 

свой час атрымалi Iспанiя, Партугалiя альбо Грэцыя, Еўрасаюз пакуль не знаходзiць сродкаў. 

КЕС ацэньвае, што прыѐм краiн Сярэдняй Еўропы i ўключэнне iх у дзеючую сiстэму 

фiнансавай дапамогi будуць каштаваць Саюзу 38 млрд ЭКЮ (50 млрд дол.) штогод. Гэта – за-

надта вялiкi цяжар для сумеснага бюджэту. Таму разважаюць над двума асноватворнымi ва-

рыянтамi пашырэння ЕС. Адзiн з iх – лiквiдацыя асобных фондаў (напрыклад, абмежаванне 

сумеснай аграрнай палiтыкi i дапамогi неразвiтым рэгiѐнам) перад прыѐмам чарговых членаў. 

Магчыма таксама пашырэнне без далучэння прынятых членаў да праграм дапамогi.  

Такiя варыянты выклiкаюць расчараванне асацыяваных членаў. Вядома, ЕС не з’яўляецца 

iдэальным вырашэннем усiх праблем на старым кантыненце. Але перафразуючы вядомае вы-

казванне У. Чэрчыля наконт дэмакратыi, можна сцвердзіць, што Еўропа не знайшла пакуль 

лепшага за Еўрасаюз сродка аб’яд-нання і лячэння супярэчлiвых iнтарэсаў. Адсюль і вынiкае 

зацiкаўленасць сярэднееўрапейскiх краiн ва ўступленнi ў згаданую арганiзацыю. 
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3.5. Пазiцыi сярэднееўрапейскiх краiн па праблеме 

пашырэння НАТО на Усход 

Вызначэнне НАТО як ваенна-палiтычнага саюзнiка. Правячыя элiты i грамадскасць 

краiн Сярэдняй Еўропы сталi ўсѐ больш схiляцца да iдэi ўваходу ў НАТО пасля таго, як рас-

паўся Савецкi Саюз. Гэта iдэя аформiлася як адзiн з прыярытэтаў знешняй палiтыкi ўжо ў 1992 

г. Ва ўрадах Чэха-Славакii, Венгрыi, Польшчы тым часам адбывалiся структурныя змены: у 

мiнiстэрствах замежных спраў стваралiся адпаведныя ўпраўленнi, узнiклi мiнiстэрствы па 

справах iнтэграцыi з еўрапейскiмi супольнасцямi, iншыя дзяржустановы i ведамствы. 

Яшчэ раней кiраўнiцтвам i палiтычнымi элiтамi ўсiх трох дзяржаў была адхiлена iдэя 

нейтралiтэту. Асновай для такога рашэння была канцэпцыя, паводле якой з распадам СССР i 

АВД спынiла iснаванне бiпалярная сусветная сiстэма, i НАТО засталася адзiным ваенным саю-

зам, здольным эфектыўна ўплываць на палiтычныя працэсы ў свеце. Складваўся грамадскi 

кансэнсус па пытаннi аб тым, што з дэзiнтэграванага рэгiѐна ЦУЕ магчымы выхад толькi праз 

iнтэгра-цыю з Захадам. На фармiраванне такога пераканання вызначальна паўплывалi ўспых-

нуўшы балканскi крызiс, распад Югаславii i Савецкага Саюза. Змяняўся геапалiтычны стан 

Венгрыi, Чэха-Славакii, Польшчы; на сумежжы з iмi ўзнiклi новыя дзяржавы. 

У новых геапалiтычных умовах з пункта погляду нацыянальнай бяспекi згаданых дзяржаў 

складвалiся новыя фактары рызыкi: мiграцыйныя працэсы, дзейнасць разнастайных форм ар-

ганiзаванай злачыннасцi, кантрабанда зброi i лю-дзей, перахоплiванне эканамiчнай улады вуз-

кай групай палiтычнай элiты, наладжванне ѐю сiстэмы сувязi з арганiзаванай злачыннасцю, 

пагроза ўзброеных канфлiктаў памiж дзяржавамi, складванне працяглай мiждзяржаўнай кан-

франтацыi. 

З усяго названага выцякала асаблiва iнтэнсiўная дзейнасць па ваенным зблiжэннi з НАТО. 

Фармулявалiся новыя канцэптуальныя падыходы да пытанняў бяспекi, прымалiся новыя дак-

трыны ў вобласцi бяспекi i абароны, цесна звязаныя са стратэгiчнымi мэтамi знешняй палiтыкi. 

Таму першачарговай мэтай было абвешчана членства ў Паўночнаатлантычным саюзе. На-

цыянальныя канцэпцыi афiцыйна ўзгаднялiся з канцэпцыяй бяспекi НАТО, i пры гэтым пад-

крэслiвалася, што еўрапейская бяспека, непадзельная i комплексная, уключае ў сябе палiтыч-

ны, эканамiчны, сацыяльны, ваенны i экалагiчны аспекты. Распрацоўвалiся праграмы пераўзб-

раення войск заходнееўрапейскай i амерыканскай тэхнiкай, планавалiся сумесныя вучэннi. 

Частка польскай армii, напрыклад, пачала перадыслакацыю да ўсходняй дзяржаўнай мяжы. У 

палiтычных колах Варшавы, Будапешта, Прагi, Бухарэста загаварылi аб магчымасцi ўступлен-

ня ў НАТО значна раней, чым адбудзецца запланаванае дапасаванне да палiтычных i эканамiч-

ных структур Заходняй Еўропы.  

Тым часам Захад у адказ дэманстраваў стрыманасць, выказваў перасцярогу, што далучэнне 

часткi краiн Сярэдняй Еўропы да НАТО будзе ацэнена Расiяй як спроба яе палiтычнай iзаля-

цыi. 

Усвядомiўшы складанасць хуткага далучэння да Паўночнаатлантычнага дагавора, лiдэры 

Славакii, Польшчы i Венгрыi заявiлi аб немагчымасцi дасягнення гэтай мэты паасобку. Варша-

ва дынамiзавала дзейнасць у рамках Вiшаградскай групы з тым разлiкам, каб за кошт сумесных 

дзеянняў з Чэхiяй, Славакiяй i Венгрыяй паскорыць уваходжанне ў заходнееўрапейскi аба-

рончы саюз. Паралельна прэзiдэнт Польшчы Л. Валенса, адчуўшы нежаданне Захаду пашыраць 

свой ваенна-палiтычны блок, спрабаваў правесці iдэю стварэння НАТО-бiс. 
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Сутнасць НАТО-бiс зводзілася да таго, каб уключыць у такую арганiзацыю ўсе дзяржавы 

былога сацыялiстычнага лагера (апрача Расii), а таксама Украiну i Беларусь. Па меркаваннi Л. 

Валенсы, члены гэтага аб’яднання павiнны былi дэк-лараваць мiрнае вырашэнне канфлiктаў, 

гарантаваць непарушнасць межаў, а таксама аддаць пад «апеку» НАТО хiмiчную i атамную 

зброю. Iдэя НАТО-бiс была негатыўна ўспрынята не толькi ў сталiцах краiн Сярэдняй Еўропы, 

але нават польскi ўрад (МЗС – у прыватнасцi) квалiфiкаваў яе як нерэалiстычную. 

Барацьба вакол пазiцыi Расii па пашырэннi НАТО на Усход. Восенню 1993 г. расiйскi 

прэзiдэнт Б. Ельцын накiраваў пасланне лiдэрам вядучых краiн Захаду, у якiм выказаўся су-

праць прыѐму ў НАТО дзяржаў ЦУЕ. Такая пазiцыя Масквы прымусіла прэтэндэнтаў у НАТО 

скарэкціраваць свае дзеяннi. Але ад тактыкi лабавой атакi ў натаўскi прыѐмны пакой апошнiмi 

адмовiлiся, бадай што, палякi. На працягу 1994–1995 гг. яны настойлiва шукалi «шчылiну» для 

паскоранага далучэння да НАТО: абхаджвалi найбольш падатлівых прадстаў-нiкоў краiн-

членаў пакта, яго вайсковых структур, развiлi вялiкую актыўнасць у правядзеннi сумесных 

манеўраў i да т. п. У той жа час у розных палiтычных колах Чэхii, Венгрыi, асаблiва – Славакii, 

у асобных слаях польскага грамадства шырыўся лiк тых, хто не адмаўляў стратэгiчнай мэтаз-

годнасцi ўступлення ў НАТО, але выказваўся за дасягненне гэтай мэты не з марша-кiдка, а па-

вольней – у працэсе дэмакратычных змен у сваiх дзяржавах, а таксама ў Расii. Гэта не азначала, 

што сярод кiраўнiцтва краiн-прэтэндэнтаў з’явiлiся адкрытыя працiўнiкi праатлантычнага кур-

су. 

Расчараваўшыся ў вынiковасцi сумесных намаганняў ВГ, некаторыя палiтычныя дзеячы 

спрабавалi знайсцi ўваход у НАТО, так бы мовiць, праз чорны ход: яны шукалi абходныя шляхi 

праз сталiцы асобных натаўскiх дзяржаў-лiдэраў, праз ЗЕС, а таксама дэманстравалi процiста-

янне «расiйскай iмперскай палiтыцы». 

Рашучасць, з якой дабiвалася членства ў НАТО большасць краiн Сярэдняй Еўропы, вылiва-

лася ў гатоўнасць да занадта смелых i недастаткова прадуманых крокаў. Ужо ў лютым 1996 г. 

стала вядома аб папярэдняй згодзе Венгрыi размясцiць на сваѐй тэрыторыi ваенна-паветраную 

базу НАТО. Яна стваралася ў мясцовасцi Тасар, дзе датуль дыслакавалiся 3,5 тыс. амеры-

канскiх салдат, занятых у мiратворчых аперацыях у былой Югаславii. З iншага боку, «уздрыг-

нуў» польскi пранатаўскi фронт. Там узнiкла дыскусiя аб перспектывах размяшчэння ядзернай 

зброi НАТО на тэрыторыi Польшчы пры ўмове поўнага членства гэтай краiны ў пакце. 

Жахлiвасць такой перспектывы выклiкала непакой у грамадстве. Не схавала сваѐй занепакое-

насцi нават польскае кiраўнiцтва. 

Вызначэнне чарговасцi прэтэндэнтаў для прыѐму ў НАТО. Рашэнне Паўночнаатлан-

тычнага савета аб пашырэннi членства ў альянсе аслабiла пранатаўскi прэсiнг часткi сярэдне-

еўрапейскiх дзяржаў. Мадрыдскi самiт членаў НАТО 8 лiпеня 1997 г. канчаткова вырашыў пы-

танне аб пашырэннi альянсу на Усход. 12 сакавiка 1999 г. у г. Iндэпэндэнс (штат Мiсуры, ЗША) 

адбыўся ўрачысты прыѐм у НАТО трох прэтэндэнтаў: Польшчы, Чэхii i Венгрыi. Ажыццявiла-

ся iх стратэгiчная знешнепалiтычная мэта. Працэс уключэння згаданых краiн у НАТО ад 

моманту запрашэння да фактычнага абвяшчэння заняў 20 месяцаў. Праўда, у дадатак спат-

рэбiлiся некалькi год пераўтварэнняў i адаптацыi да норм пакта. 

Пашырэнне НАТО на Усход прывяло да змены геапалiтычнай сiтуацыi ў Еўропе. Уся 

Сярэдняя Еўропа аказвалася ў сферы непасрэднага геапалiтычнага ўплыву пакта. У маi 2000 г. 

дзевяць наступных краiн рэгiѐна выступiлi з сумеснай заявай, вылучыўшы сябе ў якасцi канды-

датаў на ўступленне ў НАТО. Усведамленне гэтых змен, аналiз iх уплыву на расстаноўку 

стратэгiчных сiл на кантыненце набывае першараднае значэнне. 
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Змены сталi не толькi вынiкам тэрытарыяльнага ўзбуйнення НАТО. Пашырэнне альянсу на 

Усход разглядаецца сярод новых членаў i на Захадзе не толькi як гарантыя палiтыка-ваеннай 

бяспекi, але найперш як акт гiстарычнай справядлiвасцi, гэта значыць, вяртання сярэднееўра-

пейскiх краiн да iнстытутаў заходняй дэмакратыi. Засталося пытанне: цi апошняе гэта 

пашырэнне пакта на Усход, цi пачатак працяглага працэсу паглынання ўсяго рэгiѐна? Рашэннi 

самiта 1999 г. унеслi яснасць: як i новая стратэгiчная канцэпцыя пакта, Дэкларацыя Вашынг-

тонскага самiта абвяшчае аб намеры працягваць «палiтыку адчыненых дзвярэй» – прымаць у 

свой склад дэмакратычныя дзяржавы, якiя здольныя i згодныя ўзяць на сябе адказнасць i 

абавязкi, выцякаючыя з мэт альянсу.  

Новыя члены нават удзельнiчалi ў абмеркаваннi пытання аб далейшым пашырэннi i прага-

ласавалi «за». Станоўчым аргументам пры гэтым яны называлi надзею на ўзмацненне еўра-

пейскай бяспекi i стабiльнасцi. У самым саюзе iснуе практыка, калi яго пастаянныя члены 

лабiруюць iнтарэсы суседнiх дзяржаў, дбаючы такiм чынам пра iнтарэсы ўласнай бяспекi. 

Напрыклад, Германiя паслядоўна настойвала на першачарговым далучэннi да альянсу Поль-

шчы i Чэхii; Францыя i Iталiя дабіваліся, каб у першы эшалон увайшлi таксама Славенiя  i 

этнiчна блiзкая да iх Румынiя.  

Мяркуецца, што такую ж ролю стануць адыгрываць новапрынятыя члены НАТО адносна 

сваiх усходнiх суседзяў. Учас самiта ў Мадрыдзе прэзiдэнты Венгрыi, Польшчы, Чэхii, Лiтвы, 

Латвii i Эстонii прынялi асобную заяву, у якой абавязалiся дапамагаць суседзям у ажыццяўлен-

нi iх планаў уступлення ў НАТО, актывiзаваць супрацоўнiцтва ў рамках «шасцi». Польскi 

прэзiдэнт А. Квасьнеў-скi ў маi 1997 г. выказаўся за тое, каб дзяржавы Балтыi i Украiна ў 

блiзкай перспектыве далучылiся да заходняй ваенна-палiтычнай супольнасцi. Гэта ў iнтарэ-сах 

Варшавы: i ў эканамiчным, i ў ваенным, i ў палiтычным плане больш выгадна мець у якасцi су-

седа саюзнiка i партнѐра. Да таго ж Польшча ў гэтым выпадку адразу на некалькiх напрамках 

гарантавала б сабе большую бяспеку адносна Расii. 

На Вашынгтонскiм самiце патэнцыяльнымi кандыдатамi ў члены НАТО названы Румынiя i 

Славенiя (згаданыя яшчэ ў мадрыдскiх дакументах), а таксама Эстонiя, Албанiя, Лiтва, Латвiя, 

Славакiя, Балгарыя i Македонiя. Пры гэтым захаваны крытэрыi пашырэння, змешчаныя ў арт. 

10 Вашынгтонскага дагавора i ў Даследаваннi аб пашырэннi НАТО ад 1995 г. Адразу пасля 

самiта разгарнулася дыскусiя аб тэрмiнах чарговага пашырэння i аб новых кандыдатах. Яна дае 

падставу для неафiцыйнай высновы, што рэальным тэрмiнам будзе 2004 г., прычым, з улiкам 

першага пашырэння, зрабiўшага «заложнiкамi гэтага поспеху» Балгарыю, Славакiю i Румынiю. 

Згодна з апытаннем, на пачатку 2000 г. за ўступленне Лiтвы ў НАТО выказалiся толькi 40 

% рэспандэнтаў, хоць яшчэ ў 1998 г. «за» была большасць лiтоўцаў. Са стрыманым аптымiзмам 

да хуткага ўваходжання ў пакт адносiўся шэраг уплывовых партый. Урад жа ажыццяўляў 10-

гадовы план прафесiяналi-зацыi ўзброеных сiл па заходнiм узоры, узгоднены з Планам ме-

рапрыемстваў па ўступленнi ў НАТО. Для гэтага краiна атрымлiвала значную дапамогу ад 

ЗША i iншых членаў альянсу, пераважна ў форме паставак тэхнiкi. 

Такiм чынам, Паўночнаатлантычны пакт пачаў працэс свайго пашырэння, якi працягнецца 

яшчэ пэўны перыяд пры ўмове адсутнасцi негатыўных тэндэнцый у сусветнай i еўрапейскай 

палiтыцы (напрыклад, абвастрэння адносiн з Расiяй). Каляндар пашырэння – гэта сярэдзiнная 

памiж жаданнем прэтэндэнтаў, гатоўнасцю альянсу i стану сусветнай палiтыкi. 
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3.6. Альтэрнатывы ўступленню ў Еўраатлантычны пакт 

Мiжнародная наступствы пашырэння НАТО на Усход насуперак волi Расii вiдавочныя 

многiм. Прыняўшы палiтычнае рашэнне аб адкрытасцi пакта, у штаб-кватэры ў Бруселi добра 

разумелі праблемы, якія ўзнікалі з гэтай нагоды. 

Пытанне аб пашырэннi НАТО за кошт усходняга фактара дамiнавала ў палiтычных дэбатах 

аб будучынi Паўночнаатлантычнага саюза. У 1991–1994 гг. на першы план вылучаліся тры ас-

ноўныя падыходы: а) цвѐрдая апазiцыя яго пашырэнню; б) прапаганда ўступлення новых чле-

наў у пакт, асаблiва з лiку дзяржаў Сярэдняй Еўропы; в) падтрымка палавiнчатага курсу: 

адтэрмiноўкi рашэння, стварэння папярэднiх умоў, прадастаўлення статусу партнѐра, альбо 

iншых павольных рашэнняў. 

Адносiны вядучых дзяржаў-членаў НАТО да iмкнення большасцi краiн Сярэдняй Еўропы 

далучыцца да альянса не былi аднолькавымi i змяняліся да 1994 г. – года прыняцця палiтыч-

нага рашэння аб рэфарміраваннi НАТО. Германiя выступала за яго пашырэнне ва ўсходнiм 

напрамку; Вялiкабрытанiя была супраць; ЗША хiсталiся памiж гэтымi крайнасцямi, а Францыя 

шукала альтэрнатыву: яна, як вядома, прапанавала Пакт аб стабiльнасцi ў Еўропе. Пакт не стаў 

пераканаўчай альтэрнатывай, хоць i дазволiў часткова «выпусцiць пару». Услед за iдэяй пакта 

адшуквалiся i «iншыя павольныя рашэннi», здольныя хоць бы часова пераключыць увагу з вы-

рашэння праблемы аб пашырэннi НАТО на Усход. Да iх лiку адносiлiся: магчымасць членства 

краiн Сярэдняй Еўропы ў Заходнееўрапейскiм саюзе, а таксама канцэпцыя Еўрапейскай су-

польнасцi бяспекi (ЕСБ). 

Далучэнне да Заходнееўрапейскага саюза. ЗЕС iснуе з 1954 г. i на пачатку 1990-х гг. у 

якасцi паўнапраўных членаў уключаў 10 еўрапейскiх дзяржаў: Бельгiю, Вялiкабрытанiю, Гер-

манiю, Грэцыю, Iспанiю, Iталiю, Люксембург, Нiдэрланды, Партугалiю, Францыю. Яго мэтай 

з’яўляецца развiццѐ еўрапейска-га мiжурадавага супрацоўнiцтва ў сферы бяспекi, падтрыманне 

пастаяннага дыялога памiж дзяржавамi-ўдзельнiцамi дзеля гарманiзацыi палiтычных 

прыярытэтаў i выпрацоўкi ўзгодненых падыходаў па розных, у тым лiку, ваенных пытаннях. 

ЗЕС заклiканы выконваць асноўныя функцыi: калектыўнай абароны ў адпаведнасцi з арт. 5 

змененага Брусельскага дагавора; ажыццяўлення кансультацый па вызначэннi iнтарэсаў у воб-

ласцi бяспекi i агульнай абарончай палiтыкi; пашырэння самастойнасцi ў правядзеннi апера-

цый. 

Што датычыць пашырэння ЗЕС, то складанасцi ўзнiклi ўжо з-за таго, што не вызначана 

месца ў Еўропе гэтай арганiзацыi. Цi яна павiнна стаць еўрапейскiм плячом  НАТО, цi сама-

стойным iнструментам еўрапейскай абарончай палiтыкi? На гэта пытанне сярод членаў ЗЕС не 

было адзiнства. «Мяккую» i найбольш прымальную для большасцi пазiцыю займала ФРГ. Яе 

кiраўнiцтва сцвярджала, што ЗЕС з’яўляецца выражэннем еўрапейскай адметнасцi, але не вы-

ступае канкурэнтам НАТО. ЗЕС, з аднаго боку, не ставiць мэтай узмацненне еўрапейскай 

палiтыкi i большую незалежнасць ад амерыканскага ўплыву, а iмкнецца да пашырэння супра-

цоўнiцтва з ЗША i Канадай. Еўропа i Паўночная Амерыка сумесна нясуць велiзарную адказна-

сць – у сферах палiтыкi, бяспекi, эканомiкi, сацыяльнай, экалагiчнай. Але, з другога боку, калi 

Еўропа хоча быць партнѐрам, яна павiнна ўсѐ ж развiваць уласную адметнасць ва ўсiх галінах. 

Нягледзячы наяўную неакрэсленасць стратэгіі дзейнасцi, ЗЕС стаў разбудоўваць уласную 

структуру, уводзячы членства з рознаўзроўневай кампетэнцыяй. У 1992–1995 гг. асацыiрава-

нымi членамi арганiзацыi сталi Iсландыя, Нарвегiя i Турцыя; у якасцi назiральнiкаў далучылiся 

Аўстрыя, Данiя, Iрландыя, Фiнляндыя i Швецыя. У маi 1994 г. усе былыя члены Арганiзацыi 
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Варшаўскага дагавора (Польшча, Чэхiя, Славакiя, Венгрыя, Румынiя, Балгарыя) i краiны Бал-

тыi падпiсалi ў Люксембургу пагадненне аб прадастаўленнi iм статуса асацыiра-ваных парт-

нѐраў ЗЕС. 

На Захадзе выказвалiся розныя меркаванні наконт перспектыў ЗЕС. Аднак нягледзячы на 

iмкненне да большай аўтаномнасцi, арганiзацыя заставалася ў натаўскiм ценi. Як i меркавалася, 

членства ў ЗЕС не стала для краiн Сярэдняй Еўропы альтэрнатывай уваходжанню ў НАТО. 

Каштоўнасць гэтай канцэпцыi, аднак, была не малая. Яна дазволiла аслабiць лабавыя ўдары 

найбольш нецярплiвых у еўраатлантычную ваенна-абарончую браму. 

Канцэпцыя Еўрапейскай супольнасцi бяспекi. Не атрымала шырокай вядомасцi i фак-

тычна знята з парадку дня iншая альтэрнатыва, менавiта, канцэпцыя Еўрапейскай супольнасцi 

бяспекi. Яна была прапанавана ўплывовымi нямецкiмi ўстановамi па даследаваннi праблем 

мiру i бяспекi пад эгiдай Сацыял-дэмакратычнай партыi Германii і ўяўляла сабой iнiцыятыву 

стварэння на тэрыторыi краiн-членаў АБСЕ рэгiянальнай сiстэмы калектыўнай бяспекi. Варта 

нагадаць, што сiстэма «калектыўнай бяспекi» тым адрознiваецца ад саюза «калек-тыўнай аба-

роны», якiм з’яўляецца НАТО, што яе галоўная мэта – не павышэнне абараназдольнасцi, а за-

хаванне мiру, прадухiленне i вырашэнне магчымых канфлiктаў найперш палiтычнымi срод-

камi. Канцэпцыя ЕСБ якраз i задумвалася як альтэрнатыва сучаснай палiтыцы еўрапейскай ка-

лектыўнай абароны з апорай на НАТО.  

Меркавалася стварыць ЕСБ у якасцi рэгiянальнай сiстэмы калектыўнай бяспекi ў адпавед-

насцi з раздзелам VIII Статута ААН. Асноўнымi ўмовамi членства вылучалiся юрыдычна зама-

цаваныя абавязацельствы аб адмове ад ужывання сiлы пры вырашэннi канфлiктаў i аб захаван-

нi правоў чалавека i нацменшасцей.  

Спрэчкi i канфлiкты ўнутры ЕСБ вырашалiся б мiрнымi палiтычнымi сродкамi. Выкары-

станне ваеннай сiлы (маецца на ўвазе патэнцыял НАТО) было крайняй мерай на выпадак аба-

роны ад агрэсii цi з мэтай пагашэння ваеннага канфлiкту. Сiстэма калектыўнай бяспекi за-

бяспечыла б скарачэнне iснуючых узбраенняў i армiй. ЕСБ стварыла б палiтычныя магчымасцi 

i практычныя механiзмы для адносна хуткага пераадолення iснуючага ў Еўропе падзелу на 

тэрыторыi больш i менш бяспечныя, стабiльныя i нестабiльныя, багатыя i бедныя. Асновай для 

такога развiцця стала б стварэнне сiстэмы бяспекi на раўназначным гарантаваным узроўнi для 

ўсiх еўрапейскiх дзяржаў. Такая сiстэма была ў стане забяспечыць сапраўдны прагрэс у вельмі 

адрозных памiж сабой частках Еўропы. 

Але прадстаўленая канцэпцыя засталася толькі праектам. Стан еўрапейскай бяспекi ака-

заўся занадта далѐкi ад яе крытэрыяў. Вядома, што яе прыхiльна сустрэлi ў кiруючых колах 

ФРГ, але для адкрытай падтрымкi не хапiла смеласцi афiцыйнага Бона падвергнуць сумненню 

адназначнасць канцэпцыi «НАТО – гарант мiру i бяспекi ў Еўропе». Менавіта па гэтых прычы-

нах не ўдалося рэалiзаваць iдэю Еўрапейскай супольнасцi бяспекi. 

 

 

3.7. Рэалiзацыя канцэпцыi «прасунутай стабiльнасцi» 

адносна сярэднееўрапейскага рэгiѐна 

Сутнасць канцэпцыi «прасунутай стабiльнасцi». Пасля Мадрыдскага самiта 1997 г. 

НАТО ахвотна выдае сябе за «клуб» дэмакратычных дзяржаў, якi ветлiва адчыняе дзверы таму, 

хто стукаецца, калi апошнi выконвае некалькi ўмоў: стварэнне дэмакратычнай палiтычнай 

сiстэмы, функцыянаванне рынкавай эканомiкi, добрасуседскiх адносiн з памежнымi дзяржа-
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вамi, павага да праў чалавека i праў меншасцей, дэмакратычны грамадзянскi кантроль над узб-

роенымi сiламi, здольнасць да супрацоўнiцтва з узброенымi сiламi iншых дзяржаў. 

Аднак паводле меркавання асобных дзеячаў Захаду, не кажучы ўжо пра большасць 

расiйскiх i беларускiх палiтыкаў, гэта iдылiчная карцiна клуба мае мала агульнага з рэальнас-

цю. Справа ў тым, што ля зыходнага пункта гiсторыi з пашырэннем НАТО стаяла хутчэй праб-

лема прапановы, чым попыту. Iншымi словамi: ЗША зацiкаўлены ў тым, каб праз умацаванне 

НАТО ажыццяўляць палiтычны ўплыў у Еўропе i геастратэгiчныя планы на Блiзкiм Усходзе i ў 

Паўднѐвым паўшар’i. 

Тое, што прапанавана ў Мадрыдзе ў лiпенi 1997 г., названа «прасунутай стабiльнасцю». 

«Новая НАТО» павiнна пашырыцца на Усход, але ўжо не ў выглядзе накiраванага супраць Расii 

ваеннага саюза, а як садружнасць дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомiкай, якiм 

належыць распаўсюдзiць сваю стабiльнасць на новых членаў i тым самым адначасова аказаць 

падтрымку дэмакратычна настроеным палiтычным элiтам у дзяржавах, што знаходзяцца ў 

стане трансфармацыi. 

Вядома, сярод дзяржаў Сярэдняй Еўропы маюцца рэальныя iнтарэсы бяспе-кi i канцэпцыя 

«прасунутай стабiльнасцi» паказалася ім надзвычай заманлiвай. Усваю чаргу ў НАТО чакаецца, 

што новапрынятыя дзяржавы змогуць прыняць на сябе пэўную адказнасць, што выцякае з 

членства ў альянсе. Аднак гэтыя патрабаваннi будзе выканаць цяжка, калi браць пад увагу тое, 

што за выключэннем Вялiкабрытанii, Германii i Iталii, якiя выносяць усе выдаткi ад прыналеж-

насцi да блока, гэта значыць, размяшчаюць на сваѐй тэрыторыi як амерыканскiя войскi, так i 

ядзерную зброю, астатнiя члены карыстаюцца пэўнымi «льготамi», прынамсi, у мiрны час. 

Матэрыяльныя кошты пашырэння НАТО не раскрываюцца i зацiкаўле-ныя краiны 

публiкуюць штораз новыя «меню», карыстаючыся рознымi крынiца-мi. Дакладна вядома толькi 

тое, што яшчэ да ўхвалення ўступных пратаколаў Варшавы, Прагi i Будапешта альянс прыйшоў 

да згоды аб прапарцыяльнальным падзеле трох бюджэтаў: ваеннага, грамадзянскага i выдаткаў 

на iнфраструктуру. Адпаведна адной з найбольш вядомых ацэнак коштаў пашырэння, яны пе-

равысяць 100 млрд дол. Гэтыя кошты ўключаюць цэласную рэалiзацыю праграм прыстасаван-

ня – чаго альянс не мае намеру праводзiць поў-насцю – а таксама размяшчэнне войск або ўзб-

раенняў у новапрынятых дзяржавах. Апошнюю праблему НАТО разглядае сур’ѐзна, паколькi 

яе рэалiзацыя дазваляе скарацiць час рэакцыi на магчымую агрэсiю. 

У лiсце, накiраваным у лютым 1997 г. у кангрэс, прэзiдэнт ЗША Б. Клiнтан вызначыў 

(апiраючыся на даныя Пентагона), што магчыма кошты пашырэння будуць значна нiжэйшымi, 

чым закладвалася, i да 2009 г. складуць 9–12 млрд дол. Прэзiдэнт паабяцаў, што ЗША маглi б 

пакрыць 15 % гэтай сумы, або 1,5–2 млрд дол., i адначасова прапанаваў, каб рэшту заплацiлi 

еўрапейскiя члены i новапрынятыя дзяржавы.  

Няма сумнення, што еўрапейскiя члены НАТО будуць iмкнуцца пераадрасаваць адпаведны 

нацiск як на Амерыку, каб тая ў большай ступенi ўдзельнiчала ў фiнансаваннi ўсяго прадпры-

емства, так i на новых членаў, каб яны выказалi гатоўнасць несцi большыя выдаткi, звязаныя са 

сваѐй абаронай. Мяркуецца, што за перыяд да 2010 г. Польшча заплацiць 7,8–10,5 млрд дол., на 

Чэхiю i Венгрыю прыпадзе 2,6–3,5 млрд дол. Для дзяржаў Сярэдняй Еўропы гэта значныя кво-

ты. Напрыклад, для Венгрыi гэта азначае павелічэнне бюджэтных выдаткаў на абарону аж на 

50 %, пры гэтым належыць памятаць, што краiна ў 1990-я гг. згодна з законам прызначала на 

гэтыя мэты толькi 1,2 % ВУП. У выпадку з Польшчай i Чэхiяй выдаткi таксама ўзрастуць, хоць 

i не ў такiх прапорцыях. 
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Канцэпцыя «прасунутай стабiльнасцi» сустракае стрыманую рэакцыю часткi грамадзян 

сярэднееўрапейскiх дзяржаў не толькi з-за значнага росту фiнансавых выдаткаў. Iснуе ўсведам-

ленне аб неперспектыўнасцi канцэпцыi ў геапалiтычным вымярэннi. Таму iдэя пашырэння пак-

та яшчэ перад Мадрыдскiм самiтам мела нават у ЗША нямала працiўнiкаў. Галоўным аргумен-

там апанентаў новага НАТО была гiпотэза, што прыняцце краiн рэгiѐна, асаблiва Польшчы, 

якiя не патрапляюць наладзiць свае адносiны на Усходзе, улагодзiць прыход да ўлады ў Расii 

нацыяналiстаў i камунiстаў i ў вынiку пасадзейнiчае разбурэнню дэмакратычных рэформ у 

гэтай краiне. 

 

 

3.8. Роля АБСЕ ў ацэнках дзяржаў рэгiѐна 

АБСЕ як адно з канцэнтрычных колаў бяспекi. Большасць рэгiянальных сцэнарыяў зы-

ходзяць з таго, што палiтычным полюсам прыцягнення для большасцi краiн кантынента 

з’яўляюцца арганiзацыйныя структуры ў рамках Еўраатлантычнага саюза. Але сярод еўра-

пейскiх дзяржаў нямала прыхiльнiкаў сцэнарыя «трох канцэнтрычных колаў», адпаведна якому 

мяркуецца цеснае ўзаемадзеянне «малога кола» (ЗЕС) з «сярэднiм колам» (НАТО) i «вялiкiм 

колам» (АБСЕ). Вядома, застаюцца таксама сцэнарыi, дапускаючыя практычнае вяртанне 

палiтыкi балансу сiл замест кааператыўных цi iнтэграцыйных падыходаў да вырашэння сумес-

ных праблем бяспекi. Аднак яны падвяргаюцца найбольш вострай крытыцы, паколькi ў выпад-

ку iх ажыццяўлення Еўропа трацiць ролю актыўнага суб’екта ў новай сiстэме мiжнародных ад-

носiн. 

Урэшце, у асобных еўрапейскiх сталiцах, падобна Маскве, Мiнску, жадаюць бачыць АБСЕ 

як аснову новай архiтэктуры бяспекi ў Еўропе. Сапраўды, АБСЕ ўжо назапасiла пэўны вопыт 

на чатырох напрамках дзейнасцi: ранняе папярэджанне крызiсных сiтуацый; прэвентыўныя 

дзеяннi з мэтай не дапусцiць трансфармацыi крызiсных сiтуацый у канфлiкты; урэгуляванне 

крызiсаў; постканфлiктная рэабiлiтацыя. Нават у такой крызiснай сiтуацыi, як у Чачнi, АБСЕ 

прадэманстравала здольнасць дзейнiчаць як нейтральны, так званы «трэцi бок». 

Своеасаблiвая роля АБСЕ. У 90-я гг. ХХ ст. АБСЕ сфармiравалася як форум для дыялога 

ўсiх зацiкаўленых бакоў па пытаннях бяспекi ў Еўропе, а таксама для кантролю над узбраен-

нямi i раззбраеннем. НБСЕ–АБСЕ садзейнiчала развiццю новага тыпу ўзаемаадносiн памiж 

дзяржавамi ва ўмовах, калi абедзве часткi кантынента сталi прыхiльнiкамi адной сiстэмы каш-

тоўнасцей. Дзякуючы АБСЕ, умацавалiся два актуальныя i пазiтыўныя прынцыпы сучаснай 

дзяржаўнай i знешняй палiтыкi: па-першае, межы нельга змяняць сiлай, шляхам агрэсii цi гвал-

тоўнага сепаратызму; па-другое, кожны ўрад абавязаны не толькi абараняць тэрытарыяльную 

цэласнасць дзяржавы, але захоўваць i нарошчваць так званую грамадзянскую цэласнасць 

насельнiц-тва, гэта значыць, забяспечваць усiм грамадзянам сукупнасць тых правоў, iльгот i 

абавязкаў, якiя абумоўле-ны грамадзянствам. АБСЕ ўвяла прынцып, згодна з якiм абыходжан-

не ўрада з уласным народам – не проста ўнутранае пытанне, а справа мiжнароднай суполь-

насцi, паколькi тут закранаюцца i агульначалавечыя каштоўнасцi, i мiр у рэгiѐне, бо сапраўд-

ную бяспеку на кантыненце можна забяспечыць толькi тады, калi гэтыя фактары iснуюць як 

унутры грамадства, так i ў адносiнах памiж дзяржавамi. Гэтая структура валодае унiкальнымi 

магчымасцямi ў сферы эканамiчнага i культурнага супрацоўнiцтва i вопытам абароны правоў 

чалавека. 
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Разам з тым, паводле найбольш уплывовых дзяржаў сярэднееўрапейскага рэгiѐна, АБСЕ не 

валодае дастатковымi фiнансавымi, iнстытуцыянальнымi i арганiзацыйнымi магчымасцямi, каб 

прадастаўляць яе ўдзельнiкам надзейныя гарантыi бяспекi супраць патэнцыяльных пагроз усiх 

тыпаў. 

Даволi лагiчна ставіцца пытанне: а цi ў стане адна арганiзацыя забяспечыць гэтыя гарантыi 

i быць дамiнуючым элементам у новай сiстэме? Даецца, як правiла, адмоўны адказ. Як уяўля-

ецца, пры стварэннi новай архiтэктуры бяспекi ў Еўропе неабходна выкарыстаць патэнцыял 

усiх iснуючых iнстытутаў, а яе разнастайныя элементы павiнны не сапернiчаць, а ўзаема-

дапаўняць адзiн другога. 

 

 

3.9. Актывiзацыя субрэгiянальнага фактара 

Да пачатку 90-х гг. Еўропа аказалася ахопленай сеткай субрэгiянальных палiтыка-

эканамiчных груповак, узнiкшых у розны час i пад уплывам разнастайных мiжнародных факта-

раў. У iх прымаюць удзел шэраг дзяржаў з неаднолькавым узроўнем эканамiчнага развiцця i 

рознай палiтычнай культурай. 

Сярэднееўрапейскiя дзяржавы ў поўнай меры ўцягнулiся ў гэты працэс. Вырашэнне ўлас-

ных праблем на субрэгiянальным узроўнi для iх стала другiм па важнасцi (пасля iмкнення 

iнтэгравацца з Заходняй Еўропай) напрамкам мiжнароднай дзейнасцi.  

Першай у шэрагу ўзнiкшых субрэгiянальных міждзяржаўных палітычных арганiзацый ста-

ла Вiшаградская група. У 1991 г. аформiлася аб’яднанне трох краiн – Польшчы, Чэха-

Славакii i Венгрыi, увайшоўшае ў дыпламатычны лексiкон як «Вiшаградская тройка» па назве 

месца сустрэчы iх кiраўнiкоў у Венгрыi, дзе была прынята адпаведная сумесная дэкларацыя. 

Першапачатковымі мэтамі дзейнасці ВГ была выпрацоўка сумесных крокаў па арганізаваным 

выхадзе з АВД і ўзгодненым падключэнні да заходніх цэнтраў інтэграцыі. Прыкладна з 1994 г. 

гэту арганiзацыю ахапiў паралiч, якi абмежаваў яе палiтычную актыўнасць да папяровых дэк-

ларацый. Толькi з 1999 г. разгарнулася адноўленая сумесная праца памiж Польшчай, Чэхiяй, 

Славакiяй i Венгрыяй. Новы этап вiшаградскага супрацоўнiцтва набыў дзве асноўныя мэты: 

падтрымку iнтэграцыi Славакii ў ЕС i НАТО i дасягненне стабiльнасцi ў Сярэдняй Еўропе. 

Намаганнямi ВГ вiзiтнай карткай рэгiѐна становiцца пашырэнне супрацоўнiцтва. Асаблiва 

ўражвае падтрымка пераадолення адсталасцi Славакii (якая стала асабліва прыкметнай у 

перыяд праўлення У. Меч’яра) i ўключэнне яе ў арбiту еўрапейскай i еўраатлантычнай iнтэгра-

цыi. 

Напрамкі вiшаградскага супрацоўнiцтва. План рэалiзацыi сумесных пачынанняў быў 

прыняты падчас сустрэчы кiраўнiкоў чатырох дзяржаў у Брацiславе (14 мая 1999 г.). Ён ахапiў 

наступныя вобласцi: 

– замежныя  справы (кансультацыii сумесныя заявы, кансультацыi экспертаў па праблемах 

рэгiѐна, НАТО i ЕС);  

– унутраныя справы (кансультацыi адносна ўключэння ў Шэнгенскi дагавор, барацьба з не-

легальнай мiграцыяй, кантрабандай наркотыкаў, зброi, арганiзаванай злачыннасцюi 

тэрарызмам);  

– агульную палiтыку ў адукацыi, культуры, спорце, маладзѐжнай сферы, са-цыяльных пы-

таннях (рэалiзацыя сумесных культурных i маладзѐжных праектаў, стварэнне спецыяльнага 
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Вiшаградскага фонда для фiнансавання культурных, навуковых, адукацыйных, маладзѐжных i 

трансгранiчных праектаў); 

– супрацоўнiцтва ў навуцы i тэхнiцы, ахове навакольнага асяроддзя (стварэнне сiстэмы 

манiторынга i абмену iнфармацыяй аб памежных забруджаннях, атамнай бяспецы);  

– узгодненыя дзеяннi ў галiне iнфраструктуры (урэгуляванне энергаза-беспячэння, супра-

цоўнiцтва ў развiццi еўрапейскiх транспартных калiдораў у межах праграмы TINA (Падтрымка 

развiцця камунiкацыйнай iнфраструктуры ў Еўропе – англ. TransportInfrastructureNeedsAsess-

ment); пры гэтым удзел дзяржаў Сярэдняй Еўропы фiнансуецца праграмай PHARE; 

– памежнае супрацоўнiцтва (сумесныя праекты ў рамках праграмы PHARE). 

Адначасова была вызначана структура вiшаградскага супрацоўнiцтва. Яна рэалiзуецца ў 

час сустрэч прэм’ер-мiнiстраў (адзiн раз у год), мiнiстраў (перыя-дычнасць абумоўлена неаб-

ходнасцю), палiтычных гутарак (намеснiкi мiнiстраў замежных спраў – два разы на год), су-

стрэч паслоў i каардынатараў вiшаградскага супрацоўнiцтва. 

Першым вынiкам прынятага плана сталi шматлiкiя сустрэчы ў розным складзе: на ўзроўнi 

мiнiстраў унутраных спраў, абароны, юстыцыi, а таксама на ўзроўнi экспертаў. Восенню 1999 

г. пачала дзейнiчаць вiшаградская iнтэрнетная старонка, а ў пачатку 2000 г. завяршылiся пад-

рыхтоўчыя работы па стварэннi Вiшаградскага фонда, якi атрымаў статутны капiтал у 1 млн 

еўра. 

Iстотную ролю ў разгортваннi працы ў рамках плана рэалiзацыi сумесных пачынанняў мела 

неафiцыйная, «без гальштукаў», сустрэча прэм’ер-мiнiстраў у славацкiм Яважыне 15–16 каст-

рычнiка 1999 г. Яны засяродзiліся на важнейшых праблемах, што выцякаюць з перагаворнага 

працэсу з ЕС (у прыватнасцi, вырашалiся шляхi адаптацыi да Шэнгенскай канвенцыi). Справа ў 

тым, што прыѐм Венгрыi, Польшчы i Чэхii ў ЕС прадугледжвае ўвядзенне вiз для грамадзян 

асобных краiн (найперш СНД) i пагражае памежнымi бар’ерамi вакол Славакii. Гэта звязана з 

велiзарнымi дарэмнымi выдаткамi, сэнс якiх трацiць логiку ў сувязi з паскоранай падрыхтоўкай 

уступлення Славакii ў ЕС. 

У пачатку снежня 1999 г. у славацкiм Герлахове адбылася сустрэча прэзiдэнтаў чатырох 

вiшаградскiх дзяржаў, стаўшая вянцом адноўленага супра-цоўнiцтва. У спецыяльнай Татрскай 

дэкларацыi яны высока ацанiлi вынiкi супрацоўнiцтва i выклалi сваѐ разуменне важнейшых 

праблем Еўропы (еўрапейская iнтэграцыя, вайна ў Чачнi, стан Косава). Сярод больш вузкiх 

праблем дэтальна аналiзавалiся пытаннi еўрарэгiянальнага i трансгранiчнага супрацоўнiцтва, а 

таксама пытаннi мiграцыi цыган. Па прапанове польскага прэзiдэнта А.Квасьнеўскага наступ-

ная сустрэча ў тым жа складзе рыхтавалася ў 2000 г. у Польшчы. 

ВГ аказалася найбольш разгалiнаванай формай рэгiянальнага супрацоўнiц-тва i прыкладам 

сярэднееўрапейскай салiдарнасцi i ўзаемадапамогi, гатоўнасцi i здольнасцi вырашаць перспек-

тывы сваiх краiн i цэлага рэгiѐна. Яна перажыла «спячку» з-за часовага захаплення Чэхiяй i 

Венгрыяй iндывiдуальнай iнтэграцыяй у заходнееўрапейскiя структуры, але ў канцы 90-х гг. 

аднавіла шырокае рэгiянальнае супрацоўнiцтва. Аб яе прывабнасцi сведчыць iмкненне 

Украiны, Славенii, а затым i Харватыi далучыцца да яе праектаў. 

Сярэднееўрапейская асацыяцыя свабоднага гандлю. Субрэгiянальнае супрацоўнiцтва ў 

гандлѐва-эканамiчнай сферы складвалася яшчэ больш цяжка, чым палiтычнае. Адносiнам бы-

лых членаў СЭУ шкодзiлi палiтыкi, якiя з пачатку 1990-х гг. кiнулiся разбураць усѐ, звязанае з 

гэтым аб’яднаннем. Прынамсi, рашэнне аб неадкладным пераходзе на доларавыя разлiкi ака-

залася забойчым нават унутры ВГ. Гандаль спынiўся таксама з-за няразвiтасцi фiнансавай iн-

фраструктуры i немагчымасцi таннага крэдытавання фiнансавых здзелак. Часта чэшскiя або 
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венгерскiя iмпарцѐры адмаўлялiся ад польскiх прадуктаў на карысць заходнееўрапейскiх толькi 

з-за немагчымасцi атрымаць 3-месячную адтэрмiноўку аплат. 

Аптымiсты выношвалi надзею дынамiзацыi супрацоўнiцтва памiж дзяржавамi ВГ праз 

CEFTA (Сярэднееўрапейская асацыяцыя свабоднага гандлю – англ. Central European Free Trade 

Association), якая стала дзейнiчаць з 1 сакавiка 1993 г. Пазней членамi CEFTA сталi Славенiя i 

Балгарыя, прэтэндэнтамi – Румынiя, Украiна, Лiтва i (некалькi невыразна) Беларусь. Дзейнасць 

Асацыяцыi не выклікае аптымiзму. У ѐй быў больш зацiкаўлены Захад, чым удзельнiкi. Там 

спадзявалiся, што актывiзацыя непасрэднага эканамiчнага супрацоўнiцтва Венгрыi, Польшчы, 

Славакii, Чэхii астудзiць iх iмкненне любой цаной трапіць у ЕС, а паступовае стварэнне сярэд-

нееўрапейскай бяспошлiннай зоны пашырыць магчымасцi пранiкнення заходнiх канцэрнаў-

iнвестараў у маштабе ўсяго рэгiѐна. Але ўзаемныя пошлiнныя прэферэнцыi, усталяваныя ў 

рамках CEFTA, ахапiлi вузкi асартымент прамысловых тавараў, а знiжэнне пошлiн на харчовыя 

артыкулы зусiм нязначнае i датычыць настолькi малых кантынгентаў, што не ў стане iстотна 

актывiзаваць гандаль у рэгiѐне. 

Усе краiны групы адчуваюць фатальныя вынiкi ўзаемных эканамiчных сувязей. Па-першае, 

яны канкурыруюць памiж сабой, даводзячы справу да цэнавай вайны, iмкнучыся прадаць на 

мiжнародных рынках аднолькавую прадукцыю. Па-другое, заняпад узаемных сувязей прывѐў 

вiшаградскiх партнѐраў да аднабокай залежнасцi ад дзяржаў высокаразвiтых. Агульны ўдзел 

краiн CEFTA ў сумесных абаротах не перавышае 1 %, у той час як кожная краiна паасобку 

канцэнтруе на заходнiх рынках ад 50 да 70 % агульнага абмену. 

Невялiкi поспех быў звязаны з паскораным увядзеннем з 1 лiпеня 1994 г. бязмытнай 

прасторы. Уся ж працэдура ўсталявання сферы свабоднага гандлю планавалася на пачатак 2000 

г. – з улiкам таго, што Асацыяцыя не ахоплiвае сельскагаспадарчых прадуктаў. Гэта звязвалася 

са страхам сярод яе членаў прайграць у канкурэнцыi за забеспячэнне харчовай бяспекi сваiх 

краiн і складанасцю радыкальных рэформ у аграрным сектары, дзе сялянства застаецца 

палiтычнай базай некаторых уплывовых партый. З 1999 г. узаемны гандаль сельгаспрадуктамi 

амаль спынiўся. Прыпыніўся і працэс стварэння сферы свабоднага гандлю. Пасля безвынiковай 

сустрэчы прэм’ер-мiнiстраў дзяржаў CEFTA ў 1998 г. вырашэннем спрэчных момантаў за-

нялiся эксперты. Польшча i Чэхiя запатрабавалi вяртання асноўных пошлiнных тарыфаў, 

абавязковых для членаў СГА, а таксама лiквiдацыi (цi абмежавання) бяспошлiнных кантынген-

таў. Да таго ж у мэтах аховы ўласнага рынку былi лiквiдаваны мытныя льготы. 

Важную ролю ў аднаўленнi свабоднага гандлю памiж краiнамi-ўдзельнiцамi адыграла су-

стрэча ў вярхах членаў CEFTA ў Будапешце (20 кастрычнiка 1999 г.). Стан гандлю стаў кан-

траляваць створаны падкамiтэт па барацьбе з эканамiчнымi злачынствамi. Славенiя дабiвалася 

змякчэння ўмоў членства ў Асацыяцыi для постюгаслаўскiх дзяржаў з улiкам «працэсу рэкан-

струкцыi Балкан». Зацiкаўленасць да ўступлення выявiлi Лiтва i Латвiя. (Умовы членства: за-

ключаны еўрапейскi дагавор з ЕС; членства ў СГА, заключаныя дагаворы аб свабодным гандлi 

з iншымi членамi CEFTA). 

У перспектыве ўплывовай формай субрэгiянальнага супрацоўнiцтва можа стаць Цэн-

тральна-еўрапейская iнiцыятыва (ЦЕI). Яна першапачаткова склалася як 6-баковая форма 

зносiн дзяржаў пад эгiдай Iталii. Упершыню кiраўнiкi дыпламатычных ведамстваў Iталii, 

Аўстрыi, Венгрыi i Югаславii сабралiся разам у Будапешце ў лiстападзе 1989 г., а на працягу 

наступных двух гадоў да групоўкi далучылiся Чэха-Славакiя i Польшча. Так стварылiся 

спачатку «пентага-нале», а пасля «6-вугольнiк». Пазней iнiцыятыва разраслася за кошт Сла-

венii, Балгарыi, Румынii, Беларусi, Украiны, Македонii. 
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У пачатку дзейнасцi ЦЕI на першы план вылучалiся палiтычныя функцыi. З часам стала 

дамiнаваць эканамiчнае супрацоўнiцтва, i таму чакаецца, што аб’яднанне ўзбагацiць формы 

двухбаковых эканамiчных i гандлѐвых кантактаў, абмену вопытам i ўсяго таго, што ўжо існуе, 

але можа быць дынамiзавана. ЦЕI вырашае праблемы пераадолення гандлѐвых бар’ераў, не 

выключае магчымасцi стварэння сферы вольнага гандлю ў сваiм рэгiѐне. Акцэнт надаецца 

трансгранiчнаму супрацоўнiцтву, апоры на еўрарэгiѐны, падтрымцы малога прадпрымаль-

нiцтва, стварэнню спецыяльных прамысловых зон. Супрацоўнiцтва ў рамках ЦЕI ажыццяўля-

ецца ў рабочых групах, лiк якiх дасягнуў 14. Яны звязваюць асобныя ведамствы ўсiх краiн-

удзельнiц, вызначаюць праграмы ўзаемадзеяння. Такiх праграм ужо маецца каля 120. 

У 1999 г. ЦЕI, равеснiца змен у рэгiѐне, адзначыла сваѐ дзесяцiгоддзе. Вынiкi яе дзейнасцi 

розныя. Разам з несумненнымi поспехамi – уключэннем чарговых дзяржаў у працэс рэгiяналь-

най iнтэграцыi, сумесным з мiжнароднымi арганiзацыямi ажыццяўленнем фiнансавых iнфра-

структурных праектаў, рэгулярным супрацоўнiцтвам з вядучымi еўрапейскiмi арганiзацыямi – 

iснавалi i праблемы, вынiкаючыя пераважна з недахопу фiнансавых сродкаў для ажыццяўлення 

прапанаваных праектаў, залiшняя фармалiзацыя дзейнасцi i спроба ахапiць занадта шмат абла-

сцей. Акрамя таго, ЦЕI заставалася важнай платформай для палiтыч-нага дыялога аб рэгiяналь-

ных праблемах i ўдзелу сярэднееўрапейскiх дзяржаў у iнтэграцыi кантынента. Для асобных 

членаў групы – Харватыi, Албанii, Боснii i Герцагавiны, Беларусi – Iнiцыятыва заставалася 

каштоўнай формай рэгулярных кантактаў з ЕС. 

У 1999 г. ЦЕI пад старшынствам Чэшскай Рэспублiкi актыўна падключылася да мiжнарод-

ных намаганняў па стабiлiзацыi i рэканструкцыi Балкан. Атрымаўшы статус удзельнiка Пакта 

стабiльнасцi Паўднѐва-Усходняй Еўропы, яна выпрацавала ўласныя праекты. У прыватнасцi, 

на сустрэчы рэгiянальных груп ЦЕI ў Вене 7 мая 1999 г. было скаардынавана супрацоўнiцтва 

па ажыццяўленнi Пакта. Варта нагадаць i аб арганiзаваным у лiстападзе 1999 г. у Празе II Эка-

намiчным форуме ЦЕI, якi аказаўся прывабным месцам для кантактаў прадстаўнiкоў малога i 

сярэдняга бiзнесу дзяржаў-членаў. 

Савет дзяржаў Балтыйскага мора. Апрача згаданых арганiзацый субрэгiянальнага харак-

тару дзейнiчае групоўка паўночна-еўрапейскiх дзяржаў, у якую ўваходзяць некалькi краiн 

Сярэдняй Еўропы. Пад назвай Паўночны савет арганiзацыя была створана яшчэ ў 1952 г. i 

аб’ядноўвала Данiю, Iсландыю, Нарвегiю, Швецыю i Фiнляндыю. У пачатку 1991 г. парламен-

тарыi гэтых краiн правялi ў Хельсiнкi І канферэнцыю па пытаннях супрацоўнiцтва ў рэгiѐне 

Балтыйскага мора. У наступныя гады такiя сустрэчы аформiлiся як Савет дзяржаў Балтыйскага 

мора. Рэгулярна ў iм таксама ўдзельнiчаюць Германiя, Польшча, Расiя, прыбалтыйскiя дзяржа-

вы.  

Нягледзячы на бягучыя цяжкасці, у Балтыйскага рэгіѐна бліскучыя перспектывы. Гэта 

цэнтр развіцця партоў, камерцыі, марскога транспарту з вялікім патэнцыялам. Заходнія экспер-

ты прадказваюць яму значны эканамічны рост. Сукупная колькасць насельніцтва краін рэгіѐна 

– каля 84 млн чалавек. Па ВУП маштабы рэгіѐна роўныя маштабам Вялікабрытаніі і складаюць 

больш за 10 % сукупнага ВУП Еўропы. Ва ўсіх дзяржавах-членах СДБМ, за выключэннем 

Расіі, тэмпы прыросту ВУП больш высокія, чым па АЭСР у цэлым. 

Пры выкананнi неабходных умоў Балтыйскi рэгiѐн можа стаць адным з гене-ратараў мiру i 

супрацоўнiцтва ўсяго кантынента, таму што iснуючыя тут праблемы носяць неваенны харак-

тар. У лютым 1998 г. прадстаўнiкi шасцi яго дзяржаў (Данiя, Латвiя, Лiтва, Польшча, Расiя, 

Швецыя) падпiсалi пагадненне аб стварэннi самага буйнога на кантыненце еўрарэгiѐна «Балты-

ка». Дзяржавы рэгiѐна, не ўваходзячыя ў НАТО, удзельнiчаюць у праграмах ПдМ, СЕАП, якiя 



 38 

носяць кансультацыйны характар. Гэта акалiчнасць здаецца для часткi краiн рэгiѐна недастат-

ковай, каб актыўна ўздзейнiчаць на фармiраванне бяспекi, дэмакратычнага i паступальнага 

развiцця. Так, у сталiцах балтыйскiх дзяржаў пераважае меркаванне, што сiтуацыя патрабуе 

ўступлення ў НАТО. Для яго абгрунтавання прыводзяцца аргументы: неабходнасць адгарадзiць 

сваю незалежнасць i суверэнiтэт ад патэнцыяльнай пагрозы з Усходу, адкрыць прастору для 

ўрастан-ня ў заходнюю цывiлiзацыю, гарантаваць прагрэс у сацыяльным i эканамiчным 

развiццi. 

У канцы 1990-х гг. захоўвалася дынамiка супрацоўнiцтва ў рамках СДБМ. Чарговая сесiя 

мiнiстраў замежных спраў (14–15 чэрвеня 1999 г., Паланга, Лiтва), у якой прынялi ўдзел акрамя 

краiн-членаў Украiна, Францыя, Вялiка-брытанiя i ЗША як зацiкаўленыя ў развiццi асобных 

праектаў у рамках СДБМ, была прысвечана дзейнасцi дзяржаў рэгiѐна па iнтэграцыi ў ЕС. 

Сесiя прызнала, што сам Савет адыгрывае прыкметную ролю ў трох аспектах палiтыкi ЕС: 

пашырэння, сумеснай стратэгii адносна Расii i так званага паўночнага вымярэння. Быў адзнача-

ны прагрэс у такіх абласцях, як супрацоўнiцтва па ахове навакольнага асяроддзя, тэрытарыяль-

нае планаванне, транспарт, культура, сацыяльныя праблемы i барацьба з беспрацоўем, гандаль, 

маладзѐжны абмен, прамысловасць, развiццѐ малога i сярэдняга бiзнесу, энергетыка, аховы 

дзяцей ад негуманнага абыходжання. Падкрэслiваўся таксама актыўны выхад СДБМ за межы 

дзяржаў-членаў. 

Чарнаморскае эканамiчнае супрацоўнiцтва. Аказалася рэальным рэгiя-нальнае супрацо-

ўнiцтва дзяржаў Прычарнамор’я, Сяродземнамор’я, Падунаўя i балканскага крыла Сярэдняй 

Еўропы. Гэты рэгіѐн мае значны пазiтыўны патэнцыял, таму што ў стане садзейнiчаць выраш-

энню балканскiх праблем. Да таго ж чарнаморскi i прыдунайскi субрэгiѐны аб’ядноўваюць у 

пераважнасцi адны i тыя ж дзяржавы. Фундаментам супрацоўнiцтва ў сферы ўзаемных кантак-

таў краiн чарнаморскага абшару стала мiжнародная рэгiянальная арганiзацыя Чарнаморскае 

эканамiчнае супрацоўнiцтва (ЧЭС). Яго iнiцыятарам i практычным праваднiком стала Турцыя – 

раней хутчэй пасiўны, чым актыўны член балканскай групоўкi. ЧЭС заснавана 25 чэрвеня 1992 

г., калi кiраўнiкi 11 дзяржаў-удзельнiц (Азербайджан, Албанiя, Арменiя, Балгарыя, Грузiя, 

Грэцыя, Малдова, Румынiя, Расiя, Турцыя, Украiна) падпiсалi ў Стамбуле адпаведную заключ-

ную дэкларацыю. Дакумент вызначыў прыярытэтныя напрамкi i асноўныя механiзмы ўзае-

мадзеяння ЧЭС як адной з буйных рэгiянальных iнiцыятыў добрасуседскага партнѐрства. Га-

лоўнай мэтай партнѐрства вызначана дасягненне ў рэгiѐне стабiльнасцi. 

Шэраг краiн праявiлi цiкавасць да гэтай iнiцятывы, i на канец 1997 г. яшчэ сямi краiнам – 

Аўстрыi, Егiпту, Iзраiлю, Iталii, Польшчы, Славакii i Тунiсу – прадастаўлена права ўдзелу ў 

якасцi назiральнiкаў ЧЭС. За мiнулыя гады краiны-удзельнiцы заключылi некалькi iнстыту-

цыянальных пагадненняў, якiя ахоплiваюць дзейнасць мiжурадавых, мiжпарламенцкiх, мiж-

прадпрымальнiцкiх i фiнансавых iнстытутаў. 

Да канца 1999 г. прайшло 14 пасяджэнняў мiнiстраў замежных спраў – органа прыняцця 

канчатковых рашэнняў ЧЭС. Сярод галоўных напрамкаў дзейнасцi найбольшую вагу набылi 

намаганні па стварэннi Чарнаморскага банка гандлю i развiцця (Салонiкi, Грэцыя), Мiжнарод-

нага цэнтра чарнаморскiх даследаванняў (Афiны, Грэцыя). У рамках ЧЭС сфармiраваны i 

функцыянуюць больш за 10 мiжурадавых органаў (рабочых груп), дзейнасць якiх накiравана на 

супрацоўнiцтва ў шматбаковых праектах. Адзiн з найбольш значных – стварэнне транспартнага 

кальца вакол Чорнага мора з выхадам на трансеўрапейскiя магiстралi, транспартныя сеткi Цэн-

тральнай i Паўночнай Еўропы, Цэнтральнай Азii, краiн Блiзкага i Сярэдняга Усходу. 
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Сустрэчы дзяржаўных лiдэраў. Важным каналам рэгiянальнай актыўнасцi з другой пало-

вы 1990-х гг. сталi дэбаты памiж прэзiдэнтамi сярэднееўрапейскiх дзяржаў. Важная сустрэча ў 

згаданым фармаце адбылася 14–15 мая 1999 г. ва ўкраiнскiм Львове. Па запрашэннi прэзiдэнта 

Л. Кучмы прыехалi кiраўнiкi Аўстрыi, Балгарыi, Венгрыi, Германii, Польшчы, Румынii, Сла-

венii, Чэхii. Прэзiдэнты Балгарыi i Венгрыi прымалi ўдзел у якасцi асобых гасцей гаспадара. 

Традыцыйныя ўдзельнiкi падобных сустрэч, прэзiдэнты Iталii i Славакii, адсутнiчалi, бо былi 

заняты выбарамi ў сваiх дзяржавах. Галоўным чынам абмяркоўвалiся праблемы Балкан, перад 

усiм рэканструкцыя i пасляваенная рэарганiзацыя гэтага рэгiѐна. У адрозненне ад папярэднiх 

сустрэч, прэзiдэнты прынялi сумесную дэкларацыю, у якой асудзiлi палiтыку этнiчных чыстак i 

заклiкалi прэзiдэнта Сербii С. Мілошавіча прыняць умовы «Вялікай васьмѐркі», а таксама 

падтрымалi iдэю стабiлiзацыйнага пакта для краiн балканскага рэгiѐна. 

Хоць падобныя сустрэчы не заканчваюцца абавязковымi рашэннямi, але яны з’яўляюцца 

важным элементам уладкавання Сярэдняй Еўропы. Гэта свайго роду працяг дыялога аб рэгiѐне, 

якi меў месца i ў 80-я гг. 

Яшчэ адна важная падзея ў рамках шырокага паняцця «Сярэдняя Еўропа» i супрацоўнiцтва 

памiж дзяржавамi «мiжмор’я» (памiж Чорным i Балтыйскiм морамi) адбылася 11 верасня 1999 

г. у Ялце. Кiраўнiк Украiны запрасiў тады прэзiдэнтаў Арменii, Азербайджана, Балгарыi, Вен-

грыi, Грузii, Латвii, Лiтвы, Малдовы, Польшчы, Румынii, Славенii, Фiнляндыi, Эстонii. Не змог 

удзельнiчаць грэчаскi прэзiдэнт з-за землятрасення ў краiне; у той жа час лідэр Беларусi А. Лу-

кашэнка быў выключаны з-за «недэмакратычнага характару кiравання». У дыскусiях таксама 

прынялi ўдзел нiжэйшыя па ранзе прадстаўнiкi Германii, Данii, Нарвегii, Расii, Турцыi, Чэхii, 

Швецыi, НАТО, Савета Еўропы, АБСЕ, СНД. Асноўнай тэмай сустрэчы было абмеркаванне 

магчымасцей i спосабаў пераадолення лiнiй падзелу на кантыненце, паскарэнне цывiлiзацый-

нага развiцця рэгiѐна. Але перш за ўсѐ дэбаты сканцэнтравалiся на канкрэтных абласцях супра-

цоўнiцтва дзвюх рэгiянальных груп: СДБМ i ЧЭС. У цэнтры ўвагi аказалiся нелегальная мiгра-

цыя i спадарожныя ѐй з’явы, стварэнне транспартных калiдораў i iнфраструктуры для перасыл-

кi энергетычных магутнасцей, ахова навакольнага асяроддзя. Сустрэча мела i ўкраiнскi акцэнт 

– перад прэзiдэнцкiмi выбарамi падвышалася асоба Л. Кучмы як прызнанага рэгіянальнага 

палiтыка. 

Як бачна, субрэгiянальныя арганiзацыi, у якiя ўваходзяць краiны Сярэдняй Еўропы, страка-

тыя па характары, хоць кожная дзяржава праводзiць свае мэты рэгiянальнага супрацоўнiцтва. 

Так, удзел Венгрыi i Чэхii ў ЦЕI тлумачыцца iх традыцыйнай блiзкасцю да Вены, якую яны 

здаўна лiчаць цэнтрам прыцягнення нацый, сфармiраваных у басейне Дуная. Для Польшчы, 

Чэхii i Славакii субрэгiянальныя групоўкі азначаюць удзел у новых перспектыўных кiрунках 

эканамiчнага i палiтычнага супрацоўнiцтва. Пры гэтым Польшча не выключае ўлас-най ролi 

цэнтра рэгiянальнага супрацоўнiцтва. Для Венгрыi вiдавочнае значэнне мае вырашэнне ў гэтых 

рамках далiкатных праблем, звязаных са становiшчам венгерскай меншасцi ў суседнiх краiнах. 

Першапачаткова агульныя мэты 4-баковага супрацоўнiцтва Польшчы, Чэхii, Венгрыi, Сла-

вакii выглядалi як калектыўныя намаганнii вырвацца з-пад савецкага, а пазней расiйскага 

ўплыву, скаардынаваць дзеяннi на эканамiчным «папялiшчы» пасля развалу СЭУ. З часам мэты 

перажылi трансфармацыю. Кiраўнiцтва гэтых дзяржаў iмкнецца пазбыцца ўзнiкшай памiж iмi 

канкурэнцыi i, наадварот, наладзiць кааперацыю, каб «разам увайсцi ў Еўропу». Варшава, Бу-

дапешт, Брацiслава лiчаць, што iх далучэнню да Еўропы павiнен папярэднiчаць працэс узгад-

нення i каардынацыi дзеянняў, якi выключыць сутыкненне iх iнтарэсаў на перамовах з ЕС. 

Прага за каардынацыю, але лiчыць уступленне асабiстай справай канкрэтнай краiны. 
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Пабуджальным матывам субрэгiяналiзацыi, якая праходзiць з пачатку 1990-х гг., выступае 

непрадказальнасць гэтага пераломнага перыяду гiсторыi – перыяду крушэння таталiтарных 

рэжымаў у ЦУЕ, перабудовы ўсѐй сiстэмы мiждзяржаўных адносiн на кантыненце, а таксама 

ўзнiкненне ў Еўропе новага эканамiчнага i палiтычнага гiганта – аб’яднанай Германii. 

Што датычыць апошняга фактара, то субрэгiяналiзацыя выглядае як рэакцыя сярэднееўра-

пейскiх дзяржаў на аб’яднанне Германii, iмкненне стварыць ѐй нейкую процiвагу. Пры гэтым 

Чэхiя, напрыклад, занепакоена германскай эканамiчнай гегемонiяй, Венгрыя – ростам не толькi 

эканамiчнага, але i палiтыч-нага ўплыву ФРГ. У асобных краiнах не выключаецца верагоднасць 

узнiкнення тэндэнцый экспансiянiзму з боку немцаў. Асаблiва моцная трывога ў дзяржаў, якiя 

пацярпелi ад германскага фашызму ў час Другой сусветнай вайны: у Польшчы i Югаславii. 

У адрозненне ад «Малой Антанты» мiжваеннага перыяду сучасныя субрэгiянальныя гру-

поўкi ў Сярэдняй Еўропе не носяць блокавага, ваенна-палiтычнага характару, не накiраваны 

супраць каго-небудзь, аб чым пастаянна гавораць кiраўнiкi гэтых дзяржаў. Само стварэнне ця-

перашнiх палiтыка-эканамiчных аб’яднанняў звязана з неабходнасцю развiваць супрацоўнiцтва 

ў такiх абласцях i па такiх пытаннях, якiя цяжка вырашаюцца ў рамках адной краiны i ў той жа 

час не паддаюцца вырашэнню ў агульнаеўрапейскiх маштабах (транспарт, сувязь, ахова нава-

кольнага асяроддзя i да т. п.). 

Субрэгiянальныя аб’яднаннi носяць адкрыты характар, да iх могуць далучацца iншыя 

дзяржавы. Не выключаецца, што павелічэнне лiку iх удзельнiкаў можа адбывацца не толькi за 

кошт сярэднееўрапейскiх краiн, але i iх суседзяў. 

 

 

3.10. Еўрарэгiѐны на абшары Сярэдняй Еўропы 

Значэнне еўрарэгiѐнаў. У канцы ХХ ст. актыўна праходзiлi працэсы пера-адолення на-

цыянальных бар’ераў на шляху суседскага гандлѐвага i iнвестыцыйнага ўзаемадзеяння, 

стварэння прасторы для добрасумленнай канкурэнцыi, роўных умоў гаспадарчым суб’ектам 

дзяржаў Еўропы. У далейшым, зыходзячы з сумесна выпрацаваных эканамiчных i сацыяльных 

прыярытэтаў, на аснове ўзгаднення, унiфiкацыi i гарманiзацыi бюджэтнай, падатковай, валют-

най палiтыкi, меркавалася фармiраванне адзiнай эканамiчнай прасторы. 

Вiдавочна, што рэалiзацыя згаданай мэты патрабавала адпаведных мiжна-родна-прававых 

механiзмаў, сумесных каардынуючых iнстытутаў, надзеленых неабходнымi паўнамоцтвамi. 

Адзiная эканамiчная прастора не зводзiлася толькi да эканамiчнай iнтэграцыi, яна ўцягвала ў 

працэсы мiждзяржаўнага памежнага супрацоўнiцтва палiтыку, сацыяльную, экалагiчную сфе-

ры, маральнае i фiзiчнае здароўе грамадзян, свабоду i правы асобы, бяспеку грамадства. 

Iншымi словамi, рэгiянальная эканамiчная iнтэграцыя непазбежна набывала i iншыя формы: 

сацыяльную, палiтычную, абаронную. 

Як не дзiўна, мадэллю рэгiянальнай iнтэграцыi аказалiся Францыя i Германiя – тыя дзяржа-

вы, якiя амаль заўсѐды канфлiктавалi памiж сабой. Аднак гэта стала рэальнасцю. Еўропа 

пацвердзiла, што можа перамагаць цяжкасцi i крызiсы, толькi аб’ядноўваючы сiлы. Дапамагла 

памяць аб агульных каранях, аб тым, што грэка-рымская цывiлiзацыя аказала ўплыў на боль-

шасць еўрапейскiх нацый i iх дзяржаўнасць, а хрысцiянства прапанавала адзiную сiстэму вар-

тасцей, культуры i этыкi. 

Вынiкам пераймання франка-германскай мадэлi адзiнства сталi тысячы «малых айчын», 

аб’яднаных у Савеце правінцый i рэгiѐнаў Еўропы i звязаных памiж сабой фармальна i нефар-
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мальна. Удзел у працы Савета прадстаўнiкоў «малых айчын» захоўвае грамадзянскую Еўропу. 

Якраз на гэта накiравана воля мiралюбiвых сiл кантынента. Увасабленнем згаданай мэты сталi 

таксама дагаворы памiж пародненымi гарадамi i так званыя еўрарэгiѐны – мiждзяржаўныя зоны 

супрацоўнiцтва, створаныя на памежных тэрыторыях. Менавiта еўрарэгiѐ-нам, як паказана 

вышэй, у фармiраваннi новага парадку для Еўропы адведзена роля структуры, мiнаючай на-

цыянальныя межы i гарантуючай першасны ўзровень iнтэграцыi. 

Еўрарэгiѐны адыгралi вядучую ролю ў скасаваннi эканамiчных i мытных межаў памiж 

дзяржавамi-членамi ЕС. Яны аказалiся надзвычай эфектыўнымi для разгортвання прыгранiч-

нага i трансгранiчнага супрацоўнiцтва, хоць часам яго ўскладняе ксенафобiя розных палiтыч-

ных груповак.  

Узнiкненне еўрарэгiѐнаў у Сярэдняй Еўропе. Яўныя перавагi ў дзейнасцi еўрарэгiѐнаў 

абумовiлi неабходнасць iх стварэння i ў сумежных раѐнах Сярэдняй Еўропы. Дзякуючы 

еўрарэгiѐнам на вонкавых межах стала лягчэй пераадольваць цяжкасцi, якiх iншым спосабам 

вырашыць нельга. Памiж Чэхiяй, Польшчай i Славакiяй патроiлася колькасць памежных пера-

ходаў. Сталi эфектыўней вырашацца праблемы аховы асяроддзя, стану тэлефоннай сувязi. Гэта 

ў сваю чаргу абумовiла развiццѐ эканомiкi i гандлю, рынку працы, транспарту, турыстычнага 

руху. Ажыўленая гаспадарка гэтых рэгiѐнаў запатрабавала выпрацоўкi сумесных планаў выка-

рыстання iнфраструктуры. У вынiку падпiсаных у 1991–1993 гг. пагадненняў узнiклi першыя ў 

Сярэдняй Еўропе чатыры еўра-рэгiѐны: «Карпаты», «Шпрэва – Ныса – Бубр», «Ныса» i «Пра 

Еўропа – Вядрына». Планы iх дзейнасцi ахапiлi рэструктурызацыю прамысловасцi (стварэнне 

бяспошлiннай сферы гандлю), ажыўленне прыватнага бiзнесу ў гандлi i турызме, збудаванне 

сеткi камунiкацый, выданне супольных рэгiянальных газет, манiторынг i пабудову прыстаса-

ванняў для ачысткi паветра i сцѐкаў. У наступным колькасць еўрарэгiѐнаў значна вырасла. 

Уздоўж усходняй мяжы Польшчы сфармiравалiся два еўрарэгiѐны, патэнцыял якiх пакуль 

што запатрабаваны ў малой ступенi. На паўднѐвым усходзе аформiўся еўрарэгiѐн «Буг», ство-

раны разам з Беларуссю i Украiнай, на паўночным усходзе – «Нѐман» (разам з Беларуссю, 

Лiтвой i Калiнiнградскай вобласцю РФ). Мяркуецца, што па меры ажыццяўлення эканамiчнай 

экспансii ЕС на Усход дзейнасць згаданых еўрарэгiѐнаў дапаможа iстотна актывiзаваць гандаль 

памiж усходам i захадам кантынента. 

Напрамкi трансгранiчнага супрацоўнiцтва. Хоць i з дваццацiгадовым спа-зненнем ад-

носна Заходняй Еўропы, але i ў сярэдзiннай частцы кантынента сталi дзейнiчаць вырашальныя 

фактары еўрарэгiянальнага супрацоўнiцтва. Шансы таго або iншага рэгiѐна тут таксама перас-

талi вызначацца тонамi здабытага вугалю i выплаўленай сталi, даўжынѐй чыгункi цi колькасцю 

працоўных рук. Гэтыя шансы акрэслiваюць блiзкасць мiжнароднага аэрапорта, аўтастрады, 

iсна-ванне школы ў навуцы, адукацыйны ўзровень жыхароў, чыстае асяроддзе. Новыя 

крытэрыi адказваюць на галоўнае пытанне: далучыцца той або iншы еўрарэгiѐн да заходне-

еўрапейскага эканамiчнага працэсу цi акажацца адрэзаным i застанецца ў стане стагнацыi i 

нават рэгрэсу. 

Ацэнкi паказваюць, што не ўсе еўрарэгiѐны аднолькава перспектыўныя. Працэсы транс-

фармацыi прадвызначылi найбольшыя перавагi для еўрарэгiѐнаў, размешчаных у трохвуголь-

нiку Будапешт – Брацiслава – Вена. Мяркуецца, што гэта найбольш перспектыўны цэнтр 

Сярэдняй Еўропы. Але ў многiх даследчыкаў няма ўпэўненасцi, што менавiта гэты абшар прад-

вызначыць вось будучага прагрэсу. Iснуе i iншы падыход, якi звязвае вяртанне Берлiнам ролi 

адной з буйнейшых (акрамя Парыжа i Лондана) метраполiй. Калi гэта здарыцца, тады вось пе-
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расунецца на поўнач i захад, а перспектыўнасць набудуць Вялiкапольшча з Познанню i 

Шчэцiн. 

Аднак пакуль што дэманструюць перавагi еўрарэгiѐны, размешчаныя на паў-днѐвай восi 

супрацоўнiцтва. Тут знаходзяцца сталiцы трох сярэднееўрапейскiх дзяржаў, якiя ўжо адчулi 

ўласную прыярытэтнасць. Прага вяртае даўнiя пазiцыi мiжнароднага культурнага i адукацый-

нага цэнтра. У 1993 г. у сталiцы Чэхii пражывала каля 35 тыс. iншаземцаў, пераважна моладзi. 

Дзякуючы статусу аднаго з прыгажэйшых гарадоў Еўропы, Прага хутка развiвае турыстычны 

сектар, якi становiцца адным з рухавiкоў эканомiкi, iмкнецца набыць прызнанне «брамы 

Сярэдняй Еўропы». Для гэтага запланавана будаўнiцтва аўтастрад з Прагi да Дрэздэна i Нюрн-

берга, якiя цалкам падключаць яе да еўрапейскай шасейнай сеткi. Прага заняла дамiнуючую 

ролю ў мiжна-родных эканамiчных сувязях Чэхii, змешчаныя ў сталiцы знешнiя iнвестыцыi 

складаюць амаль палову капiталу, якi наплывае ў краiну. 

У сваю чаргу Будапешт мае шансы стаць «сярэднееўрапейскiм Франкфуртам», гэта 

значыць, фiнансавым, гандлѐвым i банкаўскiм цэнтрам. Развiццѐ гэтага сектара эканомiкi пасля 

1990 г. было найхутчэйшым менавiта ў венгерскай сталiцы. Гэтым абумоўлены той факт, што 

Будапешт прыцягвае найбольш замежных капiталаў сярод iншых гарадоў Сярэдняй Еўропы 

(толькi да канца 1991 г. – больш за 1,5 млрд дол., больш чым ва ўсю Польшчу). У горадзе 

знаходзiцца да 80 % навукова-даследчага патэнцыялу краiны, што забяспечвае яму найбольшае 

насычэнне навуковымi цэнтрамi сярод гарадоў Еўропы. Будапешт застаецца самым вялiкiм го-

радам сярэднееўрапейскага рэгiѐна, а рэальны сацыялiзм не перапынiў у iм развiцця сучаснага 

турыстычнага i гандлѐвага сектараў. 

Брацiслава захоўвае значныя шансы на выкарыстанне свайго статусу натуральнага тылу 

Вены, пераймаючы адначасова частку яе шырокiх мiжнародных кантактаў. У вынiку адпавед-

ных даследаванняў Брацiслава была прызнана на перспектыву лепшым горадам для раз-

мяшчэння замежных капiталаў. Прывабнасць сталiцы Славакii абмежавана недахопам моцнага 

айчыннага эканамiчнага тылу; сам горад нiбы анклаў размешчаны на значна нiжэй развiтай 

тэрыторыi. У параўнаннi з пералiчанымi сталiцамi Варшава размешчана перыферыйна. Няглед-

зячы на гэта, яе моцным бокам з’яўляецца транзiтнае становiшча на шляху Усход – Захад. Гэта 

дае падставу для надання польскай сталiцы ролi «брамы на Усход», але толькi пасля таго, як на 

поўную магутнасць запрацуюць усходнiя еўрарэгiѐны Польшчы: «Буг» i «Нѐман», якiм рых-

туецца роля плацдармаў i ўзораў гандлю памiж усходам i захадам кантынента. 

Ажыўленае жыццѐ еўрарэгiѐнаў Сярэдняй Еўропы пакуль што залежыць пераважна ад 

блiзкасцi да Захаду. Так, у паўночна-заходняй Венгрыi ўжо ў 1980-я гг. закупкi i паслугi, за-

патрабаваныя аўстрыйцамi, былi галоўным фактарам развiцця гэтага абшару. Падобная з’ява 

назiраецца на заходнiм памежжы Польшчы. Падлiк паказвае, што нямецкiя пакупнiкi, кары-

стаючыся выгадай у цэнах, пакiдаюць штогод на гэтай польскай тэрыторыi каля 3–4 млрд гер-

манскiх марак, i гэта плѐнна ўплывае на яе. Абшары на захад ад Прагi таксама сваѐ мiнулае 

звязваюць з супрацоўнiцтвам з немцамi, i верагодна ў блiзкай будучынi акажуцца ўцягнутымi ў 

германскую (галоўным чынам баварскую) эканамiчную сiстэму. Меншыя шансы на сувязь эка-

номiкi з Захадам маюць еўрарэгiѐны Славакii; толькі яе паўднѐва-заходнi акраец можа атры-

маць карысць ад блiзкасцi з Аўстрыяй. 

Адначасова з развiццѐм тэрыторый, якiя ахоплены перспектыўнымi еўра-рэгiѐнамi, назiра-

ецца адноснае адставанне астатнiх раѐнаў Сярэдняй Еўропы. У Венгрыi, дзе да апошняга 

iснаваў падзел на багатую поўнач i бяднейшы поў-дзень, «мяжа шансаў» праходзiць па Дунаi. 

У Чэхii падобны падзел вызначыўся памiж Багемiяй i Маравiяй. У Польшчы ѐн прабягае 
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ўздоўж лiнii Гданьск–Аполе; толькi Варшава аказалася адзiным перадавым востравам на ўсход 

ад гэтай лiнii. 

У постсавецкiх краiнах Сярэдняй Еўропы адзначаецца актыўнае развiццѐ транспартных 

сектараў iх эканомiк. Яно звязана з iмкненнем палепшыць свае геаэканамiчныя пазiцыi ў свеце, 

дыверсiфiкаваць транспартныя калiдоры зносiн са знешнiм светам. Адным з галоўных элемен-

таў міжнароднай дзейнасці і нацыянальных эканомік Эстоніі, Латвіі і Літвы стаў транзіт як 

экспарт транспартных паслуг.  

Памiж краiнамi субрэгiѐна адбываецца канкурэнцыя, якая дае iмпульс развiццю i ўдаскана-

ленню тэхналагiчнай, тэхнiчнай i прававой асновы арганiзацыi мiжнародных перавозак, раз-

гарнулася вострая барацьба за забеспячэнне большай долі сваіх портаў у перавалцы грузаў з 

захаду на ўсход. Актыўна дзейнічае латвійскі порт Вентспілс, на другім месцы Талін, на трэцім 

– Гданьск. У сваю чаргу, Вентспілс адчувае моцную канкурэнцыю з боку партоў Рыгі, Таліна і 

Клайпеды. Рэалізацыя расійскага праекта Балтыйскай трубаправоднай сістэмы (БТС) можа 

павялічыць прапускную здольнасць расійскіх партоў на Балтыцы і змяніць напрамак грузапа-

токаў і прыбыткаў паміж канкурэнтамі. 

 

 

3.11. «Лiнiя бяспекi» ў кантэксце iнтарэсаў 

сярэднееўрапейскiх дзяржаў 

Пазiцыi еўрапейскiх краiн адносна «лiнii бяспекi». Пасля разбурэння сацыялiстычнай 

сiстэмы адносiн ва Усходняй Еўропе, распаду СССР i ўзнiкнення ў гэтым рэгiѐне шматлiкiх уз-

броеных канфлiктаў пытанне аб геаграфiчных межах бяспекi стала актуальным для большасцi 

краiн кантынента, асаблiва тых, якiя непасрэдна сутыкаюцца з зонамi нестабiльнасцi. 

Для iх адыходзяць на другi план i як бы забываюцца займальныя iдэi «Еўропы ад Атлан-

тыкi да Уралу», «агульнаеўрапейскага дому» часоў гарбачоўскай перабудовы i нават сѐння-

шняй «Еўропы ад Ванкувера да Уладзiвас-тока». Сiтуацыя, што склалася, пагражае ўтварэннем 

размежавальнай лiнii на рубяжы былога СССР. Такая пагроза вызначылася перад 1994 г., калi 

Расiя адмовiлася ўвайсцi ў праграму «Партнѐрства дзеля мiру» без прызнання яе асобага стату-

са. Заходнiя дзяржавы тады палічылі пад асобым статусам жаданне Масквы захаваць сферу 

«спецыфiчных iнтарэсаў» у сярэднееўрапейскiм рэгiѐне. 

У далейшым краiны Захаду ўсѐ часцей акцэнтавалi ўвагу на тым, што Беларусь i Украiна 

сапраўды займаюць асобае месца ў новай арыентацыi Расii на ўмацаванне свайго геапалiтыч-

нага ўплыву на заходнiм напрамку. Яе саюзнiкам выступаў афiцыйны Мiнск. Замацаванне 

еўрапейскага вектара Украiны стварала для беларускiх уладаў шэраг складаных момантаў, калi 

растучая iзаляцыя аддаляла iх не толькi ад Бруселя, але i ад Кiева. Аднак не выключалася, што 

калi на Украiне пачнецца новы вiток, арыентаваны не на Захад, а на Усход, то Беларусь, згорт-

ваючы сваѐ не вельмi перспектыўнае супрацоўнiцтва з балтыйскiмi краiнамi (калi яны ўступяць 

у НАТО i ЕС), пачне iнтэсiфiкаваць кантакты з паўднѐвым суседам. Узнiкнуць стымулюемыя 

шэрагам мiжнародных палiтычных сiл перадумовы будаўнiцтва «славянскага трохвугольнiка». 

Менавiта тады пагражаюць замацавацца практычныя абрысы скрытага процiстаяння iнтарэсаў 

Еўропы i Еўразii. Гэта, безумоўна, будзе не лепшы варыянт рэгiяналь-нага, ды i еўрапейскага, 

развiцця. 

З другога боку, сам факт пашырэння НАТО на Усход, няхай i падтрыманы былымi 

сатэлiтамi СССР i акультураны канцэпцыяй «прасунутай стабiльнасцi», з’яўляецца класiчным 
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прыкладам блокавай палiтыкi, якая заўсѐды мае на мэце стварэнне i ўвекавечанне зон уплыву i 

лiнiй падзелу. 

Новая пагроза размежавальных бар’ераў у пачатку 1990-х гг. Як вядома, iснаваўшая 

пасля Другой сусветнай вайны блокавая сiстэма мела сваю раздзяляльную «лiнiю бяспекi», 

якая тэрытарыяльна супрацьпастаўляла дзяржавы Паўночнаатлантычнага блока i Арганiзацыi 

Варшаўскага дагавора. Але гэта лi-нiя (т. зв. «жалезная заслона») пачала размывацца ўжо ў 

другой палове 1980-х гг. ва ўмовах змякчэння мiжнароднай напружанасцi. Заслона канчаткова 

«ўпала» ў 1989 г. разам з лiквiдацыяй берлiнскай сцяны. 

Пасля прыходу да ўлады ў краiнах Сярэдняй Еўропы некамунiстычных урадаў летам 1990 

г. была зроблена спроба «пераадолення блокавай мадэлi бяспекi i падзелу кантынента», як аб 

гэтым гаварылася ў дакументах маскоўскай нарады Палiтычнага кансультатыўнага камiтэта 

АВД. У iх падкрэслiвалася гатоўнасць краiн Варшаўскага дагавора ўзаемадзейнiчаць з НАТО ў 

вырашэннi праблем еўрапейскай бяспекi. У хуткiм часе i НАТО на лонданскай сесii заявiла аб 

умацаваннi палiтычных (пры захаваннi ваенных) прыярытэтаў у сваѐй дзейнасцi. На ўзроўнi 

намераў памiж АВД i НАТО стала фармiравацца пачатковая ступень узаемаразумення i даверу. 

Але ў хуткiм часе паралельна пачаўся iмклiвы дэмантаж Варшаўскага дагавора. 

Са студзеня 1991 г. у Венгрыi, Польшчы, Чэха-Славакii, а затым у Румынii i Балгарыi ўсѐ 

настойлiвей сталi раздавацца заклiкi да роспуску АВД. Альтэрнатыўная iнiцiятыва М. Гарбачо-

ва аб рэфармаваннi ваеннай арганiзацыi Дагавора фактычна павiсла ў паветры. Тады ж у вен-

герскiм горадзе Вiшаградзе мiнiстры замежных спраў Венгрыi, Чэха-Славакii i Польшчы 

наўпрост заявiлi, што адпаведна волевыяўленню сваiх урадаў i парламентаў яны настойваюць 

на хутчэйшым роспуску АВД i ў першую чаргу – яе ваеннай арганiзацыi.  

Менавiта тады ў постсацыялiстычных краiнах умацавалася iдэя «агульнаеў-рапейскага до-

му» i быў узяты напрамак на «вяртанне ў Еўропу». Гэты рух су-праваджаўся таксама рэнесан-

сам сярэднееўрапейскай iдэi i надзеяй на рэгiя-нальную самаiдэнтыфiкацыю пражываючых тут 

народаў. 

У той жа час рабiлася ўсѐ больш акрэсленым жаданне былых членаў усходняга блока лю-

бым чынам iнтэгравацца ў Паўночнаатлантычны саюз. Асаблiвую актыўнасць у гэтым напрам-

ку праяўлялi краiны Вiшаградскай групы, спрабуючы падштурхнуць НАТО да таго, каб яго 

ахоўны «парасон» пашырыўся ва ўсходнiм кiрунку. Аргументавалася гэта неабходнасцю аба-

роны ад непрадказальнасцi i палiтычнай нестабiльнасцi СССР, якiя маглi вылiцца ў ваенную 

пагрозу, а таксама патрэбай забяспечыць мiрны пераход краiн Сярэдняй Еўропы да рынкавай 

эканомiкi i лiберальнай дэмакратыi. 

Лiдэры краiн ВГ сталi заклiкаць на справе падключыцца да дзейнасцi такiх еўрапейскiх ар-

ганiзацый, як Еўрасаюз i НАТО. Гэта азначала, што ў выпадку вяртання СССР да аўтарытар-

ных метадаў кiравання мяжа бяспекi пралягла б па яго заходнiх рубяжах. Аб гэтым не гавары-

лася, але падразумявалася i заходнiмi i ўсходнiмi палiтыкамi. 

Пасля распаду СССР праблема iнтэграцыi сярэднееўрапейскiх дзяржаў у альянс на нейкi 

час перайшла ў спакойную плоскаць. Праўда, перспектыва непасрэднага пашырэння НАТО за 

кошт краiн рэгiѐна не выклiкала безумоўнага адабрэння i ў самiх кiраўнiчых колах пакта. Там 

лiчылi, што ўступленне былых саюзнiкаў па АВД у НАТО выклiча негатыўную рэакцыю новай 

Расii i затармозiць працэсы яе ўнутранай дэмакратызацыi i наладжвання з ѐю дзелавога супра-

цоўнiцтва. Разам з тым, нельга было пакінуць без увагi i просьбы краiн Сярэдняй Еўропы (у 

тым лiку, ужо i Балтыi) аб прадастаўленнi iм ахоўнага «парасона». 
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Тым часам адносiны Расii да верагоднага пашырэння сферы дзейнасцi НАТО рабiлiся ўсѐ 

больш неадназначнымi. У жнiўнi 1993 г. Б. Ельцын заявiў аб прызнаннi права Польшчы да-

лучыцца да Паўночнаатлантычнага саюза, гэта на-ват было зафiксавана ў сумесным польска-

расiйскiм дакуменце. Палiтычныя i ваенныя колы Расii разгарнулi крытыку такой пазiцыi. 

Нарастала ўнутраная няўзгодненасць па важнейшых кiрунках расiйскай знешняй палiтыкi. На 

Захадзе з’явіліся меркаванні, што Расiя мае не адну, а дзве знешнiя палiтыкi, а мабыць i больш.  

«Партнѐрства дзеля мiру» як альтэрнатыва лiнii размежавання. У канцы 1993 – пачат-

ку 1994 гг. зноў стала актуальным пытанне аб межах бяспекi ў Еўропе. Адначасова намецiўся i 

новы этап супрацоўнiцтва сярэднееўрапейскiх дзяржаў, запатрабаваўшых сваѐй бяспекi з боку 

НАТО. У прыватнасцi, часова ажывiлася дзейнасць ВГ. Яе члены згуртавалiся на сумеснай 

палiтычнай платформе, паставiўшы ў парадак дня пытанне аб тэрмiновай выпрацоўцы 

крытэрыяў iх членства ў НАТО i наступнага ўваходжання ў гэту арганiзацыю. 

Кiруючыя колы ЗША i НАТО аказалiся перад няпростай дылемай: прыняць частку дзяржаў 

Сярэдняй Еўропы (найперш Польшчу, Чэхiю, Венгрыю) у свае ахоўныя структуры цi чакаць 

дэмакратызацыi грамадскага ладу Расii. Сiтуацыю на той момант выратавала канцэпцыя С. 

Тэлбата, другой па ўплыву асобы ў дзярждэпартаменце ЗША. Яе сутнасць: нiякiх новых раз-

межавальных лiнiй у Еўропе. Увасабленнем канцэпцыi стала праграма «Партнѐрства дзеля 

мiру», адкрытая для ўсiх дзяржаў-членаў НБСЕ. Прыняцце праграмы ў студзенi 1994 г. на сесii 

Паўночнаатлантычнага саюза ў Бруселi азначала не толькi перамогу здаровага сэнсу – любое 

iншае рашэнне, якога дабiвалiся члены ВГ, азначала б крок да новага падзелу Еўропы – але i 

верагодны поспех амерыкана-расiйскага супрацоўнiцтва. 

Затое рэакцыя краiн ВГ на прапанаваную праграму выявiла напачатку iх расчараванне i за-

непакоенасць. Яе адкрыта крытыкаваў польскi прэзiдэнт Л. Валенса, заявiўшы аб «памылко-

васцi бытуючых на Захадзе ўяўленняў», нiбыта пашырэнне зоны стабiльнасцi ў Еўропе 

аслабiць дэмакратыю ў Расii i ўмацуе там iмперскiя настроi. «Уласна Ельцын кiруе Захадам i 

НАТО», – зрабіў недыпламатычнае рэзюмэ польскi прэзiдэнт. Больш дыпламатычна выказаўся 

чэшскi кiраўнiк В. Гавел: «Свет павiнен прывыкнуць, што гаворка iдзе аб самастойных дзяржа-

вах, i адмовiцца ад манеры звальваць вядомыя краiны ў адзiн мяшок». Тым не менш ужо ў 

першай палове 1994 г. краiны ВГ не толькi падпiсалi рамачны дакумент ПдМ, але i перадалi 

iндывiдуальныя прэзентацыйныя дакументы. 

Далучэнне ў маi 1994 г. усiх былых краiн АВД i рэспублiк Балтыi да Заходнееўрапейскага 

саюза ў расiйскiх колах стала каменцiравацца як правядзенне ў Еўропе новай размежавальнай 

лiнii – ад Фiнляндыi на поўначы да Балгарыi на поўднi. На Захадзе адхiлялася такое сцвярдж-

энне, а галоўнай прычынай пашырэння ЗЕС называлася нежаданне Расii далучыцца да ПдМ на 

тых умовах, якiя прынялi iншыя. Iмкненне Масквы дасягнуць асобага статусу са спецыфiчнымi 

iнтарэ-самi ў Сярэдняй Еўропе, – як сцвярджаюць у краiнах гэтага рэгiѐна, – застаўляе яго 

рабiць захады па як мага больш хуткiм i цесным зблiжэннi з заходняй абарончай супольнасцю. 

У святле сказанага падпiсанне Расiяй у чэрвенi 1994 г. рамачнага дакумента ПдМ было запоз-

неным i толькi выклiкала новую хвалю ўнутранай крытыкi. 

Па вялiкiм рахунку ўсялякiя спробы ўмацаваць еўрапейскую бяспеку без удзелу Расii 

з’яўляюцца нежыццяздольнымі. З другога боку, можна зразумець i грамадзян краiн Сярэдняй 

Еўропы. У венграў, палякаў, чэхаў i iншых народаў яшчэ свежыя ўспамiны аб «брацкай друж-

бе» з таталiтарным папярэднiкам Расii – Савецкiм Саюзам у рамках Варшаўскага дагавора. 

Гiстарычны вопыт раiць iм асцерагацца двух гiгантаў – Расii i Германii, памiж якiмi ў тэрыта-

рыяльнай прасторы знаходзiцца хiсткi астравок iх бяспекi. 
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3.12. Уплыў пазiцыi Расii на змену геапалiтычных 

прыярытэтаў сярэднееўрапейскiх дзяржаў 

Аднаўленне еўрапейскага ўплыву Расii. Пасля распаду СССР сярэднееўра-пейскiм 

аналiтыкам здавалася, што Расiя як яго пераемнiца, застанецца ў лепшым выпадку рэгiянальнай 

звышдзяржавай. Тым часам, нягледзячы на аслабленне, Масква паволi вяртала сабе ранг га-

лоўнага партнѐра Захаду. Аднаполюсная мадэль свету верагодна перастане iснаваць, тым 

больш што амерыканцы не ў стане выканаць ролю «глабальнага жандара». З сярэдзiны 1990-х 

гг. вырысоў-валася, хай i ўяўна, новая мяжа расiйскай сферы ўплываў. Зразумела, у перспекты-

ве яна найперш ахопiць так званае блiзкае замежжа з наступным далучэннем дзяржаў былога 

сацыялiстычнага блока. 

Краiны Сярэдняй Еўропы могуць i здольныя змагацца за ўласнае месца памiж Расiяй i За-

хадам, аднак рэальная палiтыка, як i раней, не пакiдала iм iлюзiй аб магчымасцi пераадолення 

ўплыву звышдзяржаў. Мэта здзяйснялася толькi ва ўсходнiм напрамку, менавiта: акрэслiлiся 

прыкметы рэальнага адрыву ад постсавецкай прасторы. Гэта прадэманстраваў расiйскi 

фiнансавы крызiс, што выбухнуў летам 1998 г. У рэгiѐне не праявiлiся нi абумоўленыя гэтым 

крызiсам працэсы спаду, нi падобныя да расiйскiх дэструктыўныя праблемы ў фiнансавым i 

гаспадарчым сектарах. 

Сур’ѐзным пралiкам Расii на ўсiм працягу постсацыялiстычных пераўтва-рэнняў з’яўляецца 

фактычнае iгнараванне краiн Сярэдняй Еўропы як партнѐраў пры вырашэннi важных унутра-

ных i мiжнародных праблем. Увесь час яна захоўвае магчымасць усталявання з iмi дэмакра-

тычных па характары i раўнапраў-ных адносiн дзеля ўзнаўлення там уласных пазiцый. Варта iх 

будаваць такiм чынам, каб далучэнне першай групы гэтых дзяржаў да НАТО не зрабiла iх пе-

радавым плацдармам для разгортвання буйных кантынгентаў узброеных сiл, што магчыма, калi 

Расiя прадпрыме канфрантацыйную тактыку. Фактычна ж у яе адсутнiчае мэтанакiраваня 

палiтыка адносна былых саюзнiкаў па Варшаўскiм дагаворы. Патэнцыяльна яна нават можа 

аднавiць да iх былое высакамернае стаўленне, якое ўжо з’явiлася асноўнай прычынай iх пера-

кананых уцѐкаў у НАТО, каб раз i назаўсѐды пазбегнуць уплыву Расii.  

Фактычна ж зараз i ў абсяжнай будучынi Расiя не ў стане прычынiць былым сатэлiтам 

сур’ѐзнай непрыемнасцi. Больш таго, у перспектыве ѐй спатрэбiцца актывізаваць адносiны – i з 

тымi дзяржавамi, якiя ўступiлi ў НАТО, i з тымi, якiя заявiлi аб сваiм жаданнi гэта здзейснiць. 

Калi расiйскi падыход будзе заснаваны на павазе i роўнасцi, гатоўнасцi зняць трывогу, як 

абгрунтаваную, так i надуманую, то працэс пашырэння НАТО не пойдзе далей, цi як мiнiмум, 

не набудзе характару адкрытага выклiку Маскве. 

Расiя заўсѐды займала жорсткую i вызначаную палiтыку супраць пашырэння НАТО на Ус-

ход. Аднак, у палiтыцы новага прэзiдэнта У. Пуцiна акцэнты сталi трохі змяняцца. Ён «з цяж-

касцю ўяўляе сабе Паўночнаатлантычны альянс як ворага», а пагрозы для Расii бачыць хутчэй 

на Поўднi, i звязаны яны з ваяўнiчым экстрэмiзмам, дэстабiлiзуючым сiтуацыю ў Цэнтральнай 

Азii i на Каўказе. 

Сутнасць i значэнне палiтыкi ў блiзкiм замежжы. Iншае пытанне – i таксама першасту-

пеннай важнасцi для Расii – адносiны з дзяржавамi так званага блiзкага замежжа. Ад iх у 

велiзарнай ступенi залежыць, цi захочуць яны ў будучым далучыцца да НАТО, каб дабiцца для 

сябе гарантый бяспекi ад непрадказальных дзеянняў Расii. Ключом для бяспекi Расii ў гэтым 
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сэнсе была i застаецца Украiна. Калi Масква засяродзiцца толькi на даволi дзiўных схемах 

аб’яднання з Беларуссю i забудзе пра Украiну цi, яшчэ горш, узмоцнiць на яе нацiск, то паўто-

рыць памылкi, дапушчаныя ў мiнулым у адносiнах да дзяржаў Сярэдняй Еўропы, але ў значна 

горшым для сябе варыянце. 

Падставай для прагназавання розных варыянтаў будучых паводзiн Расii адносна краiн 

сярэднееўрапейскага рэгiѐна, якая сама стала з пачатку 1990-х гг. на шлях дэмакратычных пе-

раўтварэнняў, з’яўляецца тое, што Расiя не толькi была «пашкоджана» камунiзмам, як Чэхiя цi 

Польшча. Расiя нарадзiла камунiзм i iдэнтыфiкавала сябе па камунiстычных мерках. Расiйскую 

нацыю адрознiвае iншы менталiтэт, а трансфармацыя патрабуе там значна большага часу i 

высiлкаў. 

Акрамя таго, алергiя Масквы на змену прыярытэтаў былых сатэлiтаў па сацыялiстычным 

лагеры мае глыбокi псiхалагiчны падтэкст. У вынiку геапалiтыч-ных змен апошнiх 

дзесяцiгоддзяў Расiя падарвала былыя пазiцыi i аказалася прынiжанай. Для расiян палiтычнае 

ўлада-ранне ў Сярэдняй Еўропе, акупленае 20 млн загiнуўшых падчас Другой сусветнай вайны, 

было плѐнам ваеннай перамогi. Аднак iх вымусiлi адступiць. З гэтым яны ў рэшце рэшт па-

гадзiлiся, але напэўна не пагодзяцца, калi туды ўвойдзе амерыканская армiя ды раскватаруецца 

ў былых савецкiх базах. Для Расii гэта будзе ганьбай, патэнцыяльна правакуючай небяспечную 

рэакцыю. Пашырэнне НАТО замыкае перад ѐй дзверы ў Еўропу, адпiхвае ў Азiю. Для расiйскiх 

рэфарматарскiх сiл гэта сiгнал, што Захад недаацэньвае iх намаганнi. Адначасова гэта вада на 

млын кансерватыўных, нацыяналiстычных i аўтарытарных колаў, якiя бачаць у Еўропе ворага. 

Калi нават Расiя пагодзiцца з пашырэннем НАТО як з фактам рэчаiснасцi, то не паго-дзiцца з 

гэтым духоўна, а незадаволенасць расiян выкарыстаюць працiўнiкi дэмакратыi і Еўропы. 

Краiна верагодна скоцiцца на агрэсiўны курс. 

Захаду належыць будаваць масты, падтрымлiваць дэмакратычныя i рынкавыя сiлы, а не ан-

таганiзаваць гэту дзяржаву з-за ўцягвання сярэднееўрапейскiх краiн у еўраатлантычны блок. 

Такога пераканання там, аднак, няма. Адначасова з усведамленннем падтрымкi на Захадзе 

iснуе процiлеглая думка: важнейшай мэтай лiчыць не працэсы дэмакратычных перамен у Расii, 

а захаванне там парадку. Дзеля гэтага мяркуецца аказваць дапамогу ўраду i адначасова «адным 

махам» пашырыць НАТО на Усход, уключыўшы праз некалькi год краiны Балтыi. Тым самым 

пазбавiць Маскву прасторы ўплыву i нейтралiзаваць яе намеры на адраджэнне iмперыi. Так, 

восенню 1998 г. у Вiльнюсе вядомы амерыканскi палiтолаг З. Бжэзiнскi заклiкаў прыняць Лiтву 

ў НАТО i тым самым пераступіць пакуль што «забароненую чырвоную лiнiю». Паводле яго 

слоў паўтарэнне гадамi пустых абяцанняў Лiтве, Латвii i Эстонii толькi ўмацоўвае рэальнасць 

згаданай лiнii. 

Расiя рашуча пярэчыць гэтым iмкненням, лiчачы, што надзейнай гарантыяй палiтычнай i 

эканамiчнай бяспекi дзяржаў Балтыi можа стаць аўтарытэт АБСЕ i iх уступленне ў блізкай пер-

спектыве ў ЕС: хто адважыцца пагражаць члену ЕС, той наткнецца на калектыўную рэакцыю 

ўдзельнiкаў гэтай групоўкi, аб’яд-наўшай найбольш перадавыя i квiтнеючыя краiны кантынен-

та. 

Ацэнка пашырэння НАТО на Усход. У расiйскiм грамадстве разглядаецца здзейсненае ў 

1999 г. пашырэнне НАТО за кошт трох дзяржаў Сярэдняй Еўропы – Венгрыi, Польшчы i Чэхii 

– як стратэгiчная памылка Захаду ва ўзаемаад-носiнах з Расiяй у працэсе будаўнiцтва новай 

Еўропы i сiстэмы мiжнародных адносiн у цэлым. 

Галоўная прычына негатыўнай пазіцыі афiцыйнай Масквы да пашырэння НАТО заключа-

ецца ва ўсведамленнi таго, што рэалiзацыя гэтых планаў замацуе новую раздзяляльную лiнiю 
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памiж Усходам i Захадам, а таксама памiж Поўначчу i Поўднем Еўропы, пагоршыць агульную 

геапалiтычную сiтуацыю ў свеце. Пашырэнне непазбежна пацягне рост адчужэння памiж 

дзяржавамi кантынента, памiж ЗША i Еўропай, калi ўлiчваць звязаныя з гэтым палiтычныя, ва-

енныя i псiхалагiчныя аспекты, можа прывесцi да спаўзання ў новую канфрантацыю, да неда-

веру памiж Расiяй i заходнiмi дзяржавамi. У перыяд, калi фармi-руецца новая сiстэма еўра-

пейскай бяспекi, няма падстаў нанава дзялiць стратэгiчную прастору Еўропы на процiстаячыя 

полюсы. 

Па меркаваннi Расii складваецца парадаксальная сiтуацыя: пры адсутнасцi ваеннай пагрозы 

звонку, ва ўмовах лiквiдацыi наступстваў ваеннай канфрантацыi ў шэрагу еўрапейскiх краiн 

мае месца рэальны рост ваенных выдаткаў, распрацоўваюцца планы мадэрнiзацыi i пераўзбра-

ення войск, аснашчэння новай баявой тэхнiкай, прычым, не толькi абарончага характару. Усе 

гэтыя ваенныя прыгатаваннi для Масквы ўяўляюцца дзiўнымi i насцярожваючымi. 

З’яўленне ў альянсе «навiчкоў», быўшых у свой час дзяржавамi-членамi АВД, аб’ектыўна 

стварае новыя цяжкасцi ў адносiнах Расii i НАТО. Узнiкшая сiтуацыя ўносiць дадатковыя 

складанасцi ў працэс ўзгаднення адаптаванага варыянта Дагавора аб ЗУСЕ, асаблiва ў тое, што 

датычыцца сiл НАТО, вызначаных для размяшчэння на тэрыторыях новых членаў альянсу. 

Непрымальным фактарам становiцца i ўзмацненне суполкi памiж трыма «навабранцамi» 

НАТО i прыбалтыйскiмi дзяржавамi. Крэмль перакананы, што калi ў краiн Сярэдняй Еўропы i 

Балтыi сапраўды iснуе заклапочанасць адносна забеспячэння ўласнай бяспекi, ѐн гатовы 

ўдзельнiчаць у пошуках адказаў на яе. Але адхiляе логiку, якая апраўдвае распаўсюджанне ва-

еннай кампаненты НАТО на рэгiѐны, не ўваходзячыя ў зону адказнасцi альянсу. Спрэчным для 

афiцыйнай Расii падаецца i сцвярджэнне натаўцаў, нiбыта членства ў ваенным саюзе будзе 

спрыяць паглыбленню дэмакратычных рэформ у краiнах Сярэдняй Еўропы, умацаванню 

бяспекi i стабiльнасцi ў гэтым рэгiѐне. 

Развіццю дыялога Масквы з Талінам, Рыгай і Вільнюсам сур’ѐзна перашка-джае i іх 

уласнае імкненне ўступіць «неадкладна і любой цаной» у НАТО і ЕС. Яшчэ ў 1997 г. пры 

падпісанні Асноватворнага акта Масква папярэдзіла кіраў-ніцтва альянсу, што ў выпадку 

прыняцця ў НАТО рэспублік былога Савецкага Саюза Крэмль пакідае за сабой права карэннай 

змены знешнепалітычнага курсу. Улічваючы гэта, у Балтыі ўсѐ ж стараюцца, з аднаго боку, 

заспакоіць Маскву тым, што ўступленне Эстоніі, Латвіі і Літвы ў пакт не павінна палохаць 

Расію, а з другога – забяспечыць такі ўзровень эканамічнага супрацоўніцтва, на які палітычныя 

змены не ўплываюць. У прыватнасці, у Балтыі жадалі б мець гаран-тыі таго, што заслонка на 

нафтаправодзе з Расіі не будзе перакрыта нават у выпадку змены архітэктуры бяспекі ў Еўропе 

і палітычнай кан’юнктуры ў Маскве, а транзітны паток па-ранейшаму будзе працягвацца ў 

Расію і адтуль. 

 

 

3.13. Iнiцыятыва бяз’ядзернай прасторы ў Сярэдняй Еўропе 

Iдэя i сутнасць бяз’ядзернай тэрыторыi. У еўрапейскiх сталiцах па-розна-му ўспрынята 

iнiцыятыва Рэспублiкi Беларусь, падтрыманая Украiнай, аб стварэннi бяз’ядзернай прасторы ў 

Сярэдняй Еўропе. Зона, свабодная ад ядзернай зброi, разглядаецца беларускiм бокам у якасцi 

адной з альтэрнатыў пашырэнню НАТО. Iнiцыятыва заклiкана стаць магутным сродкам ума-

цавання агульнаеў-рапейскай бяспекi. 
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Iдэя стварэння бяз’ядзернай тэрыторыi была ўпершыню вылучана Савецкiм Саюзам у 1956 

г., калi ѐн прапанаваў стварыць у Цэнтральнай Еўропе зону абмежавання i iнспекцыi ўзбраен-

няў, пагадненне аб якой прадугледжвала б «недапушчэнне размяшчэння атамных ваенных 

злучэнняў i якiх-небудзь вiдаў атамнай i вадароднай зброi». Далейшае развiццѐ гэтая iдэя 

атрымала ў iнiцыятыве мiнiстра замежных спраў Польшчы А. Рапацкага, распаўсюджанай на 

12-й сесii Генеральнай Асамблеi ААН у 1957 г. Згодна з польскай прапановай («план Рапацка-

га»), бяз’ядзерная зона ў Цэнтральнай Еўропе павiнна была ахапiць тэрыторыi Польшчы, 

Чэхаславакii, ГДР i ФРГ. Абавязацельствы, што выцякалi са стварэння такой зоны, меркавалася 

аформiць шляхам заключэння адпаведнага мiжнароднага дагавора альбо абвяшчэння чатырох 

аднабаковых дэкларацый гаспадароў зоны i падобных дэкларацый-гарантый вялiкiх дзяржаў. 

Асобныя члены НАТО – Бельгiя, Данiя, Нарвегiя – пазiтыўна адрэагавалi на польскую 

iнiцыятыву. Аднак прапановы не знайшлi разумення сярод вядучых краiн альянсу – ЗША, 

Вялiкабрытанii i ФРГ. Пазiцыя НАТО абумоўлiвался тым, што любое пагадненне не размяш-

чаць ядзерную зброю ў Цэнтральнай Еўропе паставiць яе стратэгiчную канцэпцыю пад удар. 

Справа ў тым, што стрыжнѐвая натаўская канцэпцыя «гнуткага рэагавання» прадугледжвала на 

выпадак агрэсii магчымасць адказу з выкарыстаннем як звычайных, так i ядзерных сiл. Больш 

таго, у ранейшай стратэгii ядзернага стрымлiвання дапускалася выкарыстанне першымi 

натаўскай тактычнай ядзернай зброi як адказ на ўзброены напад. У гэтым сэнсе размяшчэнне 

ядзернай зброi на «перадавых рубяжах» лiчылася безумоўна неабходным. Такi стан быў вы-

клiканы логiкай халоднай вайны з уласцiвымi ѐй узаемнымi абвiнавачваннямi ў агрэсiўных 

намерах. 

Тым не менш распрацоўка агульнай канцэпцыi працягвалася. Для яе абазначэння шырока 

ўжываўся тэрмiн «бяз’ядзерная зона». Многiя спецыялiсты лi-чаць, што больш дакладны 

тэрмiн «зона, свабодная ад ядзернай зброi» (ЗСЯЗ). Ён прадугледжвае забарону ядзернай зброi 

пры дапушчальным выкарыстаннi ядзернай энергii ў мiрных мэтах. Iснуе таксама меркаванне, 

што тэрмiн «бяз’я-дзерная зона» не дае ў адрозненне ад ЗСЯЗ гарантыi з боку ядзерных 

дзяржаў. 

Пад суб’ектам ЗСЯЗ належыць разумець дзяржаву, якая прыняла на сябе тыя цi iншыя 

абавязкi па зоне. Можна выдзелiць групы дзяржаў-суб’ектаў ЗСЯЗ у залежнасцi ад абавяза-

цельстваў, якiя яны бяруць на сябе: 

1. Ядзерныя дзяржавы, частка суверэннай тэрыторыi якiх увахо-дзiць у зону. Яны выкон-

ваюць наступныя абавязкi: не мець ядзернай зброi ў межах зоны; не перадаваць яе, не дапама-

гаць у яе вытворчасцi, не транспартаваць яе ў межах зоны; не выкарыстоўваць ядзерную зброю 

супраць тэрыторый iншых дзяржаў, уваходзячых у зону; не дапускаць размяшчэння замежнай 

ядзернай зброi ў сваѐй частцы зоны. 

2. Ядзерныя дзяржавы, тэрыторыi якiх не ўваходзяць у ЗСЯЗ, але гэтыя дзяржавы абавяз-

ваюцца: выключыць дадзены рэгiѐн са сферы разгортвання ядзернай зброi; устрымлiвацца ад 

любых крокаў, якiя прама цi ўскосна маглi б парушыць статус зоны; не выкарыстоўваць ядзер-

ную зброю супраць тэрыторый, уваходзячых у зону. 

3. Няядзерныя краiны, тэрыторыi якiх поўнасцю цi часткова ўва-ходзяць у ЗСЯЗ. Яны 

абавязваюцца падтрымлiваць на сваiх тэрыторыях статус бяз’я-дзернай зоны, якi азначае заба-

рону вытворчасцi, размяшчэння, выпрабавання ядзернай зброi i падлягае гарантыям 

Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі (МАГАТЭ).  

Функцыянаванне зон, свабодных ад ядзернай зброi. Зоны, свабодныя ад ядзернай зброi, 

абвешчаны i юрыдычна аформлены ў Лацiнскай Амерыцы, паўднѐвай частцы Цiхага акiяна. 
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Апрача Сярэдняй Еўропы, абмяркоўваюцца iдэi стварэння такiх зон на поўначы Еўропы, на 

Балканах, на Блiзкiм Усходзе, у Афрыцы, на Карэйскiм паўвостраве i ў Паўднѐва-Усходняй 

Азii. Да ЗСЯЗ, верагодна, трэба аднесцi i дзяржавы пастаяннага нейтралiтэту: Аўстрыю, Маль-

ту, Швейцарыю (удзельнiкаў Дагавора аб нераспаўсюджваннi ядзернай зброi). Iх статус юры-

дычна пярэчыць размяшчэнню на iх тэрыторыях замежных узбраенняў, у тым лiку, i ядзерных. 

Бяз’ядзернымi зонамi сталi Беларусь i Украiна, у асноўныя законы якiх уключана такая норма. 

Пасля заканчэння халоднай вайны i пераадолення канфрантацыi на лiнii Усход – Захад ча-

калася, што Паўночнаатлантычны саюз выкажа прыхiльнасць да iдэi бяз’ядзернай прасторы ў 

Сярэдняй Еўропе. Аднак у новай стратэгiчнай канцэпцыi НАТО захавалася палажэнне аб тым, 

што «ў агляднай будучынi альянс будзе падтрымлiваць належнае спалучэнне ядзерных i звы-

чайных сiл, размешчаных у Еўропе... хоць i на значна больш нiзкiм узроўнi». 

Як адзначана вышэй, iнiцыятыва бяз’ядзернай прасторы ў Сярэдняй Еўропе патэнцыяльна 

здольная стаць магутным стымулам умацавання агульнаеўрапей-скай бяспекi. Аднак было б 

непрадуктыўна вылучаць яе ў якасцi вядучай праграмы альбо, што яшчэ горш, альтэрнатывы 

iншым канцэпцыям бяспекi ў Еўропе. У процiлеглым выпадку яны (Пакт аб стабiльнасцi ў 

Еўропе, ПдМ, намаганнi АБСЕ) адасобяцца i стануць узаемна выключаць адна адну. 

Iдэя прасторы ў Сярэдняй Еўропе, свабоднай ад ядзернай зброi, укладваецца ў агульную 

канцэпцыю еўрапейскай бяспекi i iстотна яе ўзмацняе, але iснуе сумненне, цi хопiць сiл i аўта-

рытэту матэрыялiзаваць яе намаганнямi iнiцыя-тараў. З пачатку абвяшчэння яе рэалiзацыя 

натыкаецца на штучныя бар’еры. Кiраўнiкi асобных краiн Вiшаградскай групы, прэтэндуючы 

на першачарговае ўступленне ў НАТО, яшчэ ў сярэдзiне 1990-х гг. выступiлi з заявамi аб гатоў-

насцi размясцiць ядзерную зброю альянсу на ўласных тэрыторыях. Тым самым яны падалi 

сiгнал сваѐй лаяльнасцi да НАТО i iмкнення прыняць на сябе абавязацельствы, што датычаць 

стратэгii ядзернага стрымлiвання. Ясна, што для гэтых краiн прыярытэтам з’яўляецца ўваход-

жан-не ў Паўночнаатлантычны саюз з дапушчальным падключэннем да яго ядзернага ме-

ханiзма. Таму аказалася (ды i была ад пачатку) малаверагоднай усебаковая падтрымка 

iнiцыятывы Беларусi з боку яе заходнiх суседзяў. Польшча, напрыклад, у 1997 г. заявiла, што 

не мае намеру «нi прымаць, нi падтрымлiваць» агучаныя прапановы аб стварэннi ў Сярэдняй 

Еўропе бяз’ядзернай зоны. 

Здаровы сэнс сведчыць аб недапушчальнасцi ўсiх спробаў правесцi новую «размежаваль-

ную лiнiю» ў Еўропе, ад каго б яны нi зыходзiлi. Але вiдавочным застаецца i адваротнае: 

дасягнуць рэалiстычнай ацэнкi ўсiх акалiчнасцей i пераканаць Усход i Захад у неабходнасцi 

ўтварэння бяз’ядзернай прасторы ў цэнтры Еўропы будзе надзвычай складана. 

*** 

У якасцi падагульнення мэтазгодна адзначыць наступнае: у 1999 г. дзяржавы Сярэдняй 

Еўропы ўжо адсвяткавалi 10-годдзе падзей, якiя прынеслi iм незалежнасць i з-за якiх распаўся 

сацыялістычны блок на кантыненце. Яны выклiкалi шматлiкiя роздумы, аналiз i высновы. Па-

водле адной трапнай ацэнкi, апрача ўспамiнаў, згаданыя падзеi пакiнулi гiсторыi новую мадэль 

рэвалюцыi без насiлля, якая можа стаць прыкладам для залежных дзяржаў. Яны вярнулi рэгiѐну 

былую геапалiтычную назву «Сярэдняя Еўропа» i ўмацавалi там новую рэальнасць, якая да 

апошняга была негатыўнай i сумнай. Нацыянальная спецыфiка кожнай з дзяржаў рэгiѐна пад-

казала метады i тэмпы ўнутранай трансфармацыi, а таксама знешнiя прыярытэты.  

Аднак засталася i агульная мэта – дасягненне народамi гэтага абшару гарантаванай бяспекi 

i пастаяннага развiцця. З дадзенага пункта погляду можна гаварыць аб дзвюх аформленых мад-

элях сiстэмных змен – сiмвалiчна iх можна назваць «Вiшаград» i «Балканы». Ацэньваючы стан 
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пераўтварэнняў, магчыма беспамылкова прадказаць, якая з iх хутчэй вядзе да палiтычнай 

стабiльнасцi i жаданага тэмпу эканамiчнага развiцця. 

Дзесяць год – занадта кароткi гiстарычны прамежак, каб паспяхова завяршыць працэс 

трансфармацыi. Гэтага перыяду аказалася дастаткова толькi для таго, каб надаць пераўтварэн-

ням незваротны характар. А рэформы – з улiкам адрозненняў у часе, ахопе сфер i рашучасцi 

краiн i лiдэраў, што iх праводзяць – iдуць i будуць працягвацца.  

Падзеi рубяжа II i III тысячагоддзяў дазваляюць бачыць дынамiчную карцiну рэгiѐна, якi 

iмкнецца нанава вызначыць уласнае месца на карце кантынента i прыняць рашэннi, якiя 

садзейнiчаюць развiццю i бяспецы. Пераўтваральны працэс, распачаты ў 1989 г., набыў незва-

ротны характар пасля рашэнняў НАТО i ЕС аб пашырэннi на Усход. Укараняецца меркаванне 

аб вяртаннi «выкрадзенай часткi Еўропы» на яе законнае месца ў заходняй сiстэме, таму сярэд-

нееўрапейскi фактар застаецца адным з важнейшых на кантыненце. 

Адначасова акрэслiўся працэс чарговага знiкнення Сярэдняй Еўропы як геапалітычнай 

цэласнасці, хоць гэта паняцце будзе i далей функцыянаваць у культурных, гiстарычных i ду-

хоўных катэгорыях. Асобныя дзяржаўныя дзеячы, палiтолагi лiчаць, што сярэднееўрапейскае 

самавызначэнне ў дадзены момант знаходзiцца пад пагрозай па-глынання працэсам глабалiза-

цыi. Прадухiлiць згаданую пагрозу можа толькi адно, менавiта: вяртанне жыхароў рэгiѐна ў 

«калыску Еўропы» не павiнна стаць працэсам аднабаковым, гэта значыць, аднабаковым перай-

маннем еўрапейскiх прыкладаў i стандартаў. Сярэднюю Еўропу павiнен захаваць свой унiкаль-

ны гiстарычны вопыт, ѐн жа, дарэчы, здольны iстотна ўзбагацiць увесь кантынент. Вопыт 

жыцця ва ўмовах таталiтарызму, супрацiўлення яму i пераадолення яго можа стаць урокам для 

ўсiх, паслужыць агульным iнтарэсам цывiлiзацыi. 
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4. ПЕРАЎТВАРЭННI  Ў  КРАIНАХ  СЯРЭДНЯЙ  ЕЎРОПЫ 

ЯК  УМОВА  IНТЭГРАЦЫI  З  СУСВЕТАМ 

 

4.1. Прычыны i перадумовы палiтычных i сацыяльна-эканамiчных змен 

З першай паловы 1990-х гг. на велiзарным абшары былога сацыялiстычнага блока адбыва-

ецца ачышчальны працэс гiганцкай сiстэмнай грамадска-палiтычнай i эканамiчнай перабудовы. 

Крынiцай такой змены з’явiўся распад ваенна-палiтычнай i мiжнароднай эканамiчнай структу-

ры, якую ўтваралi краiны блока, а таксама асэнсаваны пераход ад антыдэмакратычных рэжы-

маў праўлення да прававых дзяржаўна-палітычных сістэм, ад камандна-адмiнiстрацыйнай эка-

номiкi да рынкава рэгуляванай гаспадаркi. Кожная з прычын асобна магла выклiкаць глыбокi 

крызiс. Iх злучэнне азначала, што заняпаду сацыялізму спадарожнiчае сапраўднае патрасенне 

на ўсѐй яго былой прасторы. 

У папярэднi перыяд сацыялiзм страцiў рэальныя перавагi перад капiталiзмам i дапусцiў 

глабальны пройгрыш. У 80-я гг. сталi вiдавоч-нымi яго наступныя праявы: 

– у эканамiчнай сферы былi страчаны магчымасцi пашыранай вытворчасцi, заснаванай на 

дзяржаўнай уласнасцi на сродкi вытворчасцi. ВУП фактычна падаў, у лепшым выпадку заста-

ваўся нязменным. Магчымасцi экстэнсiўнага развiцця СССР, якi быў эканамiчнай базай са-

цыялiзму, аказалiся вычарпанымi. Спробы рэфармавання ў межах сацыялiстычных адносiн у 

80-я гг. ужо не давалi нават часовага эфекту; 

– у сацыяльнай сферы прадаўжалi дзейнiчаць рычагi сацыяльных гарантый i дапамогi. Але 

яны ахоплiвалi ўсѐ шырэйшыя слаi насельнiцтва. Гэта было абумоўлена падзеннем рэальнага 

дабрабыту i патрабавала ўсѐ больш значных выдаткаў. Сацыяльная сфера набывала скажоны 

характар: сацыяльныя датацыi ўсѐ больш распаўсюджвалiся на працаздольныя слаi насель-

нiцтва, чаго ў здаровым грамадстве быць не павiнна; там дапамагаюць толькi малалетнiм, 

пажылым ды нямоглым. Усѐ больш значныя слаi грамадства пераконвалiся, што «капiта-лiзм 

загнiвае, але вельмi прывабна». У 80-я гг. фактычна ва ўсiх сацы-ялiстычных краiнах нарастала 

хваля забастовак, што безумоўна з’яўляецца нонсенсам для сацыялiстычнага грамадства; 

– у палiтычнай сферы камандна-адмiнiстрацыйная сiстэма падышла да мяжы банкруцтва: 

«зашпiленыя на ўсе гузiкi» сацыялiстычная iдэалогiя i палiтыка страцiлi магчымасцi 

спаборнiчаць з заходнiм адкрытым грамадствам; гэтаму пасадзейнiчалi дэмакратызацыя i га-

лоснасць, прадэклараваныя перабудовай у СССР. У гэты час праявiлiся ўсе заганы аўтакратыч-

най палiтычнай сiстэмы «партыя–дзяржава». Шырока прыняты тэзiс аб тым, што перабудова ў 

Савецкiм Саюзе стала своеасаблiвым клапанам, якi выпусцiў частку грамадскага незадаваль-

нення, прадухiлiўшы жудасны сацыяльна-палiтычны выбух; 

– у мiжнароднай сферы сацыялiстычны лагер прайграў гiстарыч-нае спаборнiцтва ў гонцы 

ўзбраенняў. Слабела «рука Масквы», якая трымала ў паслушэнстве рэжымы ў братнiх краiнах. 

У грамадскiм ася-роддзi Чэхаславакii, Польшчы, Венгрыi абвастрылася гiстарычная памяць, 

звязаная з сапраўдным суверэнiтэтам. Пашырылася мэтанакiра-ваная прапаганда Захаду дзеля 

выкрыцця «злачыннасцi камунiстыч-ных рэжымаў» i дэманстрацыi пераваг заходнiх каштоўна-

сцей. 

Такiм чынам, палiтычнае банкруцтва кiраўнiцтва правячых партый, негрунтоўнасць 

адмiнiстрацыйна-камандных метадаў кiравання i нежаданне пераважнай большасцi насель-
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нiцтва жыць па-старому – усѐ гэта прадвызначыла ўзнiкненне своеасаблiвай рэвалюцыйнай 

сiтуацыi ў краiнах Сярэдняй Еўропы. Яна складвалася i развiвалася па-рознаму ў асобных 

краiнах. Але агульным для ўсiх iх было iмкненне лiквi-даваць манапольную партыйную ўладу, 

усталяваць сапраўдную дэмакратычную форму кiравання i на гэтай аснове абнавiць сацыяльна-

эка-намiчнае i палiтычнае жыццѐ грамадства. Рэвалюцыi разгортвалiся амаль адначасова – у 

другой палове 1989 г. Гэта тлумачылася, па-пер-шае, сталасцю перадумоў i высокай ступенню 

сацыяльнай напружанас-цi ва ўсiх краiнах i, па-другое, усведамленнем таго, што СССР не буд-

зе ўмешвацца ў справы краiн рэгiѐна, каб падтрымаць кансерватыўныя сiлы, што намагалiся 

процiдзейнiчаць дэмакратычнаму працэсу. 

 

 

4.2. Параўнаўча-гiстарычны аспект пераўтварэнняў у рэгiѐне Цэнтральнай i Усхо-

дняй Еўропы 

Палiтычныя, сацыяльныя i эканамiчныя пераўтварэннi ў краiнах ЦУЕ занялi адно з цэн-

тральных месц у дыскусiях па праблемах развiцця сусветнай эканомiкi i мiжнародных адносiн. 

Сталi актыўна абмяркоўвацца тэарэтычныя i практычныя аспекты гэтых пераўтварэн-няў, 

магчымыя шляхi i метады рэалiзацыi эканамiчных рэформ, падабенства i рознiца ў развiццi 

гэтых працэсаў з тым, што мела месца на Захадзе, у новых iндустрыяльных i транзiтыўных 

краiнах, а таксама ў розных краiнах «пераходнага характару». Акрамя таго, у самiх краiнах 

ЦУЕ паступова назапашваўся пэўны вопыт, якi патрабаваў абагульнення i аналiзу. З пачатку 

1990-х гг. рэгiѐн стаў своеасаблiвай лабараторыяй гiсторыi, дзе ў залежнасцi ад краiны выпад-

ковасць змешваецца з мэтанакiраванасцю, а вынiк нiколi цалкам не адпавядае намерам 

iнiцыятараў. Зрэшты, такая натура гiсторыi. Незвычайнасць жа змен у гэтай частцы свету 

заўважная, калi параўнаць iх з iншымi прыкладамi радыкальных пераўтварэнняў. Бачацца най-

менш чатыры папярэднiя трансфармацыi. 

Трансфармацыi, якiя папярэднiчалi пераўтварэнням у ЦУЕ. Першая з iх – класiчная 

дэмакратызацыя на Захадзе ў 1860–1920 гг., або паступовае пашырэнне выбарчага права на но-

выя слаi насельнiц-тва аж да ператварэння яго ва ўсеагульнае. Другой з’яўляецца посткласiчная 

дэмакратызацыя (пасля Другой сусветнай вайны) як сiлавы пераход ад недэмакратычнага 

рэжыму да дэмакратыi. У Заходняй Герма-нii, Iталii, Японii гэта адбылося пасля прайгранай  

вайны i пад уплывам заходнiх саюзнiкаў; у Iспанii i Партугалii ў 1970-я гг. – пасля смерцi дык-

татараў Франка i Салазара. У iншых выпадках, напрыклад, у Чылi i Паўднѐвай Карэi ў 1980-я 

гг. падставай дэмакратызацыi аказаўся своеасаблiвы пакт памiж элiтай аўтарытарнага рэжыму i 

дэмакратычнымi сiламi. Там здзяйснялася дагаворная дэмакратызацыя. 

Трэцяй трансфармацыяй патрэбна назваць рынкавыя эканамiчныя рэформы ў нека-

мунiстычных краiнах. Тут найперш вырысавалiся рэформы Л. Герхарда ў Заходняй Германii ў 

1948 г.; праэкспартнае пераўвасабленне эканомiкi на Тайванi i ў Паўднѐвай Карэi на пачатку 

1960-х гг.; рэформы ў Чылi ў 70–80-х гг. ХХ ст. пасля эканамiчнай разрухi гэтай краiны; пра-

рынкавыя рэформы ў Турцыi ў 1980-я гг. i крыху пазней – у Мексiцы, Аргенцiне i Iндыi. 

Чацвѐртая трансфармацыя – гэта змены ў эканомiцы Кiтая, распачатыя ў канцы 1970-х гг. з 

дэкалектывiзацыi сельскай гаспадаркi, дзе занята большасць насельнiцтва краiны. Кiтайскiя 

рэформы ахапiлi таксама развiццѐ прыватнага i квазiпрыватнага сектараў, уключаючы лi-

бералiзацыю экспарту i iмпарту i адкрытасць для замежнага капiталу. 
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Асаблiвасцi пераўтварэнняў у ЦУЕ. Згаданыя чатыры трансфармацыi дазваляюць 

заўважыць асаблiвасцi пятай – у краiнах ЦУЕ. Першай з iх аказаўся незвычайна вялiкi абшар 

пераўтварэнняў у эканомiцы, выразна большы, чым у некамунiстычных краiнах, таму што 

iснаваўшы раней капiталiзм у ЦУЕ быў знiшчаны i лiквiдаваны ўсе яго iнстытуты: прыватная 

ўласнасць, бiржы, канверсаванасць грошай i да т. п. У той жа Заходняй Германii капiталiзм быў 

раней усяго толькi прыпынены цi дэфармаваны магутным уварваннем дзяржсектара. 

Маштаб неабходных змен у эканомiцы краiн ЦУЕ можна параў-наць толькi з пераўтварэн-

нем эканомiкi Кiтая – першым прыкладам адыходу ад сацыялiзму ў народнай гаспадарцы. Ад-

нак Кiтай меў перавагi, недасягальныя для краiн ЦУЕ, перад усiм нашмат больш прыдатны да 

прыватызацыi аграрны сектар i мала дэфармаваную сацыялiзмам прамысловасць. У адрознен-

не, напрыклад, ад Расii там не адчувалася i напружанасцi ад страты iмперыi. 

Вялiкiм зменам у эканомiцы краiн ЦУЕ спадарожнiчае дэмакратызацыя палiтычных сiстэм. 

Гэта другая гiстарычная асаблiвасць тутэйшай трансфармацыi. (Адначасова дэмакратызацыя i 

эканамiчная рэформа праходзяць таксама ў Аргенцiне, але там маштаб неабходных змен значна 

меншы, чым у ЦУЕ). Сiстэмнасць трансфармацыi ў сэнсе адначасовасцi рэформ iнстытутаў 

кiравання, уладання i гаспадарання ўласцiвая толькi рэгiѐну ЦУЕ. У iншых месцах змены за-

сяроджвалiся або на  палiтычнай сiстэме (класiчная i посткласiчная дэмакратызацыя), або на 

эканомiцы (рэформы ў некамунiстычных краiнах, кiтай-ская эканамiчная трансфармацыя). Ра-

дыкальныя эканамiчныя пераў-тварэннi тут рэалiзавалiся часта ва ўмовах аўтарытарнай 

палiтычнай сiстэмы. 

Мiмаходам заўважым, што не iснуе гiстарычнай заканамернасцi, згодна з якой да 

капiталiстычнага рынку можна дайсцi ў рамках толькi дэмакратыi цi толькi дыктатуры. 

Дарэчы, недэмакратычныя сiстэмы даволi розныя з пункта гледжання ўплыву на эканомiку. 

Апрача прака-пiталiстычнай аўтакратыi (яшчэ нядаўна – Паўднѐвая Карэя, Тайвань), вядомыя 

аўтакратыя папулiсцкая (Аргенцiна часоў Х. Перона) i аўта-кратыя сацыялiстычная, якая iсна-

вала ва Усходняй Еўропе да 1989 г. Два апошнiя рэжымы аказалiся надзвычай шкоднымi для 

эканомiкi: папулiсты фармiравалi яе ва ўмовах дэмагогii дзеля кароткачасовых палiтычных мэт, 

а камунiсты ўсталявалi рэжым «партыя–дзяржава» не толькi ў грамадстве, але i ў эканомiцы. 

Кiтай адзiны скасаваў рэжым у эканомiцы, але захаваў яго ў дзяржаўна-палiтычнай сферы. 

Дэмакратызацыя, стварэнне прававой дзяржавы i правядзенне рынкавых рэформ у краiнах 

ЦУЕ, разгорнутых у складанай сiтуацыi, унаследаванай ад папярэдняй сiстэмы, адбывалiся з 

вялiкiмi цяжкасцямi. Адна з iх датычылася паўнаты выкарыстання першага этапа (ад-разу пас-

ля палiтычнага пералому) для ажыццяўлення радыкальных змен у эканомiцы. Гэтаму спрыяў 

грамадскi псiхалагiчны клiмат, але перашкаджала вузкая партыйная палiтыка. Тым не менш у 

суме стваралiся ўмовы для карэнных змен менавiта тады, а не пазней, калi пачатковую эйфа-

рыю змянiла расчараванне ад няспоўненых надзей i набралi моц партыкулярныя (мясцовыя i 

групавыя) iнтарэсы i логiка палiтычнай барацьбы. Краiны, якiя паўней выкарысталi першы этап 

надзвычайнай палiтыкi – Чэхiя, Польшча, Эстонiя – стварылi адносна iншых больш стабiльную 

аснову далейшых пераўтварэнняў. 

Далѐка не ўсе эканамiчныя змены стала магчымым ажыццявiць у гэтай фазе. Асобныя з iх, 

асаблiва прыватызацыя велiзарнага спадчын-нага сектара дзяржаўных прадпрыемстваў, патра-

бавалi працяглага часу. I гэта прывяло да трэцяй вялiкай асаблiвасцi трансфармацыi ў краiнах 

ЦУЕ. Усе папярэднiя змены праходзiлi ў паслядоўнасцi капiталiзм – дэмакратызацыя. Так было 

як у час класiчнай, так i посткла-сiчнай дэмакратызацыi; такi сцэнарый, магчыма, паўторыць 
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Кiтай. Краiны ЦУЕ прадэманстравалi iншую гiстарычную паслядоўнасць: спачатку шырокая 

дэмакратызацыя, пасля капiталiзм. 

У гэтых умовах расквітнелі папулісцкiя групоўкі і палітыкі, а поспех рэалiзацыi рэформ 

пасля перыяду надзвычайнай палiтыкi ў значнай меры залежаў ад ступенi абцяжарвання па-

пулістамі новай дэмакратычнай сiстэмы. Яны кiравалiся рознай рыторыкай: этатызму (не-

абходнасць дзяржаўнага ўмяшання), нацыяналiстычнай (прэч чужы ка-пiтал), сентыментальна-

сацыялiстычнай (чалавек перад усiм), апартунiстычнай (гаварыць усѐ, што падабаецца незада-

воленым). Вынiк iх дзейнасцi быў аднолькавы: вѐў да тармажэння рэформ, без якiх трацiлiся 

шансы на хуткае i працяглае развiццѐ, а значыць – на моцную дзяржаву i паляпшэнне ўмоў 

жыцця бяднейшых. Парадокс трансфармацыi ў ЦУЕ выцякаў з незлiчонай колькасцi спакус i 

магчымасцей для папулiзму пры нязначным у цэлым успрыманнi яго грамадствам. 

Чацвѐртая вялiкая асаблiвасць змен у ЦУЕ: нягледзячы на рэвалюцыйны характар, яны 

працякалi амаль паўсюдна мiрна. Узнiклi крывавыя канфлiкты ў Югаславii i некаторых частках 

былога СССР (Каўказ, Таджыкiстан). Аднак яны сталi вынiкам нацыяналiстычных выбухаў, 

справакаваных крайне апартунiстычнымi палiтыкамi дзеля дасягнення ўлады, а не логікi эка-

намiчных пераўтварэнняў. «Пяшчотныя» рэвалюцыi ў ЦУЕ выгадна адрознiваюцца ад працэсаў 

класiчнай дэмакратызацыi (напрыклад, чартызм у Англii XIX ст.) i ад кiтайскага рэфармавання 

(ахвяры на плошчы Цянаньмынь), не гаворачы пра крывавыя Французскую цi Кастрычнiцкую 

рэвалюцыi. 

Падкрэслiваючы бяскроўны характар перамен у рэгiѐне ЦУЕ, трэба ўлiчваць яго прычыны i 

наступствы. Галоўная прычына негвалтоў-най змены грамадскага ладу вынiкала з таго, што, як 

i ў асобных краi-нах Лацiнскай Амерыкi, яна мела дагаворны характар памiж сiламi старога i 

новага парадку. «Круглы стол» быў арганiзаваны не толькi ў Польшчы, але крыху пазней i ў 

Чэха-Славакii, Венгрыi, Балгарыi. Толькi ў Румынii не было папярэднiх перагавораў, менавiта 

там дайшло да пралiцця крывi, а сiлы, што прышлi да ўлады, выходзiлi караня-мi з былога 

палiтычнага рэжыму. У былым Савецкiм Саюзе не было яўнага дагавора, але склалася 

маўклiвае пагадненне, дзякуючы якому члены камунiстычнай элiты бачылi, што не падпадуць 

пад рэпрэсii i знойдуць сваѐ месца ў новай сiстэме. 

Паводзiны былой элiты, звязаныя з мiрным характарам перамен, мелi важныя наступствы 

для трансфармацыi ў ЦУЕ. Адным з iх з’явi-лася тое, што сiлы мiнулай сiстэмы захавалi 

магчымасць палiтычнай дзейнасцi ў новых умовах. Парадаксальна, але чым у горшым стане 

яны пакiнулi краiну, тым большыя шансы мелi на вяртанне палiтыч-нага ўплыву, даказваючы 

грамадству, што цяжкасцi ў працэсе трансфармацыi – вынiк эканамiчнай палiтыкi рэфармата-

раў, а не спадчына мiнулай эпохi. Iх шансы дадаткова ўзрасталi, калi такi самы курс праводзiлi 

iншыя папулiстычныя сiлы апазiцыi. 

Зразумела, што ў гэтых умовах новыя палiтычныя сiлы, разгарнуўшыя радыкальныя 

рэформы, часта трацiлi ўладу ў канкрэтнай краiне. Аднак i тады дадзеная краiна заставалася ў 

лепшай эканамiчнай кандыцыi, чым iншыя, дзе такiя рэформы не ажыццяўлялiся. У гэтым лѐг-

ка пераканацца, параўноўваючы эканамiчную сiтуацыю ў адпаведных постсацыялiстычных 

дзяржавах рэгiѐна. 

Параўнаўчая характарыстыка транзiтыўных краiн. Уласны шлях кожнай з краiн ЦУЕ 

прадвызначаны канкрэтнымi гiстарычнымi, грамадска-палiтычнымi i сацыяльна-эканамiчнымi 

ўмовамi, якiя мелiся ў пачатку i змянялiся на працягу пераходнай эвалюцыi. Адначасова 

склалiся некалькi груп дзяржаў, тыповасць якiх абумоўлена колькаснымi i якаснымi паказчы-

камi пераходнага рэфармiравання. 
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За гады пераўтварэнняў вызначыўся шэраг краiн-лiдэраў. Славе-нiя, Венгрыя, Польшча, 

Чэхiя, Эстонiя, Харватыя здзейснiлi рэфарматарскi рывок i ўяўляюць сабой у цэлым адкрытую 

i шырока ўключа-ную ў мiжнародныя гаспадарчыя працэсы эканамiчную прастору, якая грун-

туецца на здаровых фiнансах, стабiльнай нацыянальнай валюце i рынкавай сiстэме гаспадаран-

ня. Там адбылiся сапраўды рэвалюцыйныя змены ў знешнiм гандлi: хутка пашырыўся знешне-

гандлѐвы тавараабарот i адбылася рэзкая пераарыентацыя таварных патокаў з Усходу на Захад. 

Праведзена вялiкая работа па прававым рэгуляваннi ўнут-ранай i мiжнароднай гаспадарчай 

дзейнасцi. Адкрытасць эканомiкi дапаўняецца дзелавiтасцю i надзейнасцю айчынных парт-

нѐраў, якiя прытрымлiваюцца кантрактаў i тэрмiнаў таварных паставак. Рашэннi аб лѐсе больш 

паловы грамадскага прадукта гэтых краін прымаюцца за мяжой, найперш у ЕС. 

Другую групу склалi дзяржавы сярэднiх пераўтваральных тэмпаў. У Славакii, Балгарыi, 

Румынii, Расii, Латвii, Лiтве, Боснii i Герцагавiне ў агульным выглядзе вырашэнне задач па вы-

хадзе са складанага зацяжнога фiнансавага i вытворчага крызiсу пераўзыходзiць па 

прыярытэце непасрэдна трансфармацыйны працэс. Галоўная iх праблема ў прыпыненнi са-

цыяльна-эканамiчных рэформ, у вынiку чаго нягледзячы на праведзеную прыватызацыю так i 

не з’явiлiся паўнакроўныя рынкавыя суб’екты, заснаваныя на прыватнай i акцыянернай улас-

нас-цi. Нягледзячы на змену вывесак i атрыманыя рэальныя правы ў сферы бягучага гаспада-

рання былыя дзяржаўныя прадпрыемствы па-раней-шаму засталiся па сутнасцi ў нiчыѐй улас-

насцi, без канкрэтных яе су-б’ектаў, ці нават пад уплывам крымінальных структур. Часткова 

адмоўны ўплыў аказала выбраная мадэль прыватызацыi, хоць галоўная прычына ў iншым – у 

змене формы ўласнасцi толькi на паперы i ў захаваннi на справе неэфектыўных прадпрыем-

стваў з нярынкавымi паводзiнамi. Што датычыць выбранай мадэлi, то пралiк быў у тым, што 

галоўнымi мэтамi прыватызацыi абвяшчалiся сацыяльная справядлiвасць i прыцягненне дадат-

ковых сродкаў у даходы дзяржбюджэту, а не стварэнне паўнавартасных рынкавых суб’ектаў. 

Пры рэалiзацыi менавiта гэтых мэт рэфармiраванне непазбежна прыводзiла да кансервацыi вы-

творчага крызiсу i як вынiк – кампраметацыi самой iдэi прыватызацыi. 

У найбольш выразнай форме такiя па сутнасцi антыпрыватызацыйныя працэсы або ўвогуле 

iмiтацыя рэформ сталi ўласцiвымi трэцяй групе – пераходным краiнам-аўтсайдэрам, да якiх ад-

носяць Албанiю, Македонiю, Сербiю, Малдову, Украiну, Беларусь. Выхад з бесперапыннага 

крызiсу iм неабходна шукаць не ва ўмацаваннi аператыўных функцый дзяржавы, а ў прада-

стаўленнi прадпрыемствам усѐ большых фактычных правоў i адказнасцi за вынiкi гаспадаран-

ня. Належыць пазбавiцца галоўнай памылкi: дзяржаўнага рэгулявання цэн, пераключыўшыся 

на iншыя фiнансавыя рычагi – падаткi, датацыi, субсiдыi. Гэтыя крокi дазволяць усталяваць 

свабоднае цэнаўтварэнне, атрымлiваць рэальныя прыбыткi цi несцi страты, дасягаць росту вы-

творчасцi такой прадукцыi, якая сапраўды карыстаецца плацежаздольным попытам, i могуць 

стаць першымi на шляху падрыхтоўкi да сапраўднай эканамiчнай трансфармацыi як з улiкам 

ужо страчанага маральна-псiхалагiчнага рэфарматарскага патэнцыялу свайго насельнiцтва, так 

i набытага iншымi дзяржавамi рэгiѐна вопыту пераўтварэнняў. Краiнам-аўтсайдэрам безумоўна 

патрэбна разгортванне сапраўдных рынкавых рэформ, без якiх немагчыма дасягнуць нi 

праўдзiвай прыватызацыi, нi неабходнай рэструктурызацыi грамадскай вытворчасцi. 

Такiм чынам, нягледзячы на аднатыпнасць, аднолькавую стратэгiчную накiраванасць рын-

кавых рэформ у транзiтыўных дзяржавах, у метадах i тэмпах iх ажыццяўлення маюцца iстот-

ныя адрозненнi, абумоўленыя як спецыфiчнымi эканамiчнымi, сацыяльнымi, геапалiтыч-нымi 

ўмовамi той цi iншай краiны, так i палiтыкай яе кiруючай элiты. Адпаведна шмат у чым адроз-
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нымi аказалiся i першыя вынiкi рынкавых пераўтварэнняў, iх уздзеянне на эканамiчную сiтуа-

цыю краiн постсацыялiстычнага абшару. 

 

 

4.3. Пачатак ажыццяўлення ўнутраных пераўтварэнняў 

Уступленне ў пераходную стадыю развiцця. Працэс трансфармацыi грамадскага, 

дзяржаўна-палiтычнага i эканамiчнага ладу, разгорнуты ў краiнах Сярэдняй Еўропы з пачатку 

90-х гг., можна параўнаць з пiрамiдай, якую ўзводзiлі з вяршынi. Той вяршыняй было стварэн-

не дэмакратычных дзяржаўна-палiтычных iнстытутаў, а вось асновы рынкавай эканомiкi (кан-

струкцыя фундамента) не дзейнiчалi. Недахоп фiрм, прадпрымальнiкаў, рынкаў i канкурэнцыi 

ўзмацняў заганы грамадства i не дазваляў атрымаць належную падтрымку для са-праўднага 

разгортвання дэмакратычных iнстытутаў. I толькi дзякуючы энтузiязму грамадзян 

ажыццяўлялiся першыя крокі сiстэмнай трансфармацыi.  

Такога грамадскага капiталу хапала на 2–3 гады пераўтварэнняў (падтрымка прыватыза-

цыйных працэсаў сярод апытаных палякаў знi-зiлася з 90 % у 1990 г. да 20 % у 1994 г.). Таму 

трансфармацыя стварала як новыя шансы, так i шматлiкiя праблемы. Шансы звязвалiся пера-

важна з тым, што парламенцкая альбо прэзiдэнцкая дэмакратыя замянiлi дыктатуру ка-

мунiстычных партый, а цяжкасцi – наколькi эканомiка рынкавая выцеснiла эканомiку цэн-

тральна рэгулюемую. Можна сцвярджаць, што большасць краiн рэгiѐна вярталася ў капiталiзм, 

хоць сярод тэарэтыкаў узнiкшай грамадска-эканамiчнай сiстэмы няма згоды адносна яе 

дэфiнiцыi. У прыватнасцi, апаненты тэрмiна «капiталiзм» прапаноўваюць назваць новую эпоху 

постiндустрыяльнай. 

У пачатку 1990-х гг. неабходнасць трансфармацыi грамадскай сiс-тэмы была прызнана ас-

ноўнымi палiтычнымi сiламi ўсiх краiн рэгiѐна. А вось адзiнства ў падыходах да пераўтварэн-

няў эканомiкi не iснава-ла. Працяглы час нават iх архiтэктары  слаба ўсведамлялi, якога 

капiталiзму жадаюць. У сучасным свеце ѐсць як мiнiмум дзве формы яго праяўлення: першая 

нацэлена на выкарыстанне сацыяльна-арыентава-най рынкавай эканомiкi, другая патрабуе эка-

намiчнай сiстэмы лiберальнага тыпу. Але краiны рэгiѐна рухалiся ўперад без генеральнага пла-

на, як бы вобмацкам. Адсутнасць узгодненага погляду на сiстэмныя змены ускладняла пры-

няцце заканадаўчых i выканаўчых рашэнняў. Не падтрымала перамены большасць простых 

людзей. Яны не разумелi нi канчатковых мэт, нi логiкi падыходаў. 

Тым часам у англiйскім i германскім падыходах да стварэння рынку эканомiка прынцыпова 

адрознiваецца. Адрозненнi вынiкаюць з неаднолькавых ролi i ступенi ўмяшання дзяржавы, 

ахопу i характару рынку. Ужо ў самым пачатку трансфармацыi тыя, хто праектаваў першыя за-

коны, уводзячы новы эканамiчны парадак, сутыкнулiся са згаданай праблемай. Яна датычылася 

стратэгii развiцця рынку капiталаў i спосабаў прыватызацыi.  

Пры першай хвалi прыватызацыi пераважаў англiйскi падыход: прадмет продажу 

(прадпрыемствы) дзялiўся на «часцiнкi» ў выглядзе акцый, развеяных па як найбольшай коль-

касцi насельнiцтва. Гэты выбар прымаўся як падставовы курс, але хутка страцiў шансы. Немцы 

ж у былой ГДР выбралi зусiм iншы падыход. Там за кароткi тэрмiн было прыватызавана каля 

13 тыс. прадпрыемстваў, але нi аб якiм масавым удзеле насельнiцтва не было гаворкi. Яны 

зрабiлi стаўку на ўласнiка, а не на распаўсюджванне акцый на рынку капiталаў, i паказалi 

здольнасць прыватызацыi паводле такой логiкi. Шматлiкiя аналiзы розных мадэляў капiталiзму 

набылi моду на Захадзе, але не засяроджваюцца на эканамiчных перавагах той або iншай з iх. З 
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гэтага вынiкае, што ў пераходных умовах стварэння новага грамадска-эканамiчнага ладу 

дзяржавам Сярэдняй Еўропы немэтазгодна вызначыць адназначную перавагу адной з 

капiталiстычна-рынкавых сiстэм. 

Стратэгiя пераўтварэнняў. З цягам часу ў краiнах рэгiѐна паволi сталi акрэслiвацца рысы 

айчыннага капiталiзму. Яго выгляд залежаў пераважна ад таго, якую мадэль вырашэння са-

цыяльных праблем прыняла дзяржава: германа-скандынаўскую (беспрацоўныя i бедныя варты 

падтрымкi як ахвяры новага ладу) цi амерыканскую (беспрацоўныя i бедныя хутчэй самi 

вiноўнiкi, бо лянiўцы i чакаюць манны з неба). Усталяванне той цi iншай мадэлi вынiкала з та-

го, якую сiстэму сацыяльнай аховы выбiрае грамадства – дзяржаўную, грамадскую або пры-

ватную. З гэтага складваўся агульны сэнс новага ладу: цi з элементамi сацыяльнай падтрымкi, 

цi на аснове неалiбералiзму. Стан жыцця насельнiцтва патрабаваў хутчэйшага вызначэння мад-

элi (або гiбрыду) капi-талiзму. На справе такая мадэль шукалася безупынна, у працэсе зака-

надаўчых i выканаўчых дзеянняў. Складанасць згаданага працэсу абумоўлiвала яго 

працягласць, калi яму спадарожнiчалі рознага роду нестыкоўкi, карэктывы, зiгзагi, якiя iстотна 

пагаршалі жыццѐвы ўзровень. 

Дэмакратычныя перамены зрабiлi магчымым шырокi ўдзел грама-дзян у прыняццi рашэн-

няў i стварылі ўмовы для правядзення самастойных выбараў па ўсiх пытаннях жыцця, пры 

гэтым шануючы правы i свабоды асобы. Увядзенне рынкавых механiзмаў дае шанс дынамiч-

нага гаспадарчага развiцця, значнага паляпшэння эфектыўнасцi гаспадарання i павелiчэння на-

цыянальнага даходу ў разлiку на асобу, а тым самым – дасягнення здавальняючага ўзроўню за-

беспячэння галоўных людскiх патрэб. Праводзячы рынкавыя пераўтварэннi, краiны рэгiѐна вы-

карысталi сходныя стратэгiчныя дзеяннi ў сферах кiравання эканомiкай, прыватызацыi, лiбе-

ралiзацыi знешнеэканамiчных сувязей, у забеспячэннi макраэканамiчнай раўнавагi i стварэннi 

сацыяльнай структуры.  

Складанасцi пераадолення сiстэмнага крызiсу. Нi адной з пост-сацыялiстычных краiн не 

ўдалося пазбегнуць так званага трансфармацыйнага спаду грамадскай вытворчасцi i забеспя-

чэння асноватворных патрэб, якi ў пераважнай большасцi краiн быў працягам сiстэмнага 

крызiсу сацыялiстычнай эпохi (гл. табл. 1, 2).  

Як бачна з таблiц, сiтуацыя ў асобных тэрытарыяльных групах рэгiѐна мела адрозненнi, 

хоць у 1990–1991 гг. ва ўсiх краiнах паказчыкi напружання ад крызiсу былi зблiжаны. Пазней 

Славенiя, Польшча, а затым i iншыя краiны ВГ (Чэхiя, Венгрыя, Славакiя) пачалi пераадоль-

ваць спад. Гэта азначала, што яны перайшлi найцяжэйшую фазу трансфармацыi – адыходжанне 

ад планавай эканомiкi. З 1994 г. праяснiлася сiтуацыя ў краiнах Балтыi, асаблiва ў Эстонii 

абрысавалася станоўчая перспектыва пераўтварэнняў, хоць страты ад спаду ВУП з пачатку 

крызiсу былi большымi, чым у вiшаградскiх краiнах. 

Таблiца 1 

Дынамiка вытворчасцi валавога ўнутранага прадукту 

ў краiнах Цэнтральнай i Усходняй Еўропы ў 1991–1994 гг. (у %) 

Аб’яднаннi рэгiѐна 199

1 г. 

199

2 г. 

199

3 г. 

199

4 г. 

Сярэднi за 

1989–

1994 гг. 

Вiшаградская гру-

па 

- 

10,5 

- 1,6 1,2 3,9 - 14,0 

Краiны Балтыi - - - 1,5 - 48,0 
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11,8 29,6 17,2 

СНД (еўрапейская 

частка) 

- 

12,1 

- 

18,2 

- 

12,3 

- 

17,0 

- 50,0 

 

 

Таблiца 2 

Параўнаўчыя паказчыкi эканамiчнага развiцця асобных пераходных краiн 

Цэнтральнай i Усходняй Еўропы. 1989–1998 гг. 

 

 

Краiна 

Най-

большае 

падзенн

е 

твор-

часцi 

  (1989 

г. = 100 

%) 

Рост вы-

твор-

часцi з 

моманту 

най-

больша-

га па-

дзення 

Ад-

носiны 

ВУП у 

1998 г. 

да 1-га 

года 

транс-

фар-

мацыi 

ВУП 

на 

душу 

насель

нiцтва 

ў 1989 

г. 

(у 

дол.) 

Доля 

ганд-

лю з 

краiна

мi 

СЭУ у 

1990 г. 

Доля 

сель-

скай 

гаспа

-

даркi 

Доля 

знеш-

няга 

доўгу ў 

% да 

ВУП у 

дарэфор

-менны 

год 

Чэхiя 15,4 12,8 0,97 8207 10 7 12,2 

Венгрыя 18,1 16,3 0,95 6081 10 14 64,0 

Польшча 13,6 42,6 1,23 5687 17 13 63,4 

Славенiя 20,4 25,4 1,00 1152

5 

5 5 6,8 

Славакiя 24,7 32,9 1,00 6969 10 7 6,8 

Эстонiя 36,4 25,7 0,89 6475 27 20 0,0 

Латвiя 52,8 17,0 0,64 5204 31 19 0,0 

Лiтва 40,8 19,8 0,71 3603 34 27 0,2 

Расiя 45,1 0,0 0,61 5627 18 15 12,1 

Украiна 63,8 0,8 0,42 4658 25 21 0,0 

Беларусь 36,9 24,0 0,81 6667 45 22 0,1 

Усе 

краiны 

ЦУЕ 

 

28,0 

 

21,9 

 

0,9 

 

5901 

 

18 

 

12 

 

31,1 

Хуткiя 

рэфар-

матары 

 

21,6 

 

26,8 

 

0,9 

 

7565 

 

9 

 

9 

 

36,8 

Паволь-

ныя 

рэфар-

матары 

 

37,5 

 

14,5 

 

0,7 

 

3406 

 

32 

 

16 

 

22,6 

Краiны 

Балтыi 

 

43,3 

 

20,8 

 

0,7 

 

5094 

 

31 

 

22 

 

0,1 

Краiны 

былога 

 

54,4 

 

11,8 

 

0,6 

 

3517 

 

25 

 

25 

 

1,7 
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СССР 

Драматычнай аказалася сiтуацыя ў астатнiх краiнах еўрапейскай часткi былога СССР, Ал-

банii, Сербii. Паўсюдна там з 1994 г. абвастрыўся эканамiчны спад. Тэндэнцыя ўказвала на тое, 

што эканомiка гэтых краiн, вызваленая ад дзяржаўнага рэгулявання, не знаходзiць здольнасцi 

для самастойнай дзейнасцi. Вiдавочна, звышцяжкасцi Расii, Беларусi, Украiны ў наладжваннi 

нацыянальнай эканомiкi былi абумоўлены тым, што ад веку яны стваралi ядро iмперыi. Аб-

вастрэнню цяжкасцей спрыяў таксама недахоп адвагi i рашучасцi дзяржаўнага кiраўнiцтва, каб 

разгарнуць рэформы, увесцi стабiлiзацыйныя праграмы, цвѐрдую ўпарадкаваную фiнансавую 

палiтыку, як гэта зрабiлi краiны ВГ. 

У далейшым сiтуацыя ў постсавецкiх краiнах пагаршалася, яны перайшлi ў разрад аўт-

сайдэраў рэформ, стваралася ўражанне безна-дзейнасцi пераўтварэнняў. Грамадства гэтых 

краiн усвядомiла, што змарнаваны некалькi год. Увядзенне стабiлiзацыйнай палiтыкi пагража-

ла расцягнуць гэты перыяд яшчэ на пэўны час. З-за працяглага эканамiчнага спаду з’явiлiся 

сiмптомы імкнення да рэстаўрацыі адзяржаўленай i рэгуляванай эканомiкi, да вяртання к 

адзiнаму палiтычнаму i гаспадарчаму арганiзму. Цяжкасцi рэфармiравання тут вастрэй чым у 

iншых узбуджалi жаданне адмовiцца ад рынку. Прыклад беларускага рэферэндуму ў 1995 г. 

паказваў, што ў краiнах, цесна звязаных з iмперскiм мiнулым Расii, усѐ згаданае можа прывесцi 

да «ўцѐкаў ад незалежнасцi». 

На магчымасцi выхаду з крызiсу ўплывалi шматлiкiя фактары. У Польшчы пачатак рэформ 

ускладнiўся гiперiнфляцыяй i знешняй запазычанасцю. На Славакiю негатыўна ўздзейнiчалi 

вынiкi канверсii абарончай прамысловасцi. З другога боку, Чэхiя i Славакiя мелi аблегчаныя 

адносна iншых краiн субкантынента ўмовы старту дзякуючы таму, што эканамiчны дысбаланс 

у iх не быў такiм рэзкiм. Чэхiя выкарыстала перавагi эканамiчнай сталасцi, а Венгрыя i Польш-

ча абапiралiся на частковыя рэформы, праведзеныя да 1989 г. Але ўжо ў працэсе рэформ выга-

ды i нявыгады папярэдняга становiшча больш-менш выраўнялiся. Прыкметнае адставанне ў 

сферы трансфармацыi захавалi Балгарыя i Румынiя. 

Распаўсюджана меркаванне, што грамадская плата закладвання падвалiн рынкавай эка-

номiкi была занадта высокай. У Польшчы, напрыклад, у 1989–1991 гг. жорсткi манетарызм да-

вѐў – з-за падаражэння крэдытаў – да банкруцтва шматлiкiх прадпрыемстваў, запаволення вы-

творчасцi i росту беспрацоўя. Але большасць эканамiстаў-рыначнi-каў не згаджаецца з такой 

ацэнкай, параўноўваючы краiны, якiя паступiлi падобна – Чэхiю цi Венгрыю – з тымi, у якiх на 

старце не праводзiлiся радыкальныя змены, напрыклад, Расiю цi Румынiю. Грамадскiя выдаткi 

ў другiм выпадку аказалiся значна вышэй, а эканамiчны рост i дынамiка прадпрымальнiцтва – 

непараўнальна нiзкiя. Сумнявацца ў мэтазгоднасцi радыкальных змен можна было ў пачатку 

працэсу трансфармацыi, пазней сумненнi аказалiся абвергнуты фактамi. Прычына высокiх 

страт у iншым: паводле ацэнак, амаль палова законаў, прынятых у 1991–1996 гг., практычна не 

дзейнiчалi, паколькi ўрады нядбайна адносiлiся да сваiх абавязкаў i не прымалi для iх рэалiза-

цыi падзаконных актаў. 

Больш таго, трэба зазначыць, што першапачатковы лiдэр, Чэхiя, не заплацiла такой высо-

кай цаны як палякi, яна мела нiжэйшую iнфля-цыю i беспрацоўе. Чэшскi эфект палягаў на 

большым узаемаразуменнi памiж урадам i прафсаюзамi, дзе апошнiя не такiя моцныя, як у 

Поль-шчы, i паводзiлi сябе больш разважна. Маючы на выбар масавыя звальненнi альбо 

знiжэнне рэальных аплат, яны часцей выбiралi другое. У Польшчы такі выбар нават уявiць бы-
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ло цяжка. Апроч таго, урад В. Клаўса больш дэцэнтралiзаваў бюджэт i паслядоўна пазбягаў яго 

дэфiцыту. 

Залежнасць ад знешнiх фактараў. Агульнавядома, што галоўнай умовай iнтэграцыi краiн 

Сярэдняй Еўропы з сусветам выступаюць унутраныя пераўтварэннi. Мiж тым, iх правядзенне 

абцяжарвалася значным бюджэтным дэфiцытам, уласцiвым большасцi гэтых краiн. Такi стан 

вельмi насцярожваў патэнцыяльных iнвестараў i крэдытораў. Толькi Чэхiя i Славенiя мелi ў 

1996 г. ураўнаважаны дэфiцыт бюджэту на пакрыццѐ ВУП у межах 0,3–0,5 %. У 1997 г. яны за-

хавалi такое ж становiшча. Польшча, Румынiя i Славакiя мелi дэфiцыт у 1996 г. у межах 3 % i 

толькi Славакiя спадзявалася зменшыць яго ў 1997 г. да 2 %. Бюджэтны дэфiцыт у Венгрыi 

складаў 4 %, адной з найцяжэйшых была сiтуацыя ў Балгарыi: у 1996 г. – 6 % i без шанса на 

паляпшэнне. 

Ажыццяўленне ўнутраных пераўтварэнняў ускладнялася таксама знешнiмi даўгамi постса-

цыялiстычных краiн. Сярод iх па стану на 1994 г. Расiя мела доўг каля 80 млрд дол., Польшча – 

амаль 47,4 млрд. Венгры павiнны былi вярнуць 23,5 млрд, балгары – 13 млрд, чэхi i славакi – 

11,1 млрд, менш за iншых румыны – «толькi» 4,3 млрд дол. Апроч палякаў i балгар, iншыя 

дзяржавы рэгiѐна пэўны час не хадайнiчалi аб знiжэннi доўгу, а наадварот, iмкнулiся прадэман-

страваць сябе моцнымi крэдыторамi з правам на большы давер з боку замежных iнвестараў i 

банкаў. 

Значны ўплыў на ажыццяўленне пераўтварэнняў аказвалi iнвесты-цыйныя i крэдытныя 

iн’екцыi Захаду, хоць узровень замежных iнвес-тыцый у эканомiку краiн Сярэдняй Еўропы 

ўяўляў сабой разнародную карцiну. У 1996 г. асобныя краiны атрымалi iнвестыцый (у млрд 

дол.): Венгрыя – 2,3; Чэхiя – 1,9; Польшча – 1,6; Румынiя – 0,7; Славакiя – 0,4; Балгарыя – 0,25; 

Славенiя – 0,2. Эксперты Эканамiчнай камiсii ААН падлiчылi, што ў эканомiку гэтай часткi 

Еўропы ўкладвалася толькi крыху больш за 5 % сусветнага iнвестыцыйнага капiталу. Яны 

аднатавалi тэндэнцыю, паводле якой тут для замежных iнвестараў стала змяншацца значэнне 

таннай рабочай сiлы. Iнвестыцыi ўсѐ больш залежалi ад размаху прыватызацыi. Таму ў згада-

ных постсацыялістыч-ных краiнах працяглы час перажывалi ўздым невялiкiя прыватызаваныя 

прадпрыемствы. 

У рэйтынгу iнвестыцыйнай надзейнасцi краiн рэгiѐна на 1995–1996 гг. першымi стаялi Вен-

грыя, Славенія, Чэхiя, Славакiя, Польшча. Вартасць непасрэдных замежных iнвестыцый у пе-

ралiку на аднаго жыхара складала: для Славенii – 600 дол., Венгрыi – 525, Чэхii – 360, Поль-

шчы – 150 дол. 

У большасцi краiн Сярэдняй Еўропы пачаў сiстэматычна панiжац-ца так званы паказчык 

iнвестыцыйнай рызыкi. Сiнтэзаваны каэфiцы-ент iнвестыцыйнай небяспекi, якi ўлiчвае 

палiтычную, сацыяльную i iнфраструктурную рызыку i вымяраецца ў iнтэрвале ад 0 да 5 

пунктаў, склаў у 1995 г.: для былой ГДР – 1,7, Чэхii i Венгрыi – па 2,5, Польшчы – 2,8. Iстотна, 

што агульны ўзровень рызыкi станавiўся ўсѐ больш не залежным ад рызыкi палiтычнай. Гэта 

азначала, што на выхадзе з пачатковай фазы пераўтварэнняў эканамiчныя працэсы набывалi 

пэўную аўтаномнасць, а палiтычная кан’юнктура ўсѐ менш уплывала на эканомiку. У час 

прэзiдэнцкiх кампанiй у Венгрыi, Польшчы, Эстонii, нават Румынii i Балгарыi не наступаў ха-

рактэрны для ранейшага перыяду абвал iнвестыцый. 

Паралельна з iнвестыцыямi па-ранейшаму iстотную ролю адыгрывала фiнансавая заходняя 

дапамога краiнам Сярэдняй Еўропы. Апрача праграмы PHARE, гэтыя краiны выкарыстоўвалi 

дапамогу Еўрапей-скага iнвестыцыйнага банка (ЕIБ) – 3,7 млрд ЭКЮ да 1995 г. уключна, 

атрымлiвалi сродкi ад праграм двухбаковай дапамогi, ад Еўрапейскага банка развіцця і рэкан-



 62 

струкцыі (ЕБРР) – 60 % ад агульнай сумы крэдытаў гэтага банка, якая склала 6 млрд ЭКЮ, 

мелi займы Еўрасаюза на рэгуляванне плацѐжнага балансу (каля 2,9 млрд ЭКЮ), а таксама 

займы Мiжнароднага валютнага фонду (МВФ), Сусветнага банка (СБ), Парыжскага i Лон-

данскага клубаў крэдытораў. 

Хутчэй нетыповай з’явай выступала выкарыстанне раней назапашаных сродкаў. 

Напрыклад, яшчэ ў 1989 г. быў створаны стабiлiза-цыйны фонд для падтрымання польскага 

злотага. Тады на польскi рахунак у банку Н’ю-Йорка быў пакладзены 1 млрд дол для гарантыi 

абменнасцi (канверсаванасцi) злотага. Доўгi час уклад не быў запатрабаваны. Прэс на злоты не 

быў настолькi цяжкi, як папярэдне прадбачвалася. Пазней палова валютных зберажэнняў была 

выкарыстана на ўмацаванне банкаў, якiя апынулiся ў цяжкiх умовах пераважна з-за банкруцтва 

дзяржпрадпрыемстваў i маладых некрэдытаздольных прыватных фiрм. Частка сродкаў была 

накiравана на станаўленне буйнейшага ў краiне страхавога таварыства. 

 

 

4.4. Стварэнне праграм пераходу да рынку 

Зыходныя пункты для эканамiчнай рэформы. Сiтуацыя ў розных краiнах Сярэдняй 

Еўропы, уступiўшых на рубяжы 1990-х гг. у пераходную стадыю развiцця, была настолькi 

складанай, а развiццѐ падзей часцяком набывала так непрадказальны характар з цалкам неча-

канымi наступствамi, што не ўяўлялася магчымым распрацаваць нейкую агульную для ўсiх 

гэтых краiн дакладную праграму пераходу да рынку. 

Толькi з цягам часу сталi вырысоўвацца асобныя агульныя падыходы да ўзнiкаючых праб-

лем, найперш у плане метадалогii iх аналiзу. Па-першае, упор рабiўся на неабходнасць аналiзу 

накопленых эканамiчных праблем i складанасцей у кожнай краiне паасобку. Па-другое, пры 

ўсiм шматаблiччы i асаблiвасцях, адпраўным пунктам ацэнкi стану вызначалася цэнтральная 

планаваная сiстэма з усiмi яе наступствамi. Па-трэцяе, выдзялялася такая асаблiвасць вытвор-

чай базы ўсiх эканомiк, як арыентацыя не на задавальненне патрэб насельнiцтва, а на выканан-

не плана, мэты якога толькi часткова супадалi з запытамi грамадства. Вось чаму буйная вы-

творчасць з пачаткам пераўтварэнняў аказалася нежыццяздольнай. Чацвѐртай асаблiвасцю 

называлася нiзкая фiнансавая дысцыплiна; коштавыя характарыстыкi часта адыходзiлi на 

апошняе месца дзеля выканання плана. Пры скажонай сiстэме цэна-ўтварэння рэформы былi 

немагчымыя.  

Далей: звычайныя для рынкавай эканомiкi з’явы, як iнфляцыя, беспрацоўе i да т. п. былi за-

гнаны ў катэгорыю «схаваных», а iх уплыў падаўляўся. Аднак гэта не азначала iх адсутнасцi. 

Для ўсiх краiн быў характэрным высокi цi па крайняй меры iстотны ўзровень знешняй запазы-

чанасцi; iснавала манаполiя цi амаль манаполiя дзяржаўнай (сацыялiстычнай) i кааператыўнай 

уласнасцi, але побач паўсюдна заставаўся неафiцыйны прыватны сектар. Прадпрымальнiцтва 

як эканамiчная катэгорыя практычна адсутнiчала, па крайняй меры легальна, i iснавала ў так 

званай ценявой эканомiцы ў скажоным па рынкавых крытэрыях выглядзе. Ва ўсiх краiнах за-

хоўваўся значны разрыў памiж плацежаздольным попытам i прапановай. У вынiку на руках 

насельнiцтва перад рэформамi аказалiся даволi значныя свабодныя грашовыя сродкi, не за-

бяспечаныя таварнай масай. Амаль усе гэтыя грошы былi расцярушаны сярод мноства тры-

мальнiкаў, значная частка iх аказалася ў руках дзяльцоў ценявой эканомiкi. Магчымасцi 

прыцягнення накапленняў дзеля канцэнтрацыi пры вырашэннi прыватызацыi дзяржуласнасцi 

былi абмежаванымi.  
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Узровень жыцця насельнiцтва не адпавядаў узроўню эфектыўнасцi функцыянавання эка-

номiкi. Жыццѐвы ўзровень, паводле меркавання заходнiх эканамiстаў, падтрымлiваўся штучна 

шляхам павышэння долi спажывання ў нацыянальным даходзе i коштам знешняй запазыча-

насцi. З гэтага пункта погляду ўзровень жыцця быў завышаны, хоць па заходнiх крытэрыях 

быў нiзкi. Такiм чынам сiстэма забяспечвала насельнiцтву, незалежна ад iндывiдуальнага ўкла-

да, прыблiзна аднолькава нiзкi ўзровень жыцця. Гэта быў трывожны сiмптом, таму што пры 

пераходзе да рынку лiквiдацыя «ўраўнiлаўкi» i адмова дзяржавы ад функцыi сацыяльнай аба-

роны пагражалi сацыяльным выбухам.  

Станавiлася ясна, што пераходны перыяд будзе выключна балючым сацыяльным ударам; 

эканамiсты папярэджвалi, што «горкiя плады капiталiзму выспяваюць значна раней за астат-

нiя». Чакалася, што гэта ўсѐ прыйдзе ў рэзкае супярэчанне з чаканнямi i надзеямi насельнiцтва, 

якое было ўпэўнена, што пераход да рынкавай сiстэмы iмгнен-на прыводзiць да павышэння 

ўзроўню жыцця па заходнiм узоры.  

Выпрацоўка новай эканамiчнай палiтыкi ў большасцi выпадкаў ажыццяўлялася пара-

лельна з разгортваннем пераўтварэнняў. У рэшце рэшт усiм краiнам пераходнага перыяду 

прышлося адразу вырашаць дзве выключна складаныя задачы: стабiлiзацыю эканомiкi i пераа-

доленне крызiснай сiтуацыi; ажыццяўленне эканамiчных рэформ з мэтай пераўтварэння эка-

номiкi i пераходу да рынку. Iх складанасць узрастала з-за неабходнасцi вырашэння абедзвюх 

задач адначасова. Спробы прыпынiць працэс эканамiчных пераўтварэнняў i засяродзiць нама-

ганнi на стабiлiзацыi эканомiкi вялi да вяртання мiнулых, дыскрэдытаваўшых сябе ў вачах гра-

мадзян метадаў кiравання эканомiкай, да зацягвання працэсу трансфармацыi, яе спынення i 

нават вяртання назад. Пры гэтым узнiкала нечакана рэзкая супярэчнасць памiж новы-мi 

палiтычнымi структурамi i эканамiчным базiсам.  

З другога боку, спробы ажыццявiць эканамiчныя рэформы любой цаной, без належнай 

увагi да пытанняў пераадолення эканамiчнага крызiсу вялi да банкруцтва ўсяго працэсу пера-

будовы ва ўсiх яе аспектах (палiтычным, эканамiчным i сацыяльным) з тымi ж негатыўнымi 

наступствамi. Галоўная праблема ўпiралася ў вызначэнне аптымальнага спалучэння стабiлiза-

цыйных i пераўтваральных мер, у расстаноўку правiльных акцэнтаў у ходзе гэтага працэсу. 

Вiдавочна, што такое спалучэнне было розным для розных краiн у залежнасцi ад асаблiвасцей 

iх эканамiчнага стану, накiраванасцi эканомiкi, глыбiнi крызiсу i да т. п. Дапамога Захаду не 

мела рашаючага значэння, прыходзiлася разлiчваць пераважна на ўласныя сiлы. 

Пераход да рынку непазбежна звязваўся з цяжкiмi рашэннямi, таму было асаблiва важна 

мець калi не нацыянальны кансенсус дзеля iх падтрымкi, то хоць бы выразна выказанае мерка-

ванне большасцi насельнiцтва i палiтычных сiл, незалежна ад таго, аформлены яны ў партыi цi 

не. З гэтай мэтай прышлося даводзiць да ведама насельнiцтва поўную карцiну эканамiчнага 

стану, асноўных тэндэнцый развiцця падзей i такiм чынам даказваць абсалютную неабходнасць 

прымаемых рашэнняў. Не ўтойвалася iнфармацыя адносна негатыўных наступстваў ад разгорт-

ваемых рэформ. Абнародавалiся праграмы эканамiчных пераўтварэнняў, уключаючы непапу-

лярныя меры, на якiя вымушаны былi iсцi ўрады дзеля рэфармiравання, шмат дзе рабiлiся крокi 

для пошуку падтрымкi з боку апазiцыi. 

Стадыi рынкавай рэформы. Эканамiчная палiтыка ў ходзе асноватворных рынкавых 

рэформ праходзiла тры ўзроўнi: макраэканамiчную стабiлiзацыю, мiкраэканамiчную лiбе-

ралiзацыю i глыбокую структурную перабудову.  

Макраэканамiчная стабiлiзацыя мела на мэце згортванне спадчыннай iнфляцыi з дапамогай 

такiх сродкаў, як абмежаванне дэфiцыта бюджэту, змяншэнне тэмпу росту грашовай масы, 
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павышэнне працэнтаў на ашчадныя ўклады, кантроль за аплатамi, стабiлiзацыя курсу нацыяна-

льнай валюты з мэтай вярнуць ѐй давер i да т. п. Макраэканамiчная стабiлiзацыя была тым 

больш неабходнай, чым больш дэстабiлiзаваная гаспадарка прымалася ў спадчыну.  

Мiкраэканамiчная лiбералiзацыя азначала пашырэнне эканамiч-най свабоды метадам ад-

маўлення дзяржавы ад абмежавання ва ўтва-рэннi i развiццi прыватных прадпрыемстваў, ад 

бюракратычных абмежаванняў у экспарце i iмпарце, кантролi цэн i да т. п. Нарэшце, глыбокая 

структурная перабудова заключалася ў пераўтварэннi цi нават утварэннi цэлых сегментаў нова-

га эканамiчнага ладу: прыватызацыi прадпрыемстваў, рэформе падатковай сiстэмы i мытна-

падатковых служб, будове бiржы каштоўных папер i разнастайных фiнансавых устаноў, 

увядзеннi сапраўднага мясцовага самакiравання, перабудове пенсiйна-дапаможнай сiстэмы, 

службы аховы здароўя i да т. п. 

Галоўнай задачай макраэканамiчнай стабiлiзацыi стала ўмацаван-не нацыянальнай грашо-

вай адзiнкi. Мiкраэканамiчная лiбералiзацыя ў сваю чаргу вылiлася ў пашырэнне легальнага 

рынку ў эканомiцы, таму што рынак – гэта маса свабодна заключаных трансакцый. Глыбокая ж 

структурная перабудова спатрэбiлася пераважна для таго, каб эканомiка набыла капiталiстыч-

ны характар i каб усталявалiся фiнансавыя структуры i рынак. 

 

 

4.5. Разгортванне эканамiчнай трансфармацыi 

У агульным плане змест постсацыялiстычнай эканамiчнай трансфармацыi можна выз-

начыць як пераход ад таталiтарнага нярынкавага грамадства да дэмакратыi i рынку шляхам 

прыватызацыi i камерцыялiзацыi дзяржаўнай уласнасцi i стварэння рынкавай iнфраструктуры. 

«Шокавая тэрапiя». К пачатку 1990-х гг. эканомiка большасцi сярэднееўрапейскiх краiн 

знаходзiлася ў стане крызiсу. А да гэтага на працягу цэлага дзесяцiгоддзя нацыянальны даход 

на душу насельнiцтва ў лепшым выпадку заставаўся на адным узроўнi, у горшым – аказаўся 

нiжэй дасягнутага ў 70-я гг. Абясцэньванне нацыянальных валют дайшло да гіперінфляцыі; 

напрыклад, у Польшчы яна дасягала 900 % у год, у Славенii склала 550 % у 1990 г. Інфляцыi 

спадарожнiчалi недахоп тавараў i паслуг, штучна занiжаныя цэны i маса «пустых» грошай. 

Фiнансавую сiтуацыю ўскладнялi велiзарныя бюджэтныя дэфiцыты (да 7 i больш працэнтаў га-

давога ВУП) i замежныя даўгi (да 80 % гадавога ВУП). 

У той сiтуацыi кiруючыя элiты краiн рашалiся на прыняцце радыкальнай стратэгii пераадо-

лення гаспадарчага крызiсу шляхам пераходу на рынкавыя рэйкi. Гэтым дзеянням спадарож-

нiчалi супрацiўленне адыходзячых сiл i вялiкая грамадская боязь, якая ўкараняла мноства 

мiфаў, асаблiва, на тэму прыватызацыi як асноўнага спосабу стварэння рынку. Таму ў постса-

цыялiстычных краiнах эканамiчная палiтыка – вырашальны рычаг уладкавання грамадскiх ад-

носiн – набыла вельмi разнастайныя праявы ў залежнасцi ад таго, хто стаяў на чале рэформ, 

якую меў канцэпцыю эканамiчнага рэфармавання, якія настроi і ступень палiтычных кан-

флiктаў панавалі ў краiне. Такая разнастайнасць узораў эканамiчнай палiтыкi вылiлася ў своеа-

саблiвы натуральны эксперымент адыходу ад сацыялiзму.  

У большай альбо меншай ступенi такая палiтыка набывала сэнс «шокавай тэрапii». Яна 

рэальна вылiлася ў паступовую прыватызацыю дзяржаўных прадпрыемстваў, унутраную кан-

версаванасць грошай, лiквiдацыю бюджэтнага дэфiцыту, лiбералiзацыю цэн i гандлю, у тым 

лiку, шырокую адкрытасць унутранага рынку на замежныя тавары, значнае змяншэнне сферы 
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датацый да цэн i для прадпрыемстваў, абмежаванне росту аплат, строгае выкананне прынцыпу 

«чым менш умяшання ўрада ў функцыянаванне эканомiкi, тым лепш». 

Прыватызацыя аднак рэалiзавалася з неаднолькавымi поспехам – часцей у залежнасцi ад 

палiтычных умоў у краiне. У Чэха-Славакii, дзе яны заставалiся адносна стабiльнымi, удалося 

ўжо ў 1992 г. увесцi праграму дынамiчнай прыватызацыi. Чэшскi шлях лiчыцца самым рады-

кальным. На практыцы, аднак, чэшскi ўрад не рабiў стаўку на «лячэн-не шокам», аддаючы пе-

равагу «лячэнню па метаду Клаўса» (прэм’ер-мiнiстра ў 1992–1996 гг.), дзе прадугледжваліся 

адпаведныя меры сацыяльнай абароны.  

Аналагiчная праграма была падрыхтавана i ў Польшчы, але стала ахвярай палiтычнай ба-

рацьбы i аказалася рэалiзаванай толькi ў 1994 г. Выразная ж «шокавасць» польскай рэформы на 

старце тлумачылася тым, што пад кiраўнiцтвам радыкальнага эканамiста, вiцэ-прэм’ера Л. 

Бальцэровiча (1989–1991) была шырока разгорнута прыватызацыя ў сектарах спажывання i аб-

слугоўвання без дастатковых сацыяльных гарантый калектывам, таму яна хутка захлынулася. 

Венгерскi шлях назвалi «аздараўленчай тэрапiяй», хоць i тут былi элементы «шоку». Радыкаль-

ным шляхам пайшла Славакiя, разгарнуўшы так званую «сямейную» (або «дырэктарскую») 

прыватызацыю iснаваўшага пры сацы-ялiзме сектара самакiруемых прадпрыемстваў. Аб-

вяшчэнне дзеючых дырэктараў уласнiкамi сваiх фiрм за сiмвалiчны выкуп супярэчыла трады-

цыям рабочага самакiравання, прыводзiла да абвастрэння сацыяльнай напружанасцi. Таму з ча-

сам у славацкую прыватызацыю былi ўведзены некаторыя карэктывы, каб знiзiць негатыўны 

ўплыў трансфармацыi на грамадства. Па характары дырэктарскай (нават наменклатурнай, па 

вызначэннi апазiцыi) была прыватызацыя ў Харватыi. 

«Народная» чэкавая прыватызацыя ў Літве нагадвала хаатычны і цяжкакіруемы працэс, які 

меў адну вiдавочную мэту: хутчэй усѐ раздаць. Завяршаючы этап прыватызацыі праводзіўся за 

валюту і таксама не пазбег цяжкасцей. Самымi істотнымi з іх былі палітычныя рашэнні пры 

прыватызацыі (фактычна перадачы) асобных комплексаў і адсутнасць згоды сярод саміх пры-

ватызатараў аб шляхах яе правядзення. 

Нетаропка праводзiлася прыватызацыя ў Славенii, дзе мэты былi такiя ж, як у iншых 

краiнах, а канкрэтныя задачы i выбраная мадэль – спецыфiчныя. Там мацней, чым у Славакii, 

улiчвалiся традыцыi самакiравання i менталiтэт нацыi, таму на справе галоўная задача прыва-

тызацыi звялася да прывядзення фармальна-юрыдычных праў уласнасцi ў адпаведнасць з фак-

тычнай самастойнасцю раней акцыянiра-ваных прадпрыемстваў. Вывад прадпрыемстваў з-пад 

кантролю дзяржавы не патрабаваўся, таму што i раней толькi нязначная iх частка знаходзiлася 

ў дзяржаўнай уласнасці. Масавае акцыянiраванне ажыццяўлялася з выкарыстаннем сертыфiка-

таў уласнасцi (ваўчараў); бясплатна цi на вельмi льготных умовах прадпрыемствы перадавалiся 

калектывам i ўсiм грамадзянам, набыўшым ваўчары. Аналагiчная методыка ў Беларусi, як 

вядома, прывяла да асядання ваўчараў мѐртвым грузам на руках iх уладальнiкаў, а прадпрыем-

ствы засталiся ва ўласнасцi дзяржавы. 

Пачатак эканамiчнай рэформы. Як нагадвалася вышэй, адным з найбольшых ворагаў на 

старце рэформ аказалася iнфляцыя. Правiльна паступалi тыя краiны, дзе на самай ранняй ста-

дыi пераўтварэнняў паклапацiлiся аб стварэннi механiзму арбiтража памiж урадам i арганiза-

цыямi, абараняючымi iнтарэсы розных груп насельнiцтва (прафса-юзамi, гандлѐвымi палатамi i 

да т. п.). Зніжэнне інфляцыі да 3–5 % было прымальным (нават для нармальна функцыянуючай 

эканомiкi). Узровень у 25–30 % уяўляў небяспеку не столькi ў эканамiчным, колькi ў сацыяль-

ным плане, i ўтаймаванне iнфляцыi станавiлася адной з першачарговых задач. Калi прычынай 
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такога ўзроўню здараўся некантраляваны выпуск грашовай масы, тады адзiным выйсцем было 

спыненне выпуску грошай звыш агульнага кошту вытворчасцi тавараў. Аднак пасля страты 

кантролю над грашовым абарачэннем праблема ўтаймавання iнфляцыi звычайна набывала 

складаны характар.  

Прынцыповай умовай для выпрацоўкi i рэалiзацыi антыiнфля-цыйнай палiтыкi, арыентава-

най на рынак, было стварэнне эфектыўнай банкаўскай сiстэмы. Згодна з заходняй мадэллю, та-

кая сiстэма фармiравалася з цэнтральнага банка i шэрагу камерцыйных банкаў, якiя маглi сва-

бодна канкурыраваць памiж сабой. Характар дзейнасцi апошнiх нагадваў прыватныя кампанii, 

але з боку дзяржавы праду-гледжвалiся пэўныя гарантыi захавання ўкладаў. 

Наступным важным пытаннем станавiлася пераадоленне манапалiзацыi вытворчасцi i рын-

каў, характэрнае для краiн з цэнтральна планаванай эканомiкай. Перш за ўсѐ прыходзiлася рас-

працоўваць i прымаць антыманапольнае заканадаўства i заканадаўства на выпадак банкруцтва. 

Далей ажыццяўлялася ацэнка асноўных фондаў дзяржаўных прадпрыемстваў i iншых вiдаў 

дзяржаўнай уласнасцi, уключаючы зямлю. Ставiлiся бар’еры супраць спроб прыватных кам-

панiй, якiя куплялi (цi атрымлiвалi) гэту ўласнасць, занiзiць яе кошт дзеля спекуляцыйных мэт. 

Ключавым пытаннем пераходу да рынку з’явiлася фармiраванне прыватнага сектара эка-

номiкi. Гэта выклiкала ў першую чаргу стварэнне новага заканадаўства. Спатрэбiлiся наступ-

ныя тыповыя законы, што рэгулявалi гэты працэс: 

– прыватнай ўласнасцi надавалiся поўная роўнасць i ўсе правы для ўдзелу ў эканамiчнай 

дзейнасцi. Забеспячэнне прыватнага сектара сыравiнай, матэрыяламi, машынамi i абсталяван-

нем у тым лiку за кошт iмпарту набывала недыскрымiнацыйную аснову; 

– устанаўлiваўся непразмерны прагрэсiўны падатак на прыватную ўласнасць. Прыватныя 

iнвестыцыi цалкам цi амаль цалкам вызвалялiся ад падаткаў; 

– усталѐўваўся свабодны доступ прыватнага сектара да дзяржаўных крэдытаў; 

– акрэслiваўся заканадаўчы парадак прадастаўлення льготных крэдытаў i льготных умоў на 

этапе станаўлення прыватных фiрм i прадпрыемстваў. 

Спадарожнымi мерамi пачатковага этапа пераўтварэнняў сталi скарачэнне выдаткаў на 

дзяржапарат, капiтальныя ўкладаннi, ваенныя затраты i на ўсѐ тое, што садзейнiчала змяншэн-

ню дэфiцыта дзяржаўнага бюджэта i аздараўленню сацыяльнай атмасферы. 

Радыкальная i мяккая мадэлi эканамiчнай стратэгii. Эканамiчную стратэгiю, 

рэалiзаваную асобнымi постсацыялiстычнымi краi-намi, можна з пэўным спрашчэннем 

падзялiць на радыкальную i «мяккую» (запаволеную). Радыкальная стратэгiя ўваходжання ў 

рынак азначала:  

– увядзенне ў жыццѐ цэласнага пакета макраэканамiчнай стабiлiзацыi, мiкраэканамiчнай 

лiбералiзацыi i глыбокай структурнай перабудовы; 

– рэалiзацыю як мiнiмум двух першых узроўняў эканамiчнай палiтыкi з хуткасцю, 

наблiжанай да максiмальнай. 

Стратэгiя радыкальных рэформ у постсацыялiстычных краiнах стала атаясамлiвацца з ма-

нетарысцкiмi падыходамi, або «шокавай тэрапiяй». «Шокавая тэрапiя» прадугледжвала такiя 

меры, як лiквiдацыя эканамiчных абмежаванняў i стабiлiзацыя валютнага курсу, увядзенне 

жорсткай грашова-крэдытнай i бюджэтнай палiтыкi, «адсячэнне» шляхам пазбаўлення бюдж-

этнай падпiткi слабых, неканкурэнтаздольных галiн i вытворчасцей. Згаданыя меры 

ажыццяўлялiся «адным махам». Да асноў радыкальнай стратэгii належала таксама абвяшчэнне 

хуткай прыватызацыi дзяржаўных прадпрыемстваў.  
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Антыподам «шокавай тэрапii» аказаўся «мяккi» падыход (стратэ-гiя запаволеных рэформ), 

якi меркаваўся як паступовае ўваходжанне ў рынак пры захаваннi дзяржаўнага рэгулявання 

значнай часткi эканомi-кi i сiстэмы сацыяльных амартызатараў. Маштабы лiбералiзацыi гаспа-

дарчай дзейнасцi i прыватызацыi пры гэтым падыходзе абмежаваны; у шэрагу выпадкаў прак-

тыкуюцца адмiнiстрацыйныя метады кiра-вання эканомiкай (напрыклад, дзяржзаказ). Фiнанса-

ва-манетарная палiтыка звычайна арыентуецца не толькi на ўтаймаванне iнфляцыi, але i на 

недапушчэнне абвала рэальнай вытворчасцi i сацыяльнай сферы. 

З часам стала модным крытыкаваць манетарысцкiя метады рэфармiравання, і як уяўляецца, 

беспадстаўна. Яны з’яўлялiся непазбежнымi на пачатковым этапе пераўтварэнняў з-за канкрэт-

на-гiстарыч-нага стану эканомiкi. Iншая справа, што ў многiх краiнах пасля першай радыкаль-

най хвалi рэформы рэзка запаволiлiся. Наступiўшые затым таптанне на месцы, непасля-

доўнасць рэформ ужо былi вынiкам дзяржаўнага рэгулявання i стратэгii запаволеных змен, 

хоць вiну паў-сюдна ўсклалi на перагiбы «шокавай тэрапii». На справе ж быў страчаны дарагi 

час, i ў эканомiцы i сацыяльнай сферы сталi нарастаць сур’ѐзныя цяжкасцi. Адбывалася гэта не 

таму, што ўзмацнiўся манетарызм, а галоўным чынам з-за непаслядоўнасцi ва ўкараненнi рын-

кавых метадаў гаспадарання: штучнага згортвання канкурэнцыi на рынку капiталаў i працы, 

няўвагi да банкруцтва неперспектыўных прадпрыемстваў, занядбання патрэбы iх санацыi i 

рэструктурызацыi. 

Як вынiк, рынкавыя рэформы ў важнейшай сферы – вытворчай – спынялiся. З-за гэтага 

расла колькасць неплацежаздольных прадпрыемстваў, на iх заставалася залiшняя рабочая сiла 

без магчымасцi атры-мання рэгулярных заробкаў. Падалi аб’ѐмы вытворчасцi прадукцыi, а вы-

раблены тавар спажыўцы, што аказалiся таксама ў незайздроснай сiтуацыi, маглi набываць 

толькi без своечасовай аплаты. Расквiтнеў бартэрны абмен – магiльшчык рынку. 

Мерапрыемствы па стабiлiзацыi. З пачатку 90-х гг. большасць краiн Сярэдняй Еўропы 

прынялi праграмы стабiлiзацыi i пераўтва-рэнняў. Такiя дзяржавы прынята называць пераход-

нымi (транзi-тыўнымi). Першай сярод iх аказалася Польшча; яна стала ажыццяўляць стабiлiза-

цыйныя мерапрыемствы са студзеня 1990 г. У сакавiку таго ж года падобную праграму пачала 

рэалiзоўваць Венгрыя, затым – Чэха-Славакiя (студзень 1991 г.), Славенiя (кастрычнiк 1991 г.). 

Астатнiя краiны рэгiѐна ўводзiлi адпаведныя праграмы ў 1992–1994 гг.  

Стрыжнем эканамiчнай палiтыкi на гэтым этапе станавiлася фi-нансавая стабiлiзацыя. Яе 

перадумовай былi крокi па падтрыманнi пакупной здольнасцi нацыянальнай валюты, яе больш-

менш устойлiвага курсу, а ў новаўзнiкшых дзяржавах – яшчэ i ўвядзенне ўласнай грашовай 

адзiнкi. Нягледзячы на шматлiкiя цяжкасцi, нават першыя «шо-кавыя працэдуры» прыносiлi 

адносна хуткiя i заўважныя эфекты. Прапанова тавараў i паслуг значна ўзрасла, знiклi вельмi 

характэрныя для перыяду «рэальнага сацыялiзму» чэргi i разнастайныя спосабы пазарынкавага 

размеркавання i продажу «з-пад прылаўка» дэфiцытных тавараў. Грошы зноў станавiлiся 

рэальнай катэгорыяй гаспадарання, удавалася таксама забяспечыць iх абмежаваную канверса-

ванасць. 

У большасцi транзiтыўных краiн фiнансавая стабiлiзацыя дасягалася ў значнай меры ко-

штам прыцягнення крэдытаў МВФ i iншых займаў на Захадзе. Выключэннем з гэтага сталi 

Славенiя, Балгарыя, Румынiя, Украiна, Беларусь. Пры гэтым Славенiя дабiвалася стабiлi-зацыi i 

росту вытворчасцi, выкарыстоўваючы ўнутраныя рэзервы, што было вынiкам свядомай 

палiтыкi ўрада i сведчыла аб здаровых асновах пачатковага эканамiчнага развiцця. Астатнiя 
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дзяржавы сутыкнулiся з немагчымасцю (цi з крайняй абмежаванасцю магчымасцей) 

прыцягваць замежныя iнвестыцыi. 

Агульнапрызнанымi мерамi па стабiлiзацыi сталi кадравыя змены на вышэйшых 

дзяржаўных пасадах. У рэгiянальным разрэзе яны выглядаюць наступным чынам. Найбольш 

шырокая замена кiруючых кадраў адбылася ў Чэхii, найменшая – у Расii, дзе зарадзiлiся прык-

меты наменклатурнага капiталiзму. Венгрыя, Польшча, Славенiя аказалiся пасярэдзiне гэтых 

полюсаў. Але i там верагодным заставаўся дрэйф у бок алiгархii, тыповай для лацiнаамеры-

канскiх грамадстваў. Крытычны пункт фармiравання «нармальных» капiталiстычных кадраў у 

краiнах-лiдэрах рэфармiравання быў перакрочаны толькi ў другой палове 1990-х гг. А дагэтуль 

заставалася нявырашаным: цi кадравы склад замацуецца на традыцыях прафесiяналiзму, цi 

будзе расколваць грамадства на даперабудовачнае i постперабудовачнае. У цэлым кадрава-

кiраўнiчы рынак краiн рэгiѐна i пазней заставаўся неўпа-радкаваным, асаблiва на вышэйшых 

паверхах улады i эканомiкi. Таму без свядомых палiтычных крокаў уся трансфармацыя пагра-

жала пагрузiцца ў стыхiю, а новая грамадская сiстэма – набыць тупiковы напрамак развiцця. 

Палiтычнымi варыянтамі стабiлiзацыi станавiлiся гучныя адстаўкi iдэолагаў рэформ, якiя 

па-папулiсцку абвяшчалiся вiноўнiкамi цяжкасцей. Бадай, першай ахвярай стаў Л. Бальцэровiч, 

пазней – венгерскi мiнiстр фiнансаў Л. Бокраш. Апошнi пакінуў пасаду ў 1996 г., калi названая 

яго iмем балючая праграма «зацiскання рэменя» (шляхам аздараўленчай тэрапii) ужо пачала 

прыносiць першыя эфекты. Адыход iдэ-олага адбываўся звычайна ў момант, калi грамадства 

дасягала парогу цярпення i меў на мэце ўлагодзiць небяспечныя для ўлады настроi. Нетыповая 

сiтуацыя ўтрымлiвалася працяглы час толькi ў Чэхii, дзе адзiн з iдэолагаў рэформ мiнiстр пра-

мысловасцi i гандлю У. Длоўгы каля трох гадоў лiдзiраваў у рэйтынгу папулярных палiтыкаў. 

На старце трансфармацыi ѐн пазбег празмернага абцяжарвання чэшскага грамадства рэфор-

мамi. В. Клаўс – прэм’ер-мiнiстр, з якiм таксама асацыiра-валiся чэшскiя пераўтварэннi – 

сцвярджаў, што грамадства не адчула недамагання ад глыбокiх змен таму, што яны былi пра-

ведзены маланкава. Пры гэтым ѐн спасылаўся на запавет Н. Макiявелi да ўладаў: усѐ нядобрае 

праводзiць адным махам, усѐ добрае расцягваць у часе. 

Пераадоленне крызiсу, стабiлiзацыя, спробы прыватызацыi, рэструктурызацыя i стварэнне 

рынкавых умоў у краiнах Сярэдняй Еўропы аказалiся даўжэйшым, цяжэйшым i балючым 

працэсам, чым пачаткова закладвалася. На ўзмацненне ступенi складанасцей без сумнення 

паўплывала адмоўная кан’юнктура, што панавала да 1993 г. у сусветнай гаспадарцы i была 

асаблiва выразнай у краiнах Заходняй Еўропы, а таксама развал гаспадарча-гандлѐвых сувязей 

у рамках СЭУ. Найбольш пакутлiвай была страта экспартных рынкаў былога СССР, якi быў 

амаль выключным спажыўцом прадукцыi прадпрыемстваў сацыялiстычных краiн-партнѐраў. 

Як бачна, краiны Сярэдняй Еўропы не вынайшлi звышэфектыў-ных метадаў рэалiзацыi 

эканамiчнай палiтыкi. Аднак большасць з iх ужо да сярэдзiны 1990-х гг. адчулi першыя поспехi 

i ўсе без выключэння – апраўданыя надзеi на добрыя вынiкi эканамiчнай трансфармацыi. Гэта 

звязана найперш з тым, што яны рэалiзавалi мерапрыемствы па стабiлiзацыi народнагаспадар-

чага комплексу, стварылi рынкавыя структуры i выбралi перспектыўную эканамiчную палiты-

ку. Поспеху садзейнічалi таксама лiквiдацыя перашкод для прадпрымальнiцтва, стварэнне 

нармальных умоў дзейнасцi прыватнага сектара, прыватызацыя значнай часткi нацыянальнай 

маѐмасцi, паляпшэнне магчымасцей ажыццяўлення замежнага гандлю, фiнансавая стабiлiза-

цыя. Усѐ ж у цэлым першыя тры гады пераўтварэнняў не былi падмацаваны ўстойлiвымi 

крынiцамi эканамiчнага росту i паўсюдна аказалiся перыядам эканамiчнай стагнацыi i спаду 
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ўзроўню жыцця насельнiцтва. Пазней выявiлiся пазiтыўныя зрухi, хоць i не ва ўсiх краiнах 

рэгiѐна. 

 

 

4.6. Важнейшыя вынікi эканамiчнай трансфармацыi 

Укараненне рынкавых адносiн. У наступныя гады краiны Сярэдняй Еўропы дасягнулi 

пэўных эканамiчных поспехаў ва ўмовах па-глыблення рынкавых пераўтварэнняў (гл. табл. 3). 

Пры iх параўнаннi бачна, што далей iншых рэформы пайшлi ў Славенii, Харватыi i Чэхii, аб 

чым сведчаць паказчыкi мiнулых гадоў i прагнозы на будучыню. Праўда, у сярэдзiне 90-х гг. 

чэхi перажылi iстотнае пагаршэнне эканамiчнай кан’юнктуры. Бясспрэчных поспехаў дасягну-

ла славацкая эканомiка, нядрэнныя вынiкi ў Польшчы. Венгерскi шлях быў менш паспяховым, 

але ў параўнаннi з iншымi краiнамi яна набрала больш вопыту i дасведчанасцi. Эстонскiя ўра-

ды ажыццяўлялi комплексную i добра збалансаваную праграму дасягнення макраэканамiчнай 

стабiльнасцi i завяршэння структурных рэформ. Такая палiтыка пасадзейнiчала працэсу эка-

намiчнага аздараўлення i заклала асновы для ўстойлiвага росту. Пасля расiйскага крызiсу ў 

жнiўнi 1998 г. ва ўсiх дзяржавах Балтыi назiраўся рэзкi спад эканамiчнай актыўнасцi, і толькi ў 

Эстонii з другой паловы 1999 г. аднавiўся рост, а затым набыў паскарэнне. У Румынii i Балга-

рыi вытворчасць стабiлiзавалася, з’явiлi-ся, асаблiва ў Румынii, прыкметы эканамiчнага росту. 

Лiтоўская экано-мiка пасля значных поспехаў у макраэканамiчнай стабiлiзацыi i правядзеннi 

структурных рэформ з канца 1998 г. адчула эканамiчны спад з-за палiтычных пралiкаў i 

знешнiх уздзеянняў. Адначасова нарастаў дэфiцыт плацежнага балансу i знешнi доўг. У 2000 г. 

спад дасягнуў сваѐй нiжняй рысы, адначасова абрысавалiся магчымасцi яго пераадолення. 

Эканамiчныя рэформы ў Албанii ў 1992–1996 гг. праводзiлiся неканструктыўна, гэты час мож-

на лiчыць у цэлым страчаным для трансфармацыi албанскага грамадства.  

Заходнiя аналiтыкi адзначаюць, што ў большасцi краiн рэгiѐна адбываецца працэс уцягван-

ня ў эканамiчны абарот зберажэнняў насельнiцтва. Эксперты ААН ужо ў 1996 г. прышлi да 

высновы, што Чэхiя, Венгрыя i Славенiя  стварылi больш эфектыўную эканомiку, чым самы 

слабы член Еўрасаюза – Iспанiя i наблiжалiся да ўзроўню Грэцыi. Тым не менш тады ЕС вы-

працаваў рапарт, у якiм выказвалася незадаволенасць вынiкамi пераўтварэнняў уласнасцi ў 

краiнах Сярэдняй Еўропы да 1994 г. 

Бытаваўшыя ў краiнах Сярэдняй Еўропы ўяўленнi, што дзяржава павiнна поўнасцю выйсцi 

з эканомiкi, разышлiся з практыкай. У боль-шасцi з iх дзяржава захавала за сабой шырокiя эка-

намiчныя функцыi, забяспечыла кiруемасць працэсам трансфармацыi. Праўда, характар 

дзяржаўнага ўздзеяння на эканомiку кардынальна змянiўся: прамы iнтэрвенцыянiзм 

зменшыўся, адбыўся зрух у функцыях дзяржаўных органаў ад падмены рынку да яго 

дапаўнення, падтрымкi i стымулявання працы. Гэта, дарэчы, адпавядае стандартам членства ў 

ЕС. 

Прыватызацыю найбольш радыкальна працягвалі чэхi i венгры. Яны рашылiся аддаць у 

прыватныя рукi такiя ўнушальныя сектары эканомiкi, як нафтахiмiя, тэлекамунiкацыя, каму-

нальныя паслугi. У Чэхii дзяржава засталася ўласнiкам толькi двух з шасцi банкаў. Венгры 

першымi ў рэгiѐне распачалi прыватызацыю энергетычнага сектара, адмовiлiся ад дзяржаўнага 

пакета акцый на тэлефонную галiну. У iншых краiнах, дзе фармiраванне прыватнага сектара 

адбывалася без эфектыўных механiзмаў кiравання дзяржаўнымi актывамi, без прадуманай 

прыватызацыйнай структуры, адбылося ўзмацненне карупцыi, ценявой эканомiкi (Балгарыя, 
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Румынiя, Албанiя). Спецыфiчны шлях фармiравання прыватных капiталаў у гэтых краiнах 

нярэдка выходзiць за межы закона. Ён сказваецца на сацыяльна-палiтычным клiмаце вакол 

прыватызацыi, прадвызначае асобыя паводзiны новых уласнiкаў. 

Таблiца 3 

Дынаміка пераўтварэнняў у некаторых пераходных краінах Цэнтральнай i Усходняй 

Еўропы ў 1999–2000 гг. 

 

Краіна 

Дата 

прыняцця 

праграмы 

стабіліза

цыі 

Рост 

ВУП у 

1999 г. 

/ 2000 

г. 

ВУП на ду-

шу насель-

ніцтва ў 

1999 г. 

(дол.) 

Інфляцыя 

(сярэдняя 

за  

1999 г. /         

2000 г.) 

Гандлѐ-

вы ба-

ланс у  

1999 г. 

(млрд  

дол.) 

Бюджэтны 

баланс у 

1999 г. 

(% ад 

ВУП) 

Агульныя 

інвесты-

цыі да 

2000 г. 

(млрд 

дол.) 

 

Насель-

ніцтва 

(млн 

чал.) 

Вен-

грыя 

III. 1990 4,5 / 

5,5 

4853 10,0 / 9,5 -3,0 -4,9 21,0 10,2 

Поль-

шча 

I. 1990 4,1 / 

5,0 

4024 7,3 / 10,0 -14,4 -2,0 30,0 38,6 

Сла-

вакія 

I. 1991 1,9 / 

2,0 

3654 10,6 / 

12,0 

-1,1 -1,9 3,5 5,4 

Сла-

венія 

X. 1991 4,9 / 

4,5 

10000 6,1 / 8,6 -1,3 -0,6 2,7 2,0 

Чэхiя I. 1991 -0,2 / 

2,5 

5189 2,1 / 4,0 -1,9 -1,9 23,0 10,3 

Эс-

тонія 

VI. 1992 -1,1 / 

6,0 

3564 3,3 / 4,0 -1,2 -4,6 2,7 1,5 

 

Балга-

рыя 

ІІ. 1991 2,4 / 

5,0 

1510 0,3 / 9,0 -1,0 1,8 3,0 8,2 

Ру-

мынія 

1991 -3,2 / 

1,5 

1515 45,8 / 

43,0 

-1,1 -2,6 6,0 22,5 

Латвія VI. 1992 0,1 / 

4,0 

2582 2,4 / 3,5 -1,0 -4,2 2,4 2,4 

Літва VI. 1992 -4,2 / 

2,0 

2880 0,8 / 1,0 -1,5 -8,6 2,4 3,7 

 

Бела-

русь 

XI. 1994 3,4 / 

3,9 

1777 293,8 / 

183,0 

0,5 -3,0 0,8 10,2 

Расія IV. 1995 3,2 / 

6,5 

2249 85,7 / 

20,0 

33,4 -1,6 21,0 146,0 

Украін

а 

XI. 1994 -0,4 / 

4,0 

1619 22,7 / 

26,0 

-0,2 -1,3 3,9 49,5 

 

На глыбiню ўкаранення рынкавых адносiн прама паўплывалi знешнiя капiталаўкладаннi, 

якiя, як заўважана, накiроўвалiся выключна ў недзяржаўны гаспадарчы сектар 
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постсацыялiстычных краiн Еўро-пы. Таму ступень сталасцi рынкавых адносiн знаходзiцца ў 

прамой залежнасцi ад аб’ѐму замежных iнвестыцый. Рэйтынг атрымальнiкаў замежных iнве-

стыцый, якiя ўкладзены ў 1999 г. (у дол. ЗША на душу насельнiцтва), наступны: Венгрыя – 

2070, Славенiя – 1350, Чэхiя – 1260, Польшча – 945, Славакiя – 342, Румынiя – 191, Балгарыя – 

189. Найбольш сцiплую прывабнасць прадэманстравалi Беларусь – 45 дол., Украiна – 54, Расiя 

– 94. 

Структурная перабудова эканомiкi. Эканамiчная палiтыка кожнага з урадаў пераходных 

краiн, нацэленая на дасягненне рынкавых адносiн, базiравалася на заахвочваннi вырабу пра-

мысловай прадукцыi на экспарт, на стымуляванне развiцця малых i сярэднiх прадпрыемстваў. 

Прымаўся курс на ўдасканаленне сферы абслугоўвання ўнутры краiны i далейшае развiццѐ 

працэсу iнтэграцыi ў еўрапейскiя структуры. Сярод задач першаступеннай важнасцi фiгуравалi 

таксама ўзмац-ненне канкурэнтаздольнасцi нацыянальных эканомiк, правядзенне рэструктуры-

зацыi дзяржаўных галiн гаспадаркi, папярэджанне празмернага беспрацоўя, дапамога сацыяль-

на неабароненым слаям насельнiц-тва. Гэтыя захады i патрэбы абумоўлiвалi неабходнасць 

значнай струк-турнай перабудовы эканамiчнага патэнцыяла кожнай асобнай дзяржавы сярэд-

нееўрапейскага рэгiѐна. 

Паслядоўная структурная перабудова станавiлася магчымай пры наяўнасцi шэрагу факта-

раў, сярод якiх былi: 

– прыход да ўлады палiтычных лiдэраў-рэфарматараў; 

– стварэнне кампетэнтных каманд эканамiчных рэфарматараў у ключавых мiнiстэрствах i 

эканамiчных iнстытутах; 

– падрыхтоўка i выкарыстанне спецыяльных нацыянальных кадраў менеджэраў; 

– наяўнасць нацыянальнага i прыток замежнага капiталу ў аб’ѐ-мах, дастатковых для эка-

номiка-структурнага манеўравання. 

Буйнейшай праблемай структурнай перабудовы стала трансфармацыя i прыватызацыя 

стратных гiгантаў сацыялiстычнай iндустрыi. Пасля шматлiкiх бясплѐнных спроб iх азда-

раўлення (санацыi) намаганнямi дзяржавы справа аб прыватызацыi ў большасцi краiн рэгiѐна 

перадавалася спецыяльна створанаму фонду. Фонд станавiўся ўласнi-кам акцый i прадаўцом 

гэтых прадпрыемстваў. Дзеля санацыi ѐн клапацiўся аб тым, каб крэдыторы неплацежаздоль-

ных i стратных прадпрыемстваў скарацiлi свае фiнансавыя прэтэнзii цi забiралi даўгi акцыямi. 

Далей для правядзення прыватызацыi патрабавался рэструктурызацыя дзяржуласнасцi. Фонд 

на падставе ацэнак фiнансавага стану дзялiў яе, як правiла, на тры групы: а) у асноўным здаро-

выя прадпрыемствы; б) прадпрыемствы са структурнымi праблемамi; в) прадпрыемствы, выз-

начаныя для лiквiдацыi. Рэструктурызацыя дзвюх апошнiх груп вылiвалася ў дзяленне 

прадпрыемстваў на больш дробныя i поў-насцю самастойныя юрыдычныя асобы, якiя падля-

галi пакупцы i якiя, у сваю чаргу, вырашалi праблемы лiшкаў рабочай сiлы i вялi перагаворы з 

крэдыторамi аб спосабах вяртання даўгоў. 

Прыкметныя структурныя змены ў гаспадарчым комплексе большасцi пераходных краiн 

назiралiся з сярэдзiны 90-х гг. Аб гэтым сведчылi, па-першае, пераарыентацыя знешняга ганд-

лю, дзе прыкладна дзве трэцi экспартна-iмпартных акцый стала прыпадаць на рынкi ЕС, па-

другое, змены ў структуры галiн з пункта гледжання ўтварэння новага кошту: палову i больш 

яго сталi ствараць у сферы паслуг, вырасла яго доля ў будаўнiцтве i, наадварот, рэзка спала – у 

прамысловасцi. 

Аб ступенi сталасцi структурна перабудаванай эканомiкi краiн Сярэдняй Еўропы сведчыць 

назiранне аб распаўсюджаннi расiйскага фiнансавага крызiсу летам 1998 г. Крызiс выклiкаў у 
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свеце спад даверу да так званых уваходзячых рынкаў. Аднак фiнансавыя рынкi большас-цi 

краiн рэгiѐна пасля нязначных ваганняў вярнулiся да нормы. Стала зразумелым, што ўжо нель-

га трактаваць усе краiны так, як Расiю. Венгрыя, Польшча, Славенiя, Чэхiя, нават вельмi за-

лежная ад гандлю з Расiяй Эстонiя выпалi з абоймы ўваходзячых i дасягнулi групы так званых 

пераўтваральных рынкаў. Яны зраўнялiся з краiнамi Лацiнскай Амерыкi, дзе працэсы транс-

фармацыi разгарнулiся значна раней. 

Паказчыкi эканамiчнага развiцця. Павелiчэнне аб’ѐмаў ВУП i прамысловай прадукцыi, 

знiжэнне ўзроўню iнфляцыi, рост унутранага i знешняга гандлю i iншыя паказчыкi пацвяр-

джаюць факт укаранення рынкавых адносiн як галоўнага дасягнення эканамiчнай трансфар-    

мацыi.  

Урады, прадэманстраваўшы палiтычную волю, змаглi сфармiра-ваць каманды прафесiяна-

лаў, максiмальна скарацiлi час на перабудову эканамiчных падсiстэм. Перад пачаткам рэформ 

эканамiсты не прагназавалi такога моцнага падзення ВУП. У сярэднiм па 25 краiнах ЦУЕ аб’ѐм 

вытворчасцi скарацiўся на 40 %. Ужо ў 1998 г. у 20 з iх назi-раўся эканамiчны рост. У сярэдне-

еўрапейскiм рэгiѐне падзенне было меншым, чым у краiнах былога Савецкага Саюза (акрамя 

краiн Балтыi). За 10 год рэформ толькi Польшча, Славенiя i Славакiя перавысiлi ўзровень 1989 

г. Калi ж браць 6-гадовы перыяд з пачатку рэформ, то толькi палякам удалося аднавiць узро-

вень ВУП. У краiнах Сярэдняй Еўропы было адноўлена 90 % ад узроўню 1989 г., у той час як у 

краi-нах Балтыi – 70 %, у краiнах экс-СССР – толькi 60 %. Хоць паказчык ВУП i мае шэраг 

iстотных недахопаў пры ацэнцы пераходнай эканомiкi, але з улiкам iншых паказчыкаў можна 

ацанiць эфектыўнасць розных нацыянальных мадэляў (гл. вышэй табл. 2, 3). 

Так, ВУП у 1998 г., у параўнаннi з 1989-м, аказаўся лепшым у той жа Польшчы – 123 %; у 

Славенii i Славакii ѐн зраўняўся з першым годам трансфармацыi, у Чэхii склаў 97 %, Венгрыi – 

95 %. У астатнiх пераходных краiнах ѐн вагаўся ў межах ад 42 % (Украiна) да 89 % (Эстонiя); 

Беларусь дасягнула 81 %. 

Падобную дынамiку меў i рост вытворчасцi з моманту найбольшага падзення (1989 г.) да 

канца 1998 г. Так, пасля значнага падзення вытворчыя паказчыкi за гэты перыяд выраслi: у 

Польшчы на 42,6 %, Славакii – на 32,9, Славенii – на 25,4, Венгрыi – на 16,3, Чэхii – на 12,8 %. 

У Румынii i Балгарыi (як i ў Расii) вытворчасць у цэлым дасягнула ўзроўню 1989 г. Аднак знач-

насць гэтых дасягненняў можна правiльна ацанiць толькi супастаўленнем з узроўнем ВУП 

(дол. ЗША) у пералiку на душу насельнiцтва за гады трансфармацыі. Дадзены паказчык най-

больш аб’ектыўна расстаўляе краiны ў рэйтынгу вытворчых здольнасцей. Такi рэйтынг у кан-

цы 1999 г. выглядаў наступным чынам: Славенiя – 10,0 тыс. дол. (11,5 тыс. у 1989 г.), Чэхiя – 

адпаведна 5,18 тыс. i 8,2 тыс., Венгрыя – 4,85 тыс. i 6,08 тыс., Польшча – 4,0 тыс. i 5,6 тыс., 

Славакiя – 3,65 тыс. і 6,96 тыс., Эстонiя – 3,56 тыс. i 6,47 тыс., Лiтва – 2,88 тыс. i 3,6 тыс., 

Латвiя – 2,58 тыс. i 5,2 тыс., Расiя – 2,24 тыс. i 5,6 тыс., Беларусь – 1,77 тыс. i 6,66 тыс., Украiна 

– 1,6 тыс. i 4,66 тыс., Румынiя – 1,5 тыс. i 3,2 тыс., Балгарыя – 1,5 тыс. i 3,0 тыс. 

Неабходнай умовай размеранага перспектыўнага развiцця з’яўля-ецца барацьба з iнфля-

цыяй, пагражаючай вынiкам усiх рэформ. Паступовае знiжэнне цэнаў пасля заканамернага iн-

фляцыйнага шоку на пачатку 90-х гг. лiчыцца поспехам рэформ. Славакiя i Чэхiя ў гэтым сэнсе 

да 1996 г. дасягнулi большага, чым астатнiя. Жорсткая бюджэтная i фiнансавая палiтыка, 

падтрыманая цэнтральнымi банкамi разам са спрыяльнай макраэканомiкай на старце рэформ 

сталi ў гэтых краi-нах добрым фундаментам для барацьбы з iнфляцыяй. Польшча нясе на сабе 

ярмо iнфляцыi, хоць i мае лепшыя перспектывы, чым Венгрыя. 
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У наступныя гады сiтуацыя часткова змянялася i ў цэлым па стане на канец 1999 г. працэнт 

гадавой iнфляцыi нацыянальных валют склаў: у Балгарыi – 0,3, Чэхii – 2,1, Харватыi – 6,0, Сла-

вакii – 6,1, Польшчы – 7,3, Венгрыi – 10,0, Славенii – 10,6, Румынii – 45,8. Найбольш не-

спрыяльная сiтуацыя ў Беларусi (293,8 %) i Расii (85,7 %). 

Дзейсным фактарам эканамiчнага росту дзяржаў Сярэдняй Еўро-пы стала пашырэнне 

знешняга гандлю. Асноўным гандлѐвым партнѐрам выступае Еўрапейскi саюз. Ажыўленне 

эканамiчнай кан’юнктуры ў iм самiм пасля 1993 г. аказала станоўчы ўплыў на гаспадарку 

краiн-партнѐраў. Праўда, гандаль з ЕС застаецца для iх адначасова адным з найбольш спрэч-

ных момантаў. Спiс артыкулаў да ўзгаднення вельмi вялiкi. Кожная краiна рэгiѐна, як i сам 

Еўрасаюз, iмкнецца як мага ахоўваць свае рынкi ад iмпарту асобных тавараў. Тым не менш, 

дзякуючы выключна пашырэнню гандлю з ЕС, у 1994 г. сума экспарту ў пералiку на аднаго 

грамадзянiна краiны склала для Польшчы 440 дол., а для Чэхii i Венгрыi – нават удвая больш. 

Вызначальныя фактары пераўтварэнняў. У першай палове 1990-х гг. лакаматывамi эка-

намiчнага развiцця транзiтыўных краiн былi: 

– рост унутранага спажывання на аснове павышэння плацежаздольнага попыту свайго 

насельнiцтва; 

– пашырэнне наменклатуры i геаграфii экспарту тавараў i паслуг. 

З сярэдзiны 90-х гг. адбывалася паступовая змена прыярытэтаў, якiя вызначаюць далейшы 

ход i глыбiню пераўтварэнняў. На першае месца выйшлi: 

– знiжэнне сабекошту экспартнай прадукцыi з мэтай павышэння яе канкурэнтаздольнасцi 

на знешнiх рынках; 

– iнвестыцыi ў рэструктурызацыю i мадэрнiзацыю перспектыўных прадпрыемстваў. 

Рэформы ў рэгiѐне пацвярджаюць, што вызначальнымi фактарамi эканамiчных пе-

раўтварэнняў нельга лiчыць наяўнасць прыродных рэсурсаў, высокiх тэхналогiй, культурнага 

фактару. Сцвярджэннi, што эканамiчны поспех гарантуюць вялiкiя памеры дзяржавы, гучаць 

недарэчна i абвергнуты гiсторыяй. Усе гэтыя фактары важныя, пажаданыя, але – спадарожныя. 

З другога боку, гiстарычнае развіццѐ паказвае, што iснуюць агульныя для ўсiх прынцыпы i ме-

тады дасягнення эканамiчнай эфектыўнасцi. Iх забяспечвае дзяржава, якая дзеля нацыянальнага 

росквiту, па-першае, стварае структуры, якiя цвѐрда абараняюць права ўласнасцi i, па-другое, 

сочыць за выкананнем усiх абавязкаў. Гэта i ѐсць тыя фактары, якiя адказваюць на асноватвор-

ныя пытаннi: што рабiць i дзеля чаго старацца. Менавiта яны з’яўляюцца вызначальнымi фак-

тарамi пераўтварэнняў.  

 

 

4.7. Заходнiя ўзоры ў дзяржаўна-палiтычных сiстэмах 

Усталяванне новага дзяржаўнага ладу. На рубяжы 80–90-х гг. ХХ ст. спынiлi сваѐ 

iснаванне ўзнiкшыя пасля Другой сусветнай вайны псеўдасацыялiстычныя рэжымы ў краiнах 

Сярэдняй Еўропы. У Поль-шчы гэта адбылося ў красавiку, у Балгарыi – у лiстападзе, у Румынii 

– у снежнi 1989 г., у Венгрыi – у красавiку, у Албанii – у снежнi 1990 г. Крах гэтых рэжымаў 

быў вынiкам глыбокага палiтычнага, эканамiч-нага, духоўнага крызiсу i, як вынiк, адхiлення ад 

улады правячых там таталiтарных структур, што называлi сябе камунiстычнымi i рабочымi 

партыямi i сацыялiстычнымi дзяржавамi. 

Сярод шматлiкiх прагнозаў лiквiдацыi камунiзму адсутнiчаў настолькi лагодны сцэнарый, 

якi фактычна быў увасоблены ў жыццѐ. Чакалася, што сiстэма, усталяваная коштам мiльѐнаў 
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ахвяр, будзе абараняцца нават тады, калi яна зусiм перастане адпавядаць грамадскiм надзеям i 

цярпенню. Нiхто не дапускаў, што рэжым «партыя–дзяржа-ва» адыдзе такiм аксамiтным споса-

бам. 

Хоць працэс пераходу ад аўтарытарнага праўлення да дэмакратыi ў большасцi краiн 

Сярэдняй Еўропы меў характар «перагаворнай рэвалюцыi», трэба падкрэслiць, што гэтым рэва-

люцыям папярэднiчалi выбухi масавага грамадскага пратэсту. Адзiн з такiх пратэстаў у Поль-

шчы закончыўся ўвядзеннем у снежнi 1981 г. ваеннага становiшча. У Румынii рэвалюцыйныя 

падзеi суправаджалiся ўзброенымi стычкамi i ахвярамi, народнае паўстанне там змяло рэжым 

Н. Чаушэску, i ўлада перайшла ў рукi Фронта нацыянальнага выратавання, аснову якога склалi 

былыя камунiсты, якiя выступiлi супраць дыктатуры. У Балгарыi адхiленне гэтых структур ад 

улады адбылося першапачаткова шляхам «вярхушачнага перавароту», адыходу ў адстаўку Т. 

Жыўкава i яго блiжэйшага акружэння. У Албанii на першым этапе перамены адбывалiся па 

iнiцыятыве самога кiраўнiцтва партыi i дзяржавы, толькi з палiтбюро ЦК АПП i з урада былi 

выведзены найбольш адыѐзныя фiгуры, актыўна выступаўшыя супраць дэмакратычных 

рэформ. 

Пасля дэмакратычных «аксамiтных» або «перагаворных» рэвалюцый постсацыялiстычныя, 

уключаючы постсавецкiя, краiны ЦУЕ сталi на шлях, скiраваны да традыцый заходняга гра-

мадства – дэмакратыi i рынкавай эканомiкi. Фармiраванне заснаванай на верхавенстве права 

дэмакратычнай грамадскай сiстэмы i з’яўляецца сутнасцю працэса палiтычнай трансфармацыi 

ў гэтых краiнах. На згаданым шляху больш iстотных поспехаў дасягнулi краiны Сярэдняй 

Еўропы. 

Правячым элiтам сярэднееўрапейскiх дзяржаў доўга не ўдавалася канчаткова ўзгаднiць 

прынцыпы палiтычнага ладу. Паволi i з цяжкасцямi iшла праца над канстытуцыямi. Галоўная 

перашкода ўзнiкла пры вырашэннi спосабу ажыццяўлення ўлады: цi ствараць парламенцкую 

дэмакратыю з моцным урадам, цi – прэзiдэнцкую сiстэму з шырокiмi паўнамоцтвамi прэзiдэнта 

i слабейшымi заканадаўчымi органамi. Да апошняга не ўдаецца таксама акрэслiць ступень цэн-

тралiзацыi дзяржавы. У некаторых краiнах (Польшча, Славакiя, Балгарыя) тармазiлiся працэсы 

развiцця мясцовага самакiравання. Назiралiся нават адваротныя працэсы: цэнтральныя органы 

перахоплiвалi кампетэнцыю органаў самакiравання. 

I ўсѐ ж за гады пераўтварэнняў дэмакратыя тут пусцiла дастаткова глыбокiя каранi. Най-

перш удалося стварыць адносна трывалыя дзяржаўныя iнстытуты дэмакратыi, забяспечыць 

падзел i баланс памiж рознымi галiнамi дзяржаўнай улады. Ва ўсiх краiнах стабiлiзавалася пар-

ламенцкая сiстэма. Нi ў адной з iх не склалася прэзiдэнцкая рэспуб-лiка, не ўсталявалася моц-

ная прэзiдэнцкая ўлада. Усе яны з’яўляюцца парламенцкiмi рэспублiкамi. Прэзiдэнт застаецца 

гарантам канстытуцыi, агульнанацыянальным аўтарытэтам, але нiдзе не бярэ на сябе выз-

начэнне эканамiчнай палiтыкi i адказнасцi за яе ажыццяўленне. 

Уся паўната заканадаўчай ўлады належыць парламенту, а цэнтрам выканаўчай улады 

з’яўляецца ўрад. Прэстыж парламента забяспечваецца тым, што ѐн зацвярджае склад урада, 

ажыццяўляе кантроль за яго дзейнасцю, прымае законы i дзяржаўны бюджэт. Вопыт краiн 

рэгiѐна сведчыць, што найбольш эфектыўна функцыянуе такi парламент, у якiм прадстаўлена 

як мага менш партый. Кожныя чатыры-пяць год праводзяцца парламенцкiя i прэзiдэнцкiя вы-

бары. Напрыклад, у Венгрыi яны адбылiся тры разы (усе былi чарговымi), у Балгарыi – пяць 

(двойчы былi датэрмiновымi), у Польшчы – тройчы прэзiдэнцкiя i тройчы парламенцкiя (адзiн 

раз датэрмiновыя). Асноўныя дэмакратычныя iнстытуты дзейнiчаюць як самарэгулюючы ме-

ханiзм. 
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Палiтычныя свабоды, усталяванне рынку фармiруюць у дзяржавах Сярэдняй Еўропы но-

вую сацыяльную структуру i адпаведна новыя сацыяльныя iнтарэсы. Палiтычны плюралiзм, якi 

мае на мэце выражэнне i абарону гэтых iнтарэсаў, стаў рэальнасцю ў згаданых краiнах. Аднак 

гэты плюралiзм пакуль павярхоўны. Слой палiтычных лiдэраў шмат-аблiчны, канкурэнцыя 

памiж iмi вельмi вялiкая. У краiнах рэгiѐна яшчэ недастаткова ўплываюць на станаўленне i 

ўмацаванне палiтычных сіл свабодныя парламенцкiя выбары і прадуманыя выбарчыя сістэмы. 

Рэжымы, якiя прыходзяць да ўлады ў вынiку свабодных выбараў, яшчэ нельга лiчыць 

дэмакратычнымi ў поўным сэнсе слова. Нерэалiстычна спадзявацца на тое, што ў гэтых краiнах 

у гiстарычна кароткi прамежак часу адбудзецца пераход ад таталiтарызму да дэмакратыi. Пе-

радумовай такога пераходу з’яўляецца, як вядома, наяўнасць структураванай грамадзянскай 

супольнасцi i дэмакратычных традыцый. I першае, i другое рэальна адсутнiчала як у мiжваен-

ных буржуазных, так i ў пасляваенных камунiстычных грамадствах краiн Сярэдняй Еўропы. 

Далей, неабходная сацыяльная апора дэмакратыi на сярэднi клас, зацiкаўлены ў стварэннi пра-

вавой дзяржавы. Такi слой фармiраваўся паволi, па меры таго, як людзi станавiлiся рэальнымi 

ўласнiкамi i на справе дасягаўся адчувальны прагрэс ад прыватызацыi прамысловых i сельска-

гаспадарчых прадпрыемстваў. 

У большасцi дзяржаў Сярэдняй Еўропы склалiся шматпартыйныя сiстэмы. У пачатковай 

фазе палiтычнай трансфармацыi ўзнiклi сотнi палiтычных партый, грамадска-палiтычных ар-

ганiзацый i рухаў. У далейшым прапарцыянальная выбарчая сiстэма, прадуманыя выбарчыя за-

коны не заахвочвалi драблення палiтычных сiл. Усѐ больш жорсткiя правiлы рэгiстрацыi пар-

тый прывялi да стабiлiзацыi i ўзбуйнення партый. Яно адбывалася шляхам стварэння палiтыч-

ных каалiцый, палi-тычных лагераў. У большасцi краiн рэгiѐна актыўнасць у палiтычным 

жыццi сталi праяўляць не больш 10-15 партый. Вядучымi сярод iх з’яўляюцца лiберальныя, 

посткамунiстычныя (новыя сацыял-дэмакра-тычныя), аграрныя, хрысцiянска-дэмакратычныя.  

Усе палiтычныя партыi стаяць на пазiцыях дэмакратыi i рынку. Знаходзячыся ва ўладзе ў 

Балгарыi, Венгрыi, Польшчы, Лiтве, сацыял-дэмакраты праводзiлi правую сацыяльна-

эканамiчную палiтыку, што сведчыць аб няздольнасцi якiх-небудзь грамадскiх сiл прапанаваць 

альтэрнатыву неалiберальнай эканамiчнай палiтыцы. Але на гэтай аснове ўдаецца падтрым-

лiваць грамадскую згоду. Экстрэмiсцкiя партыi i групы знаходзяцца на перыферыi палiтычнага 

жыцця. 

Асаблiвасцi дзяржаўна-палiтычнага будаўнiцтва ў краiнах рэгiѐна. Разам з агульнымi 

рысамi працэс палiтычнай трансфармацыi ў розных краiнах рэгiѐна набыў сваю адметнасць. 

Яна абумоўлена асаблiвасцямi дэмакратычных рэвалюцый 1989 г. у той цi iншай дзяржаве, ро-

знай сацыяльна-эканамiчнай сiтуацыяй, суадносiнамi палiтычных сiл, узроўнем палiтычнай 

культуры элiт i насельнiцтва. У адных краi-нах аднапалатны парламент, у другiх – двухпалат-

ны. У функцыянаваннi адных i тых жа дзяржаўных iнстытутаў ужываюцца адрозныя дэмакра-

тычныя працэдуры. Не аднолькавы прагрэс дасягнуты ў стварэннi новага права. Разнастайнымi 

аказалiся iнстытуты i формы кантролю за дзейнасцю ўрада, дзяржаўнай адмiнiстрацыi. Рознай 

з’яўля-ецца структура ўрада, узровень дэцэнтралiзацыi кiравання дзяржавай, правы органаў 

тэрытарыяльнага самакiравання. 

У шэрагу краiн у палiтычным жыццi ўладараць новыя, створаныя пасля дэмакратычных 

рэвалюцый палiтычныя партыi, у iншых – партыi, што вышлi з «рэальнага сацыялiзму». У ад-

ных краiнах адроджаныя даваенныя партыi iграюць важную ролю ў палiтычнай сiстэме, у 

другiх – аказалiся палiтычным анахранiзмам. У адным шэрагу дзяржаў на левым флангу 
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палiтычнага спектра вядучыя пазiцыi замацавалi новыя сацыял-дэмакратычныя партыi, у шэра-

гу iншых – трады-      цыйныя.  

Саступiўшыя класы аддалi палiтычную ўладу, але ў многiх краi-нах рэгiѐна захавалi 

моцныя пазiцыi як у структурах улады, так i ў эка-намiчнай сферы. Насуперак пачатковаму эн-

тузiязму з нагоды ўзнаў-лення суверэнiтэту i вялiкай грамадскай падтрымкi, чым цешылiся 

дэмакратычныя сiлы, даволi хутка аказалася, што фармiраванне дэмакратычнай грамадскай су-

польнасцi з высокiм узроўнем сацыяльнай актыўнасцi i ўсеагульным удзелам грамадзян у кiра-

ваннi будзе працэсам доўгiм i больш складаным, чым уяўлялася. Нават у канцы 1990-х гг. гэты 

працэс не быў завершаны у большасці дзяржаў рэгiѐна. 

Эканамiчныя перамены стымулююць iстотнае пераўтварэнне структуры грамадства: 

складваюцца новыя групавыя iнтарэсы i фармiруюцца новыя сацыяльныя падзелы. Адпаведна 

iм адбываецца дыферэнцыяцыя палiтычнай сцэны. Аднак у большасцi пераходных краiн разам 

з ростам усведамлення ўласных iнтарэсаў унутры сацыяльных груп i класаў расце аддаленне i 

непавага ў адносiнах да ўлады i палi-тычных партый, ухiленне ад палiтыкi, падае палiтычная 

актыўнасць. 

У вынiку паспяховай палiтычнай трансфармацыi большасцi краiн сярэднееўрапейскага 

рэгiѐна ўдалося стварыць механiзмы забеспячэння дынамiчнай палiтычнай стабiльнасцi, якая 

дазваляе на кансенсуснай аснове ўлiчваць iнтарэсы разнастайных груп грамадства, 

ажыццяўляць у выпадку напружанасцi змену ўладных палiтычных сiл i тым самым карэкцiра-

ваць сацыяльна-эканамiчную палiтыку. Але агульнарэгiя-нальнага поспеху ў вырашэннi дадзе-

ных задач пакуль няма. 

Перайманне заходнiх стандартаў улады i кiравання. Важнейшым фактарам, выз-

начыўшым дэмакратычны характар палiтычнага працэсу ў краiнах Сярэдняй Еўропы, 

з’яўляецца мiжнародны. Усе дзяржавы рэгiѐна iмкнуцца стаць членамi еўрапейскiх ваенна-

палiтыч-ных i эканамiчных арганiзацый. Адной з галоўных умоў прыняцця ў НАТО i ЕС 

з’яўляецца дэмакратычны характар палiтычнай сiстэмы. Гэта мэта застаўляе грамадства i 

палiтычныя сiлы краiн-прэтэндэнтаў ахоўваць i развiваць дэмакратыю. Мяркуецца: калi гэтыя 

краiны будуць паўнапраўнымi членамi НАТО i ЕС, то працэс дэмакратычных перамен у iх 

стане незваротным. Калi ж гэтага не адбудзецца, то зусiм магчымы пераход некаторых з iх да 

якогасьцi тыпу недэмакратычнай палiтычнай сiстэмы. Асаблiва гэта можа стаць рэальным, калi 

падтрымку значнай часткi грамадства атрымаюць экстрэмiсцкiя сiлы злева цi справа. Тады за-

патрабаванымi акажуцца iдэi нацыяналiзму, радыкальнага камунiзму i iнш. 

Заходняя палiтычная сiстэма, якая пераносiцца ў былыя камунiс-тычныя краiны, цяжка 

адаптуецца да мясцовых рэалiй. Тут пакуль што не набылi моц рэальныя аналагi палiтычных i 

сацыяльных крытэрыяў Захаду. Эканамiчны i палiтычны лiбералiзм не знаходзiць апоры сярод 

класа ўласнiкаў i прамысловых менеджэраў. Ды i кiруючая вярхушка былой дзяржаўнай пра-

мысловасцi таксама процiстаiць лiбералiзму, у той час як рабочы клас i незаможныя слаi 

насельнiцтва актыўна падтрымлiваюць прыватызацыю. Сацыял-дэмакратычныя партыi па вялі-

кім рахунку не з’яўляюцца партыямi рабочага класа. Прышоўшы да ўлады, яны сталi 

ажыццяўляць сацыяльна-эканамiчныя праграмы, якiя па заходнiх мерках з’яўляюцца правымi. 

У вынiку палiтычныя партыi вымушаныя пераасэнсоўваць падзяляючыя iх крытэрыi, а трады-

цыйныя паняццi «правыя» i «левыя» пераблыталiся. 

Палiтычны настрой грамадства. За дзесяць год рэформ палi-тычная трансфармацыя ў 

большасцi краiн Сярэдняй Еўропы стала рэальнасцю. Але працэс развiцця грамадзянскай ак-

тыўнасцi працякае марудна: па-ранейшаму нехапае вопыту, уменняў, сродкаў i падтрымкi для 
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незалежных грамадскiх iнiцыятыў. Пры гэтым большасць грамадства не iмкнецца праяўляць 

уласны ўдзел у дзеяннях такого тыпу, дэманструючы пасiўнае чаканне дапамогі з боку дзяржа-

вы цi ўцягваю-чыся ў канкурэнтную барацьбу на новаствараемым рынку з мэтай абароны альбо 

паправы ўласнага стану жыцця. 

Адным з паказчыкаў невысокай актыўнасцi грамадзян i абмежаванага даверу да дэмакра-

тычных механiзмаў становiцца падзенне абсалютных паказчыкаў удзелу ва ўсеагульных выба-

рах. Для прыкладу, у Польшчы падчас выбараў у органы вышэйшай улады i мясцовага са-

макiравання  ўдзел у галасаваннi склаў: у 1989 г. – 62,3 %, у 1994 – ледзьве 33,8 %. 

Ужо стала адметнай рысай дыяметральная змена ўкладаў на палiтычнай сцэне краiн 

Сярэдняй Еўропы ў вынiку парламенцкiх альбо прэзiдэнцкiх выбараў. Яна тлумачыцца атма-

сферай незадаволенасцi грамадзян, выклiканай высокiмi сацыяльнымi стратамi ў ходзе эка-

намiчных перамен. На выбарах, як правіла, галасуюць супраць рэфарматараў-банкрутаў, а не 

рэформ. Тады на змену антыкамунiстычным партыям i плыням да ўлады прыходзяць 

прадстаўнiкi палiтычных рухаў, што маюць камунiстычны радавод. У той жа Польшчы парла-

мен-цкiя выбары восенню 1993 г. выйгралi: посткамунiстычны блок Саюз левых дэмакратаў 

(СЛД – спадкаемца ПАРП) i Польская сялянская партыя (ПСП – прадаўжальнiк Саюза ся-

лянскiх рухаў у перыяд ПНР). А ў вынiку прэзiдэнцкiх выбараў восенню 1995 г. на змену пра-

варадыкальнаму Л. Валенсу прыйшоў сацыял-дэмакрат (былы камунiст)       А. Квасьнеўскi. 

Такая ж сітуацыя ўжо неаднойчы мела месца ў Балгарыі, Венгрыі, Літве і інш. 

Характэрна, што правыя групоўкi, пацярпеўшыя паражэнне на парламенцкiх выбарах, вы-

мушаны поўнасцю адыходзiць ад улады i часам нават не пападаюць у склад новых зака-

надаўчых органаў, аказваюцца такiм чынам у пазапарламенцкай апазiцыi. 

У вынiку палiтычных змен развiлiся незалежныя, раней забароненыя пазаўрадавыя 

iнiцыятывы ў сферах працы, сацыяльнай дапамогi, адукацыi, аховы здароўя, навукi i культуры, 

жыллѐвай, аховы навакольнага асяроддзя, мацярынскай i дзiцячай апекi, дагляду старых i 

нямоглых. Гэта сведчыць аб нявыкарыстанай актыўнасцi грамадзян i iх жаданнi ўдзельнiчаць у 

вырашэннi грамадскiх праблем. 

Адной з найбольш супярэчлiвых канстытуцыйных праблем з’яўля-ецца аб’ѐм сацыяльных, 

эканамiчных i культурных правоў грамадзян. Крайне радыкальныя групоўкi выступаюць за 

жорсткае прававое рэгуляванне гэтых праблем. Iншыя партыi i рухi выказваюцца за абмежава-

нае абвяшчэнне сацыяльных правоў у канстытуцыi i прыстасаванне iх да гаспадарчых магчы-

масцей дзяржавы. Але найбольш прыхiльнi-каў збiрае такая норма, як канстытуцыйная гаран-

тыя сацыяльных правоў у аб’ѐме, адпавядаючым мінімальным мiжнародным стандартам. 

Разам з тым яшчэ не сфармiравалiся эфектыўныя механiзмы прадстаўнiцтва, абароны i ўз-

гаднення спрэчных групавых iнтарэсаў, у аса-блiвасцi, не ўдалося стварыць неабходных умоў 

для вырашэння працоўных канфлiктаў без забастовак. Значная частка забастовак пры гэтым 

мае эканамiчны характар, часта яны ўзнiкаюць без удзелу прафсаюзаў. Апошнiя толькi пазней з 

iмi кансалiдуюцца, радзей – далучаюцца. 

Яшчэ адна праблема, што настойлiва патрабуе вырашэння, датычыцца пошуку мадэлi ад-

носiн памiж уладай i насельнiцтвам. Сярэднееўрапейскiя рэвалюцыi стварылi прэцэдэнт, калi 

масы ў небывалай ступенi захапiлi ўладу. Яркiм прыкладам з’яўляецца румынская рэвалюцыя: 

камунiзм тут рухнуў таму, што ўлада аказалася ў руках насель-нiцтва, якое адхiнула былую 

сiстэму, а затым аказала «крэдыт даверу» новым уладным структурам, створаным 

апазiцыйнымi сiламi. У больш цывiлiзаваных формах гэта паўтарылi i ў iншых краiнах – 

прафсаюз «Салiдарнасць» у Польшчы, чэхаславацкi «Форум». 
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Сiтуацыя ў рэгіѐне, пры якой масы вызначаюць характар палiтыч-най улады, iстотна змяняе 

ўяўленне аб класiчнай дэмакратыi. Формула апошняй – перыядычнае абранне прадстаўнiкоў 

некалькiх уплывовых партый ва ўладныя органы – значна адрознiваецца ад сярэднееўрапей-

скай. Дастаткова сказаць, што ў некаторых дзяржавах субкантынента ў вынiку выбараў ужо 

двойчы i тройчы змяняўся палiтычны характар кiравання. 

Выяўленне аптымальнай ступенi ўдзелу насельнiцтва ў фармiра-ваннi структур улады 

з’яўляецца ключом да стварэння такой палiтыч-най сiстэмы, якая захавае каштоўнасцi класiч-

най дэмакратыi i забяспечыць iх больш адэкватнае выкарыстанне ў новай рэальнасцi. Калi та-

кая сiстэма складзецца ў краiнах Сярэдняй Еўропы, то яна знойдзе падтрымку i нават запатра-

баванне Захаду, дзе распаўсюджанне экстрэмiзму таксама выклiкае неабходнасць мадэрнiзацыi 

дэмакратычных iнстытутаў. Шансы рэгiѐна вынайсцi такую плюралiсцкую i дэмакратычную 

сiстэму, якая ўзбагацiць класiчную еўрапейскую мадэль, зусiм верагодныя. 

Такiм чынам, цэнтральнай праблемай дзяржаўна-палiтычнага будаўнiцтва ў краiнах 

Сярэдняй Еўропы аказалася новая роля палiтыкi ў грамадстве i яе сувязi з iншымi грамадскiмi 

iнстытутамi. За кароткi час рэгiѐн перайшоў ад цалкам палiтычна кантралюемага грамадства да 

грамадства з абмежаванай палiтычнай iнiцыятывай. Адмова ад палiтызаванасцi курса ў народ-

най гаспадарцы прывяла да больш цеснага супрацоўнiцтва памiж палiтычнай элiтай i вярхуш-

кай менеджэраў i тэхнакратаў. Патэнцыял такога альянсу яшчэ вельмi вялiкi на перспектыву. 

Для яго больш поўнага выкарыстання неабходна зменшыць усѐ яшчэ магутную ролю 

адмiнiстрацыi ў сiстэме ўлады. 

 

 

4.8. Стварэнне сферы прыватнай уласнасцi 

Цяжкасцi ўкаранення прыватнага сектара. Галоўная агульна- прызнаная мэта прываты-

зацыi – пераўтварэнне прадпрыемстваў у паў-накроўных рынкавых суб’ектаў. Яна зводзiлася 

ва ўсiх пераходных краiнах да юрыдычнага змянення формы ўласнасцi. Яшчэ да пераўтва-

рэнняў прыватны сектар у эканомiцы сярэднееўрапейскiх краiн iснаваў толькi ў Польшчы i 

Венгрыi. У Славенii i Чэха-Славакii мелася дастат-кова шмат самакiруемых прадпрыемстваў, 

якiя афiцыйна лiчылiся «грамадскiмi», а на справе не мелi рэальнага ўласнiка i апынулiся 

вотчынай самаўпраўства дырэктарату. З пачаткам рэформ недзяржаўныя формы ўласнасцi 

набылi ролю своеасаблiвага эксперыментальнага поля для пераймання вопыту новымi 

суб’ектамi гаспадарання, як айчыннымi, так і з суседнiх краiн. Дадатковым iмпульсам да 

стварэння прыватнаўласнiцкай сферы паслужыла малая прыватызацыя, а ў Чэха-Славакii – 

яшчэ i рэстытуцыя (вяртанне гаспадарчых аб’ектаў у папярэднi прававы стан). 

У краiнах Сярэдняй Еўропы створаны значны па маштабах прыватны сектар. Яго доля ў 

ВУП Чэхii, Венгрыi, Славакii перавышае 70–75 %, у Польшчы дасягае 60 %, у Румынii – 52 %, 

у Балгарыi, Харватыi i Славенii – 40–45 %. Асновай прыватнага сектара станавiлiся малыя, 

сярэднiя i зрэдку буйныя прадпрыемствы. Праблемы ўзнiкалi не столькi з-за нешматлiкасцi 

суб’ектаў прыватнай уласнасцi ў большасцi краiн рэгiѐна, колькi з-за iх слабасцi. Замаруджва-

лася стварэнне ўмоў для рынкавай дзейнасцi прыватнiкаў, а галоўнае – многiя з iх на справе не 

з’яўлялiся суб’ектамi рынку. Прынамсi, у Чэхii ў сярэдзiне   1990-х гг. праявiлiся негатыўныя 

наступствы канцэнтрацыi капiталу ў iнвестыцыйных фондах, а не ў руках уласнiкаў. 

Складанай задачай было арганiчнае спалучэнне прыватызацыi дзяржсектара з праграмай 

эканамiчных пераўтварэнняў, асаблiва, выбар форм, схем i метадаў ажыццяўлення гэтага 
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працэсу. На продаж у першыя тры гады пераўтварэнняў краiны-лiдэры выставiлi 25–40 % 

дзяржуласнасцi. Праз 8–10 год да 70 % яе ўжо папала ў прыватнае ўладанне. Тым не менш 

прыватызацыя буйных i сярэднiх прадпрыемстваў расцягнулася ва ўсiх транзiтыўных краiнах 

на шмат год. Па некалькi год толькi ўзгаднялiся законы аб пераўтварэннi ўласнасцi прадпры-

емстваў. Але i пасля гэтага прыватызацыя рухалася паволi. Напрыклад, у Славенii, лiдзiруючай 

па яе тэмпах, у канцы 1995 г. 2600 буйных i сярэднiх прадпрыемстваў, на якiх было засяроджа-

на 77 % працуючых, знаходзiлiся ўсѐ яшчэ ў грамадскай уласнасцi. Затрымка прыватызацыi 

адмоўным чынам сказвалася на дасягненнi прадпрыемствамi статусу эфектыўных рынкавых 

суб’ектаў, на павышэннi iх канкурэнтаздольнасцi, перапрафiляваннi iх вытворчасцi ў адпавед-

насцi з патрабаваннямi ўнутранага i знешняга рынкаў, на перспектывах iх далейшага развiцця. 

Аўтары рынкавага манiторынгу ўказвалi на дзесяць перашкод прыватызацыi, дзелячы iх на 

фiнансавыя, сацыяльныя i арганiзацыйна-прававыя. Сярод найбольш iстотных аказалiся занад-

та нiзкiя заробкi работнiкаў прыватызаваных прадпрыемстваў, слабая фiнансавая кандыцыя 

аб’ектаў прыватызацыi, супрацiўленне калектываў працэсу змены ўласнасцi дзяржпрадпрыем-

стваў пераважна з-за небяспекi папасцi ў рукi замежнага ўласнiка, блакiраванне працэсу прыва-

тызацыi з боку лiдэраў прафсаюзаў, стварэнне адмоўнай атмасферы вакол прыватызацыi ў 

сродках масавай iнфармацыi, а таксама адсутнасць прававога рэгулявання нерухомасцi, перай-

шоўшай у прыватныя рукi, i агульны недахоп прававых прадпiсанняў.  

Нязначнасць макраэканамiчных зрухаў, характэрная для больша-сцi краiн з пераходнай 

эканомiкай, была абумоўлена маруднай прыватызацыяй, няяснымi правiламi раздзяржаўлення, 

умяшальнiцтвам палiтычных фактараў. Пацвердзiлася небяспека, што не так цяжка змянiць 

форму ўласнасцi, як знайсцi iнвестара для прыватызаваных фiрм. Вельмi марудна прыхiльнiкi 

пераўтварэнняў усведамлялi, што прыватызацыя сродкаў вытворчасцi – працэс надзвычай 

складаны i патрабуе не толькi грунтоўных эканамiчных змен, але i змен у псiхалогii, культуры. 

Глыбокiя структурныя перамены нельга ўводзiць механiчным спосабам, чэрпаючы гатовыя 

ўзоры з падручнiкаў палiтычнай эканомii капiталiзму. Рэформы неабходна было дастасоўваць 

да нацыянальных умоў. Тым не менш прыватызацыя ў такiх маштабах i ў такiх умовах, якiя 

там склалiся, не мела прэцэдэнтаў. Нягледзячы на разнастайнасць падыходаў да прыватызацыi, 

агульнае заключалася ў яе карэкцiроўцы па меры назапашвання вопыту. Удзел замежнага 

капiтала прыўнѐс заходнi вопыт у кiраванне, новыя тэхналогii, маркетынг, наладжванне дзела-

вых сувязей i да т. п. 

Скажэнне правоў прыватных уладальнiкаў. Былы сацыялiс-тычны свет праз 10 год пе-

раўтварэнняў аказаўся перапоўнены новымi ўладальнiкамi. Мiльѐны трымальнiкаў акцый у 

краiнах Сярэдняй Еўропы замянiлi колiшнi пралетарыят. Але – парадокс: шмат трымаль-нiкаў 

каштоўных папер, але мала ўласнiкаў. У час прыватызацыйнага буму першай паловы 1990-х гг. 

тысячы прадпрыемстваў i арганiзацый былi прададзены i вышлi з-пад кантролю дзяржаў. Вось 

у гэтых новых карпарацыях i не аказалася ў большасцi выпадкаў сапраўднага гаспадара. Iм 

павiнны быць уладальнiкi акцый. Але яны не ведаюць сваiх правоў альбо iм не даюць iх выка-

рыстаць. Дырэктары кампанiй, як правiла, захаваўшыя свае пасады з сацыялiстычных часоў, з 

iмi не лiчацца, а то i з пагардай адносяцца да новых гаспадароў.  

Кiраванне кампанiямi вядзецца неэфектыўна. I ад таго, ці прыйдзе сапраўдны гаспадар, за-

лежыць поспех прыватызацыi i стварэнне паў-навартаснай сферы прыватнай уласнасцi ўвогуле. 

А гэта ў сваю чаргу прадвызначыць эканамiчны рост рэгiѐна. Інакш кажучы, краiны Сярэдняй 
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Еўропы ўжо маюць рынкавыя эканомiкi, але ўся справа ў тым, што будзе дамiнаваць у гэтых 

эканомiках – кланы цi законы. Гэта пытанне пакуль што адкрытае. 

У Чэхii сотнi кампанiй бяздзейнiчаюць з-за iнертнасцi iх праўлен-няў, паколькi нi дырэкта-

ры, нi ўладальнiкi акцый не бяруць кантроль на сябе. У Варшаве, як i ў iншых месцах рэгiѐна, 

урад не лiчыцца са сваiмi ўнутранымi iнвестарамi. Без кансультацыi i нават без папярэ-джання 

ўладальнiкаў акцый мiнiстр фiнансаў Г. Калодка ў 1996 г. аб’явiў, што ўрад злiвае прыватны 

кракаўскi банк «Пшэмыслова-гандлѐвы» з дзяржаўным банкам «Гандлѐвы». Толькi пасля ра-

шучага пратэсту замежных акцыянераў прэм’ер-мiнiстру прышлося ануляваць злiццѐ двух бан-

каў. Безумоўна, не ўсѐ так змрочнае. У той жа Польшчы ѐсць шмат прыкладаў сур’ѐзнага па-

дыходу да правоў трымальнiкаў акцый. У «лянiвыя» праўленнi кампанiй там ужо ўносiцца дух 

актыў-насцi i адказнасцi. Але наперадзе яшчэ велiзарная праца. 

Амаль на ўсiх рынках рэгiѐна ўрады i паводзячыя сябе гаспадарамi менеджэры папросту 

зневажаюць правы дробных iнвестараў, якiя не абаронены законамi. Да таго ж i iснуючыя за-

коны не выконваюцца належным чынам. У пераплѐт папаў нават сам Еўрапейскi банк рэкан-

струкцыi i развiцця. У 1995 г. ЕБРР заплацiў 59 млн дол. за 10,5-працэнтную долю ў гiганцкай 

славацкай нафтахiмiчнай кампанii «Славнафт», пасля чаго ўрад Славакii штучна занізіў цану 

акцый і перадаў кантрольны пакет упраўляючаму «Славнафты». 

Аднак, дарэмна чакаць, што ў хуткiм часе разгарацца бунты трымальнiкаў акцый. У кож-

най сярэднееўрапейскай краiне акцыi так моцна рассеяны, што iх уладальнiкi, маючы агульныя 

iнтарэсы, не ў стане аб’яднацца i выступiць адзiным фронтам. Тым не менш, у розных краi-нах 

дробныя ўладальнiкi акцый усѐ ж уздымаюць праблемы аб абмежаваным доступе да iнфарма-

цыi, аб нелаяльных адносiнах з боку ўла-дальнiкаў кантрольных пакетаў акцый, аб недаскана-

ласцi законаў i да т. п. У гэтай барацьбе яны рэдка выходзяць пераможцамi. 

Галоўная ж справа, вiдаць, у тым, што менеджэры аказалiся каралямi. Толькi ў Польшчы 

прынятыя законы абмяжоўваюць працэнтную частку акцый для дырэктароў кампанiй. Таму тут 

менш злоўжыванняў у дачыненнi да астатнiх уладальнiкаў акцый. 

Дзяржаўная падтрымка прыватнай сферы. Пры вырашэннi юрыдычных, палiтычных, 

сацыяльных i эканамiчных задач прыватызацыi важным клопатам дзяржавы было не нанесцi 

страт бягучай вытворчасцi, i гэта задача ў большасцi выпадкаў выконвалася. Упор ра-бiўся на 

фiнансавую санацыю прадпрыемстваў i iх рэструктурызацыю, гэта значыць дапасаванне вы-

творчасцi да крытэрыяў плацежаздольнасцi i попыту. Амаль паўсюдна (за выключэннем Сла-

венii, Славакii) прыватызацыйная мадэль прадугледжвала платную форму змены ўласнасцi, i 

толькi на этапе дасягнення макраэканамiчнай стабiлiзацыi пачатку 1990-х гг. выкарыстоўвалася 

бясплатная прыватызацыя ў спалучэннi з грашовай як дапаўняльнай. 

Безумоўна, пры ацэнцы сталасцi прыватнай сферы было б няправiльным разглядаць увесь 

рэгiѐн як адно цэлае. Вельмi многае залежыць ад таго, як урады ў часе прыватызацыi адносiлiся 

да дзяржаўных прадпрыемстваў. Там, дзе ўпор рабiўся на  хуткую прыватызацыю, заўсѐды 

ўскладнялася кiраванне кампанiямi. Тыповы выпадак – Расiя i Чэхiя, дзе вѐўся масавы распро-

даж прадпрыемстваў. У параўнаннi з iмi Венгрыя i Польшча аддалi перавагу павольнаму пады-

ходу, у вынiку чаго там арганiзаваны першакласныя i добра кiруемыя кампанii. Праўда, яны – 

кропля ў моры сярод адсталых кампанiй, што ўсѐ яшчэ належаць дзяржаве. 

Што датычыць Чэшскай Рэспублiкi, то ў свой час захаплялiся хутка праведзенай там пры-

ватызацыяй вялiкай колькасцi прадпрыемстваў. Аднак у далейшым якасць кiравання карпара-

цыямi i вынiкi iх дзейнасцi не апраўдалi чакання. Вопыт Чэхii паказаў, што ажыццяў-лення 

дзяржавай адной толькi прыватызацыi недастаткова. За ѐю павiнны былi ўключацца ў працэс 
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актыўныя ўладальнiкi i рынкi; менавiта апошнiя або акупляюць намаганнi, або жорстка ка-

раюць непаваротлiвых. На жаль, Празе якраз не хапiла размаху. Справа ў тым, што працяглы 

час большасцю буйных чэшскiх кампанiй кiравалi iнвесты-цыйныя фонды, якiмi валодалi, ў 

сваю чаргу, пераважна чэшскiя банкi. Фонды не былi зацiкаўлены ў тым, каб дабiвацца ад дыр-

эктараў добрых вынiкаў дзейнасцi цi нават звальняць iх. Iм дастаткова было нажывацца на 

гандлi акцыямi праз банк-уладальнiк i атрымлiваць 2-працэнтную плату за менеджмент. З iн-

шага боку, толькi нешматлiкiя менеджэры мелi акцыi кампанiй, якiмi яны кiравалi, а таму мала 

цiка-вiлiся вынiкамi iх дзейнасцi. Сiтуцыя прывяла да таго, што рынак каштоўных папер фак-

тычна адарваўся ад вытворчай сферы. Пазбаўле-ная неабходнай фiнансавай падтрымкi, апош-

няя адрэагавала спадам дынамiкi i прадукцыйнасцi. З сярэдзiны 1990-х гг. Чэхiя страцiла 

пазiцыi прызнанага лiдэра рэформ. 

Iншая сiтуацыя склалася ў Польшчы, дзе дробныя трымальнiкi акцый набылi значныя пра-

вы i былi абаронены ад злоўжыванняў. Тут пакупнiкi павiнны абнародаваць факт, калi яны 

скупляюць больш за 5 % акцый якой-небудзь кампанii, а калi яны скупляюць больш за 33 % 

акцый, то павiнны атрымаць дазвол Камiсii па каштоўных паперах i фондавай бiржы. Польшча 

хоць i запавольвала прыватызацыю, аднак стварыла самы сталы i паважаны рынак у рэгiѐне. 

Многiя з 56 кампанiй, акцыi якiх кацiруюцца на фондавай бiржы, ужо ў 1997 г. лiчылi-ся ад-

нымi з найлепш кiруемых у Еўропе. Гэтыя кампанii абавязалiся штомесяц публiкаваць свае 

фiнансавыя справаздачы. Актыўна функцыянавала фондавая бiржа, яе ўплыў усебакова адчулi 

карпарацыi i кампанii. 

Нельга сцвярджаць, што па-за Польшчай усѐ дрэнна, аднак рынкi акцый у большасцi 

сярэднееўрапейскiх краiн засталiся малалiквiднымi, а правiлы гульнi на iх вызначаюць «свае» 

людзi. Таму кампанii адчуваюць вынiкi сваiх памылак толькi тады, калi гэта вядзе да скарачэн-

ня продажаў цi прыбыткаў. Курс акцый i iншыя паказчыкi мала ўплыва-юць на iх вытворчую 

дзейнасць.  

З прыватызацыяй не спяшалiся i ў Славенii. Пасля прыняцця ў снежнi 1992 г. адпаведнага 

закону рэалiзацыя ўрадавай праграмы зацягнулася, i гэты працэс не быў завершаны ў канцы 90-

х гг., таму што частка найбольш буйных i стратных прадпрыемстваў адмовiлася ад прыватыза-

цыi, i iх лѐс вырашае спецыяльна створаны дзяржаўны Фонд развiцця. Заўважым, што Славенiя 

магла сабе дазволiць не спяшацца з прыватызацыяй як па палiтычных, так i па эканамiчных 

меркаваннях. 

Што датычыць эканамiчнай эфектыўнасцi працы прыватызаваных прадпрыемстваў, то ва 

ўсiх пераходных краiнах яна пакуль што iстот-на не змянiлася. Найбольшую эфектыўнасць 

дэманструюць тыя фiрмы, дзе сярод акцыянераў пераважаюць занятыя на iх работнiкi. Па сваiх 

памерах гэта малыя i сярэднiя прадпрыемствы, якiя да таго ж былi прыватызаваны на пачатку 

трансфармацыi. Палепшылася праца i тых буйных прадпрыемстваў-экспарцѐраў, на якiх улас-

насць прыкладна пароўну падзелена памiж унутранымi i знешнiмi iнвестарамi, уключаючы за-

межных. 

Своеасаблiвай формай дзяржаўнай падтрымкi стаў парадак банкруцтва. Часцей за iншыя 

«прагаралi» гандлѐвыя аб’яднаннi i фiрмы, а таксама малыя будаўнiчыя i выдавецкiя прадпры-

емствы. Прычынай гэтага, як правiла, была фінансавая няздольнасць i памылковыя рашэннi 

кiруючых асоб. Аднак таксама правiлам стала непрызнанне прадпрымальнiкамi i менеджэрамi 

дапушчаных памылак. Абвiнавач-валi контрагентаў, працоўны калектыў, недасканалае зака-

надаўства i сквапную дзяржаву. Насуперак распаўсюджанай думцы працэдура бан-круцтва да-

лѐка не заўсѐды аказвалася няшчасцем. Справа аб банкруцтве звычайна зацягвалася да 8 i 
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больш месяцаў. За гэты час даўжнiк распараджаўся маѐмасцю, павялiчваў доўг, а нярэдка i 

спрадаваў усю нерухомасць, пакiдаючы дзяржаве толькi нявырашаныя праблемы. 

У большасцi транзiтыўных краiн паклапацiлiся, каб прыватная ўласнасць, заклiканая пры-

носiць карыснасць грамадзянам i дзяржаве, мела ў распараджэннi форум для падрыхтоўкi пра-

ектаў заканадаўчых актаў дзяржавы, выпрацоўкi грамадскай думкi аб умовах гаспадарання i 

ацэнкi дзейнасцi суб’ектаў рынку. Арганiзацыйна такi форум выглядаў як агульнадзяржаўная 

эканамiчная палата з адпаведнымi функцыямi цi прадстаўнiцтва мясцовых гаспадарчых палат у 

вышэйшай палаце дзяржаўнага прадстаўнiчага органа. Пры гэтым самi гаспадарчыя палаты 

фармiравалiся з членаў прамысловых, сельскагаспадарчых, гандлѐвых, рамеснiцкiх i свабодных 

прафсаюзаў. Да iх далучалi федэрацыi работадаўцаў, якiя станавiлiся разам з дзяржавай парт-

нѐрамi ў перагаворах з прафсаюзамi, а часам i дзеючыя ў пераходнай краiне замежныя фiрмы. 

Роля i ўплыў ценявой эканомiкi. Прыкметную частку прыватнай сферы склала ценявая 

(iншыя азначэннi: паралельная, падпольная) эканомiка. Да канца 1980-х гг. яна афiцыйна лiчы-

лася ўласцiвай выключна дзяржавам капiталiстычнага свету i развiваючыхся краiн i асацыiра-

валася з дзейнасцю iтальянскай мафii, карупцыйным урадам Грэцыi цi гандлем зброяй i нарко-

тыкамi ў паўночна-амерыканскiх i азiяцкiх краiнах. Аднак гэты феномен iснаваў у латэнтным 

выглядзе i ў сацыялістычных краiнах. Палiтычная i эканамiчная трансфармацыя ў ЦУЕ ака-

залася толькi «зялѐным святлом» для развiцця згаданай разнавiднасцi эканамiчнай дзейнасцi. 

На працягу 90-х гг. ценявая эканомiка тут стала пастаяннай з’явай, стабiлiзавалася i сфармiра-

вала ўлас-ныя традыцыi. 

У паняцце ценявой эканомiкi ўваходзiць тая частка народнай гаспадаркi, якая па розных 

прычынах не ўлiчваецца ў афiцыйнай статыстыцы i таму не ўплывае на паказчыкi нацыяналь-

нага даходу. Найбольш распаўсюджанымi яе вiдамi з’яўляюцца падатковыя i мытныя па-

рушэннi, кантрабанда i нелегальны гандаль, карупцыя, адмыванне брудных грошай i выканан-

не нелегальных, забароненых заняткаў. 

Паводле меркаванняў эканамiстаў, каранi ценявой эканомiкi постсацыялiстычных краiн 

выходзяць з папярэдняй сацыяльна-эканамiчнай сiстэмы, дзе распаўсюдзiлiся пэўнага роду 

схемы. Сярод iх – так званая грамадская ўласнасць, не маючая нiчога агульнага з рэальнай эка-

номiкай. Неўключэнне сектара паслуг у нацыянальны даход прыводзi-ла да адхiленняў у кары-

станнi дзяржаўнымi фiнансамi. Цэнавая палi-тыка таксама не адпавядала агульным правiлам 

попыту i прапановы i генерыравала буйныя фiнансавыя парушэннi. Далей, крынiцамi ценявой 

эканомiкi трэба назваць так званую дачную гаспадарку ў былым СССР, неападаткаваны ган-

даль рознага роду таварамi ў Польшчы i Венгрыi i да т. п. 

У працэсе пераўтварэнняў i паступовай змены адносiн уласнасцi на пачатку 90-х гг. у 

сярэднееўрапейскiх краiнах адбывалася пераацэн-ка магчымасцей ценявой эканомiкi. Рост 

гэтых магчымасцей быў непасрэдна звязаны з адкрыццѐм межаў, працэсам прыватызацыi i ня-

спраўна дзеючай адмiнiстрацыйна-прававой сiстэмай. Падпольны сектар эканомiкi развiваўся 

дынамiчна паводле лозунга: «што не забаронена, тое дазволена». Адначасова акрэслiвалiся ад-

розненнi ў дынамiцы развiцця ценявой эканомiкi ў асобных посткамунiстычных краiнах. 

Асаблiвасцi сацыялiстычнай сiстэмы гаспадарання i палiтыкi ў папярэднюю эпоху, грамадскi 

менталiтэт, заканадаўства, а таксама гiста-рычныя традыцыi i дэмакратычныя нормы сталi 

важнымi фактарамi, дэтэрмiнуючымi размах ценявой эканомiкi ў гэтых краiнах.  

Было б утопiяй сцвярджаць, што ценявая эканомiка лiквiдавана нават у краiнах-лiдэрах пе-

раўтварэнняў, нягледзячы на значную ўкара-нѐнасць дэмакратычных вартасцей i той факт, што 

больш за 70 % iх нацыянальнага даходу паходзiць з прыватнага сектару. Захаванне нелегальнай 
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сферы ў iх эканамiчным працэсе стала вынiкам рэакцыi грамадскасцi на растучыя супярэчнасцi 

як вытворную ад спаду рэальных даходаў, высокiх фiнансавых выдаткаў у так званым рэаль-

ным сектары эканомiкi, росту беспрацоўя i iнфляцыi. Побач з прычынамi эканамiчнага харак-

тару iснавалi i палiтыка-прававыя матывы. Нестабiльная прававая сiстэма, «дзiравыя» мытныя 

палажэннi i адсутнасць каардынацыi ва ўзаемаадносiнах з суседнiмi дзяржавамi – толькi асоб-

ныя з iх. Дэцэнтралiзацыя працэсу прыватызацыi i дрэнны кантроль за прыватызацыйнымi ор-

ганамi, шырокаразвiтая кантрабанда, абумоўле-ная спецыфiчным геаграфiчным станам рэгiѐна, 

таксама спрыялi развiццю ценявой эканомiкi сярэднееўрапейскiх дзяржаў. 

Ацэнкi характару i распаўсюджання ценявой эканомiкi вельмi разнародныя. З аднаго боку, 

крытыкуюцца крымiнальныя злачынствы, адмыванне брудных грошай, слабасць дзяржаўнага 

кантролю над эканамiчнымi працэсамi i растучая рознiца ў даходах грамадства. З другога – 

выдзяляецца пазiтыўны аспект падпольнага сектара эканомiкi як своеасаблiвага матора 

развiцця гаспадаркi i шансу для росту прыватных даходаў, а тым самым павышэння ўзроўню 

жыцця некаторых сацыяльных слаѐў. Сапраўды, з эканамiчнага пункту погляду iнвестыцыi ў 

ценявую эканомiку гарантуюць максiмальныя прыбыткi капiталу. Але адначасова ў рэальным 

сектары змяншаюцца даходы ад падаткаў, абмяжоўваюцца афiцыйныя вытворчыя магутнасцi i 

тармозiцца прадукцыйнасць працы легальных суб’ектаў гаспадаркi. Спадаючы давер да 

дзяржавы, як арганiзатара сацыяльнага i эканамiчнага жыцця, i ўзмацненне крымiнальных эка-

намiчных адносiн накаляюць сацыяльны клiмат. 

Ценявая эканомiка ў Венгрыi захавала найбольш цывiлiзаванае аблiчча сярод iншых краiн 

Сярэдняй Еўропы. Прыбыткi з крымiналь-най дзейнасцi там ацэньваюцца ўсяго на 5–6 % ад 

нацыянальнага даходу, што складае ў параўнаннi з краiнамi рэгiѐна невялiкую долю. У Чэхii 

таксама нелегальная сфера ахоплiвае значна меншую частку эканомiкi, чым у Польшчы, Сла-

вакii, не гаворачы пра Расiю. Найбольш iстотнай пагрозай Польшчы з боку падпольнага рынку 

стала нелегальнае працаўладкаванне. Яно звязана непасрэдна з высокiм беспрацоўем i 

няздольнасцю афiцыйнай эканомiкi ствараць новыя месцы працы. Праца ў незарэгiстраваным 

сектары набыла вельмi шырокi размах: колькасць нелегальна працуючых у канцы 1990-х гг. 

дасягнула 1 млн. 

Ценявая эканомiка ў краiнах Сярэдняй Еўропы – не толькi пераходная з’ява. Як стабiльная i 

ў пэўным сэнсе прынятая гаспадарчая сфера, яна выконвае i пазiтыўныя функцыi, асаблiва там, 

дзе рэальная эканомiка не спраўляецца. Поўнае знiшчэнне паралельнай эканомiкi не адпавядае 

нi iнтарэсам яе актыўных суб’ектаў, нi магчымасцям органаў дзяржаўнага кiравання. Больш 

верагодным выглядае паступовае абмежаванне разам з лiквiдацыяй крымiнальных фактараў у 

гэтай сферы. Адным з метадаў няхай частковага кантролю над ценявой эканомiкай выступае 

канкрэтызацыя права ўласнасцi ў згаданых краiнах. У Чэхii, Польшчы, Венгрыi ў гэтай сферы 

дасягнуты вiдавочныя поспехi. А вось Расiя i астатнiя краiны былога Савецкага Саюза знахо-

дзяцца яшчэ ў «пялѐнках» – у сэнсе стабiлiзацыi адносiн уласнасцi. Канкрэтныя арганiзацыйна-

прававыя i эканамiчныя крытэрыi ў заканадаўстве павiнны прадугледзець лiквiдацыю нега-

тыўных кампанентаў ценявой эканомiкi. 

Вопыт высакаразвiтых краiн (у асобных з iх паралельная эканомiка таксама даходзiць да 10 

% ад вытворчасцi нацыянальнага даходу) пацвярджае, што карпаратыўныя i не заўсѐды легаль-

ныя формы палiтыка-гаспадарчай сiстэмы дапушчальныя пры ўмове, калi яны падпа-

радкоўваюцца закону, не пагражаюць дэмакратычным формам праў-лення i паддаюцца хоць бы 

частковаму дзяржаўнаму цi тэрытарыяльнаму кантролю. Тады яны дапаўняюць, а не замяшча-

юць iснуючую эканамiчную сiстэму. Дадзены вопыт надзвычай карысны для ўсiх без выклю-
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чэння дзяржаў Сярэдняй Еўропы, таму што ў блiзкай перспектыве ценявая эканомiка там 

напэўна не страцiць свайго ўплыву, галоўным чынам, з-за iснуючай дынамiкi яе развiцця. 

 

 

4.9. Перабудова сацыяльнай сферы па заходнiх стандартах 

Новыя крытэрыi сацыяльнага жыцця. Рэканструкцыя асноў палiтычнага i эканамiчнага 

жыцця ў краiнах Сярэдняй Еўропы зрушыла невядомыя дагэтуль рэзервы сацыяльнай ак-

тыўнасцi. Яны з’явiлiся як дзякуючы iндывiдуальнаму прадпрымальнiцтву, так i ўтварэнню но-

вых гаспадарчых арганiзмаў, дэмакратычных iнстытутаў i сацыяльных суб’ектаў.  

Развiццѐ рынкавых адносiн без фармiравання дасканалай сiстэмы сацыяльнай абароны не 

можа быць паспяховым. Сацыяльная небяспека ад павелiчэння колькасцi пражываючых нiжэй 

рысы беднасцi агуль-навядомая. Мiж тым, у сацыяльным жыццi краiн рэгiѐна ўзнiклi з’явы, не-

вядомыя дагэтуль. Значная iх частка мае негатыўную афарбоўку: беспрацоўе, абмежаваныя 

магчымасцi працаўладкавання, новыя з’явы грамадскай паталогii. У вочы кiдаюцца значныя 

разыходжаннi памiж жаданымi вынiкамi ад рэформ i рэальнасцю. Сацыяльны кошт пераў-

тварэнняў аказаўся значна вышэй, чым першапачаткова меркавалi рэфарматары, i тым больш – 

чым чакалi шырокiя слаi насельнiцтва. 

Асновай iдэалогii рэфарматараў стала лiберальная мадэль пераходу да рынку, арыентаваная 

на аслабленне ўмяшання дзяржавы ў вырашэнне iндывiдуальных праблем грамадзян. Адапту-

ючыся да яе, насельнiцтва стала больш спадзявацца на ўласныя сiлы. Але пры гэтым сацыяль-

на-эканамiчная сiстэма пакуль не стварыла неабходнай прасто-ры для свабоднай самарэалiза-

цыi. Частка насельнiцтва аказалася ня-здольнай адэкватна рэагаваць на гэтыя перамены. 

Асаблiва балюча на сацыяльную сферу ўплывала беспрацоўе. Па яго ўзроўнi памiж 

краiнамi рэгiѐна iснуюць значныя адрозненнi. Толькi Чэхiя з’яўляецца рэкардсменам свету па 

захаваннi беспрацоўя на нiзкiм узроўнi. У 1995 г. паказчык беспрацоўя склаў: у Чэхii – 3,6 % ад 

усяго працаздольнага насельнiцтва, у Эстонii – 5,5 %, у Венгрыi – 9,3 %, Румынii – 9,8 %, Бал-

гарыi – каля 12 %, Славакii – 12,8 %. Самая неспрыяльная сiтуацыя ў Польшчы – 13,3 %. У 

наступныя гады згаданыя паказчыкi ў цэлым захавалiся. Праўда, да лiчбаў аб узроўнi беспра-

цоўя трэба адносiцца крытычна. Афiцыйныя даныя завышаны па двух прычынах: статыстыка 

не прадугледжвае незарэгiстраванай працы ў ценявой эканомiцы, дзе паводле даследаванняў, 

напрыклад, у Польшчы ў 1992–1997 гг. стваралася да 14 % даходаў насельнiцтва. З другога бо-

ку, у вялiкiх гарадах рабатадаўцы пастаянна мелі цяжкасцi з запаўненнем рабочых месц. Тым 

не менш задачай палiтыкаў застаецца пераадоленне праблемы беспрацоўя, выклiканай рады-

кальнымi пераменамi гаспадарчага i палiтычнага механiзмаў краiн рэгiѐна. 

Узнiкненне канкурэнтнасцi на рынку працы стварыла сiтуацыю, пры якой узраслi цана i 

аплата працы, але адначасова – i складанасць заробкаў. Абмежаванне цi адмова гаспадарчых 

суб’ектаў ад сацыяльнай функцыi, арыентацыя толькi на дасягненне прыбытку паўплывалi на 

ўзровень жыцця многiх сямей. 

Такiм чынам, рынкавыя механiзмы па сутнасцi ўскладнялі дасягненне высокай ступенi са-

цыяльнай салiдарнасцi, iнтэграцыi, бяспекi i роўнасцi. Яны хутчэй спрыялі росту няпэўнасцi i 

дыферэнцыяцыi. 

Новыя з’явы сацыяльнай паталогii. Для значнай часткi працоў-ных узнiкла неабходна-

сць удасканалення квалiфiкацыi або змены месца працы цi пасады. Ускладнiлася планаванне 

сямейнага бюджэту. Запатрабавалiся новыя спосабы задавальнення аснаватворных патрэб. 
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Гэтаму спадарожнiчала i небяспека паглыблення сацыяльнай дэзiнтэ-грацыi. Глыбокае 

палiтычнае расслаенне, процiпастаўленне iнтарэсаў асобных класаў i сацыяльных слаѐў, узрос-

тавых i прафесiйных груп, разладжанасць былых сувязей сярод членаў многiх сацыяльных i 

прафесiйных арганiзацый – усѐ гэта ў спалучэннi з цяжкасцямi штодзѐннага iснавання i аб-

вастрэннем канкурэнцыi ў многiх сферах жыцця прыводзiла да iндывiдуалiзацыi грамадства, да 

звышканцэнтрацыi на ўласных праблемах, да пагаршэння адносiн мiж людзьмi. 

Акрамя таго, iснавала пагроза паглыблення iншых з’яў сацыяльнай паталогii, звязанай як з 

нестабiльнымi прававымi нормамi, са змяншэннем кантролю дзяржавы над паводзiнамi асобы, 

так i з немагчымасцю хутка справiцца са складанай сiтуацыяй. 

Раней лiчылася правiлам: чым багацей краiна, тым менш нара-джаецца ў ѐй дзяцей. Краiны 

Сярэдняй Еўропы не вызначаюцца багаццем, але далучылiся да кола вымiраючых народаў. 

Пачынаючы з 1995 г., у Польшчы на 109 памерлых стала нараджацца толькi 106 дзяцей. Па-

велiчэнне лiчбаў радзiн вызначана для Славакii адной з важнейшых задач урада. З пачатку 90-х 

гг. адмоўны натуральны прырост занатоўвала Балгарыя. Паводле афiцыйных дадзеных, у 1993 

г. у Польшчы з’явiлася на свет дзяцей на 20 % менш, чым у 1989 г., у Балгарыi – на 25 %, у Ру-

мынii – на 30 %. Такi моцны спад радзiн не рэгiстраваўся нават у час Другой сусветнай вайны. 

Колькасць жыхароў Лiтвы з 1992 да 2000 г. зменшылася на 48 тыс. чалавек, або на 1,3 %, а 

вяселляў у 1999 г. адбылося ў 2 разы менш, чым у 1992. Насельнiцтва Эстонii, паводле перапiсу 

2000 г., вымiрае. У сярэднiм на пяць эстон-скiх сем’яў прыходзiцца адно дзiця. Ва ўсiх краiнах 

адзначаецца трывожная тэндэнцыя павелiчэння лiчбы абортаў на фоне змяншэння радзiн. Яна 

была заўважана яшчэ раней, аднак з сярэдзiны 90-х гг. тэмп гэтых змен стаў выклiкаць трыво-

гу.  

Фармiраванне новага сярэдняга класа. У краiнах Сярэдняй Еў-ропы яшчэ ў самым 

пачатку сацыяльна-эканамiчных пераўтварэнняў лiчылася агульнапрызнаным, што для паспя-

ховага пераходу да рынку неабходная грамадзянская супольнасць з устойлiвай сацыяльнай 

структурай. Цэнтральным кансалiдуючым звяном гэтай супольнасцi з’яў-ляецца магутны 

сярэднi клас. 

Большасць краiн рэгiѐна падышлi да рынкавых рэформ з даволі развiтым сярэднiм класам. 

У 80-я гг. яго асноўныя прадстаўнiкi – квалiфiкаваныя рабочыя, iнтэлiгенцыя, кiраўнiчы перса-

нал – займалi ўплывовыя пазiцыi (да 40 % насельнiцтва) у сацыяльнай структуры, наблiжаю-

чыся да паказчыкаў развiтых заходнiх дзяржаў, дзе сярэднi клас дасягае 50–70 % ад агульнай 

колькасцi насельнiцтва. 

Арыентацыя сярэдняга класа на атрыманне высокiх даходаў дзякуючы ўдасканаленню 

сваiх прафесiйных навыкаў выгадна адрознiва-ла яго ад iншых катэгорый насельнiцтва напярэ-

даднi пераходу да рынку. Але рэальна сярэднi клас аказаўся не ў стане вытрымаць жорсткi са-

цыяльна-эканамiчны прэс, хоць у асноўнай масе i падтрымаў рынкавыя пераўтварэннi. Патэн-

цыял сярэднiх слаѐў у значнай ступенi перастаў быць патрэбным, а ўзровень рэальных даходаў 

насельнiцтва да 1994 г. панiзiўся ў Балгарыi на 50 %, Румынii – на 35–40, Польшчы – на 28–30, 

Чэхii i Славакii – на 25–30, Венгрыi – на 15 %. У асобных сярэднееўрапейскiх краiнах беспра-

цоўе перавысiла 10-працэнтны ўзровень. Працэс збяднення ахапiў шырокiя слаi насельнiцтва. 

У вынiку стары сярэднi клас страцiў ранейшае ўстойлiвае становiшча ў грамадстве. Яго 

фактычнае выраджэнне iстотна звузiла сацыяльную базу рынкавых пераўтварэнняў у Сярэдняй 

Еўропе. 

Усвядомiўшы прынцыповую немагчымасць прыпынiць iмклiвы працэс крушэння «старых» 

сярэднiх слаѐў, дзяржавы рэгiѐна  арганiзавалi стварэнне «новага» сярэдняга класа з лiку дроб-
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ных i сярэднiх бiзнесменаў, прадпрымальнiкаў, фермераў, а таксама прадстаўнiкоў гуманiтар-

ных прафесiй. Аснова для гэтага была закладзена яшчэ на пачатку 90-х гг. У гэты час сярэдне-

еўрапейскiя краiны ўвялi ў заканадаўства афiцыйныя дакументы, якiя iстотна пашырылi 

легiтымныя рамкi для паскоранага развiцця прыватнапрадпрымальнiцкай дзейна-сцi. Тым са-

мым у постсацыялiстычных краiнах створана заканадаўчая база ўмацавання сярэдняга класа, 

магчымасць распачаць уласную справу, выкарыстаць наѐмную працу. У вынiку рэзка ўзрасла 

доля афiцыйна зарэгiстраваных прадпрымальнiкаў. У 1993 г. сярод агульнай колькасцi працаз-

дольнага насельнiцтва яна склала ў Польшчы звыш 50 %, Чэхii – 20, Балгарыi i Венгрыi – да 11, 

Славакii – 10, Румынii – 2 %.  

Змены ў сацыяльнай структуры выклiкалi адток iнтэлiгенцыi ў бiзнес. Першапачаткова ту-

ды адбываўся наплыў пераважна неквалiфi-каваных працаўнiкоў, што яскрава адбiвалася на 

цывiлiзаванасцi бiзнесу. Аднак рынак дае лепшыя шансы лепшым; на гэтым з цягам часу 

дзякуючы прафесiяналiзму стала выйграваць iнтэлiгенцыя. У большасцi краiн рэгiѐна 

квалiфiкаванасць суб’ектаў ужо стала адметнай рысай рынку, i ў гэтым заслуга апошняга. У 

сярэднi клас смялей стала ўлiвацца частка былой наменклатуры, асаблiва, прафесiйныя 

тэхнакраты. 

Пэўны час у краiнах рэгiѐна не прымалi да ўвагi, што на Захадзе сярэднi клас усѐ ж толькi 

на пятую частку складаецца з уласнiкаў, а большасць яго – прафесiйная iнтэлiгенцыя. Гэты пе-

ракос паволi здымаецца ў Венгрыi, Польшчы, Чэхii, хоць неабходнай дзяржаўнай падтрымкi 

амаль не знаходзiць.  

Пры фармiраваннi сярэдняга класа ўзнiк яшчэ адзiн цяжкапераадольны бар’ер: адсутнасць 

у жыхароў краiн рэгiѐна дастатковых навыкаў i вопыту ў сферы маркетынгу, бухгалтарскай 

справы, менеджменту. Урады сумесна з мiжнароднымi арганiзацыямi стварылi для iх кансуль-

тацыйную iнфраструктуру. Пазiтыўныя зрухi ў эканомiцы далi магчымасць увесцi ў дзеянне на 

дзяржаўным узроўнi цэлыя комплексы па адаптацыi рознях слаѐў да рынку. Найбольшае рас-

паўсюджанне атрымала сiстэма льготнага крэдытавання пачынаючых прадпрымальнiкаў. Крэ-

дыты выдзялялiся праз банкаўскiя ўстановы альбо па лiнii спецыялiзаваных фондаў (айчынных 

цi заснаваных сумесна з замежнымi партнѐрамi). 

У цэлым можна канстатаваць, што ў краiнах Сярэдняй Еўропы дзяржаўная палiтыка 

накiравана на падтрымку прыватнай iнiцыятывы насельнiцтва, на стварэнне спрыяльных умоў 

для фармiравання сярэдняга класа. Што датычыць Чэхii, Польшчы, Эстонii, Венгрыi, Славенii, 

то там гэта палiтыка набыла мэтанакiраваны i цэласны характар. Так, палякi сталi штогод куп-

ляць больш за 600 тыс. новых аўтамабiляў; гэта сведчанне таго, што склаўся новы сярэднi клас, 

якi з’яўляецца асновай заможнасцi i стабiльнасцi. 

Перабудова сiстэм сацыяльнай падтрымкi i забеспячэння. Складана адбывалася пера-

будова па заходнiх узорах сiстэмы аховы здароўя ў дзяржавах Сярэдняй Еўропы. Напрыклад, 

праз 5–6 год пераўтварэнняў Польшча заставалася краiнай негарантаванага здароўя з боку 

дзяржавы i спецыялізаваных недзяржаўных устаноў, нават пагар-шэння стану яго аховы ў 

параўнаннi з дарэформенным перыядам. Вiна за гэта ўскладалася найперш на дзяржаву, якая не 

прыкладала асаблiвых намаганняў дзеля выпраўлення становiшча. У сродках iнфарма-цыi пе-

раважала думка аб магчымасцi паляпшэння толькi ў перспектыве, калi стане лепшай эканамiч-

ная сiтуацыя. У Чэхii i Венгрыi замест дзяржаўнай сiстэмы аховы здароўя былi створаны спе-

цыяльныя фонды, якiя папаўняюцца iндывiдуальным падаткам. Загана такой формы ў тым, што 

iндывiдуальнага падатку для нармальнага функцыянавання сiстэмы аховы здароўя не хапае. 

Прыходзiцца пастаянна прыбягаць да гарантый з боку пакуль небагатай дзяржавы. Гэта 
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значыць, што дзейнасць службы здароўя, як i раней, фактычна аплочваюць падаткаплацель-

шчыкi. Гэта лiхаманiць «перабудаваныя» сiстэмы аховы здароўя. У другой палове 1990-х гг. 

была разгорнута рэформа ў Польшчы і іншых краінах рэгіѐна, якая гэтаксама зведзена да па-

дабенства медыцынскага страхавання, заснаванага на пераходзе ад усеагульнага да iндывiду-

альнага фiнансавання службы здароўя, асноўнай крынiцай якога, аднак, па-ранейшаму за-

стаюцца падаткi. 

Апрача Чэхii i Венгрыi, нi адна дзяржава Сярэдняй Еўропы доўгi час не разгортвала рады-

кальных рэформ сiстэм сацыяльнага забеспячэння. Нормы i правiлы выдаткавання на 

пенсiянераў, iнвалiдаў, утры-манцаў, навучэнцаў змянялiся пастаянна i часцей стыхiйна. Гэта 

прыводзiла да велiзарных i напружаных намаганняў для збалансавання бюджэту. 

Але тым часам эканамiчны рост у большасцi краiн Сярэдняй Еўро-пы прадвызначыў зрухi 

ў бок павышэння жыццѐвага ўзроўню. Пры пералiку аб’ѐму ВУП на жыхара краiны i з улiкам 

пакупальнiцкай здольнасцi ў 1996 г. Чэхiя дасягнула 46 % ад адпаведнага ўзроўню ў дзяржавах 

Еўрасаюза, Славакiя – 39 %, Венгрыя – 37 %, Польшча –  29 %. Найбольш дэстабiлiзуючым 

жыццѐ фактарам, выклiкаючым яго няпэўнасць у перспектыве, стаў рост спажывецкiх цэнаў. 

Ён паволi набываў тэндэнцыю да скарачэння ў большасцi краiн рэгiѐна, але захоў-ваў высокi 

ўзровень. Толькi ў 1995 г. дыяпазон росту цэн на спажывецкiя тавары склаў ад 9,1 % у Чэхii да 

амаль 50 % у Балгарыi. Венгрыя, Балгарыя, Славакiя, Румынiя перажывалi небяспечныя 

ўсплѐскi падаражэння кошту жыцця.  

Лiдэрамi па ўзроўнi жыцця ў постсацыялiстычнай Еўропе сталi харваты, палякi i венгры. 

Нiвелiруючае ўздзеянне на даходы насельнiцтва рэгiѐна аказвала сiстэматычна спадаючая iн-

фляцыя. Ва Украiне гiперiнфляцыю ўдалося збiць да 22,7 %; расiяне нават рашылiся на 

дэнамiнацыю рубля. Пастаянныя цяжкасцi са знiжэннем iнфляцыi i ростам цэн заставалiся ў 

румын i балгар. Вясной 1997 г. у Балгарыi быў дапушчаны 240-працэнтны спад кошту лева. У 

Румынii ж пасля некалькiх гадоў ваганняў урад прадпрыняў аздараўленне эканомiкi, што 

пацягнула адвольнае павышэнне цэн. 

Перад урадамi стаiць задача ўсебаковага заахвочвання бiзнесме-наў да ўдзелу ў дапамозе 

мясцовай грамадскасцi. У большасцi транзi-тыўных краiн новыя падатковыя правiлы дазва-

ляюць спiсваць 10–15 % даходу фiрмы на дабрачынныя мэты, звязаныя з дапамогай або мiла-

сэрнасцю. Адначасова згортваецца лiк таварыстваў i фондаў, якiя дзейнiчаюць дзеля дапамогi 

розным сацыяльным групам. Напрыклад, у Польшчы ў канцы 90-х гг. iснавала 48 тыс. падоб-

ных фармiраванняў. Iх дзейнасць у значнай ступенi фiнансавалася замежнымi спонсарамi. Але 

пасля дзесяцi год актыўнай падтрымкi заходнiя iнстытуты пакiдалi рэгiѐн, кiруючыся правiлам, 

што ў дэмакратычным грамадстве адказнымi за людзей павiнны быць айчынныя бiзнесмены. 

Пазiцыя апошнiх у гэтай вобласцi канструктыўная, але пакуль што маладзейсная. 

Адначасова ў краiнах рэгiѐна ўсѐ больш акрэслiваецца iмкненне стварыць сацыяльна 

арыентаваную эканомiку, заснаваную на новай мадэлi сацыяльных гарантый (па тыпу заход-

няй), але без амерыканскiх лiберальных падыходаў. Гэта мадэль заклiкана стабiлiзаваць пры-

рост насельнiцтва, улiчваць структурныя змены грамадства i карыснасць многiх форм са-

цыяльнай абароны пры сацыялiзме. Найбольш iстот-ным рычагом пры ўкараненнi новай мадэлi 

з’яўляецца павелiчэнне долi бюджэтных сродкаў, што накiроўваюцца на сацыяльную абарону. 

Адначасова робяцца захады дзеля павелiчэння капiтальных укладанняў на мадэрнiзацыю вы-

творчасцi, што абслугоўвае сацыяльны сектар; ажыўлення iнвестыцыйнай дзейнасцi ў са-

цыяльна-культурнай сферы; пашырэння жыллѐвага будаўнiцтва; падцягвання рэальных дахо-

даў асноўнай масы насельнiцтва да ўзроўню сярэдзiны 1980-х гг. Для аказання грамадзянам 
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падтрымкi ў крызiсных сiтуацыях, аблягчэння эканамiчнай i сацыяльнай адаптацыi дзей-

нiчаюць спецыяльныя службы пры мясцовых органах. 

Першымi да дзяржаўнага гарантавання пражытачнага мiнiмуму на ўзор заходняй сістэмы, 

але ўзмоцненай рычагамі сацыяльна арыентаванай эканомiкі, перайшлi Чэхiя i Славакiя. У 

1991 г. там былi прыняты законы аб пражытачным мiнiмуме. Усе, хто матэрыяльна не забяспе-

чаны, атрымалi права на адрасную дзяржаўную дапамогу дзеля забеспячэння харчаваннем, 

iншых першачарговых патрэбнасцей, прычым дыферэнцыравана – паводле ўзросту i стану зда-

роўя. У 1995 г. у Чэшскай Рэспублiцы быў уведзены новы закон аб дзяржаўнай сацыяльнай 

падтрымцы, у якiм больш за 70 былых вiдаў дапамогi зменшаны да 9, а кола яе атрымальнiкаў 

звужана. Памер сацыяльнай дапамогi вызначаецца, зыходзячы з маѐмасных магчымасцей гра-

мадзян i iх намаганняў па выхадзе са складанага стану. Апошняе палажэнне не распаўсюджана 

на нямоглыя катэгорыi насельнiцтва. 

На першым этапе сацыяльнай рэформы асноўная ўвага надавалася стварэнню новых вiдаў 

абароны за кошт страхавых узносаў, увядзення новых вiдаў выплат i паслуг, павышэння iх 

мiнiмальнага ўзроўню ў адпаведнасцi з ростам цэн. Пазней быў узяты курс на знiжэнне сумар-

ных сацыяльных выдаткаў дзяржавы; пры гэтым ураўняльны прынцып дапамогi замяшчаецца 

адрасным, якi вагаецца ў залежнасцi ад канкрэтнай сiтуацыi, з-за якой асоба апынулася ў 

крызiснай сiтуацыi. 

Апрача выкладзеных «шансаў» i «пагроз» у сацыяльнай сферы, iх iснуючы пералiк значна 

даўжэйшы. На тое, якiя з iх, калi i наколькi матэрыялiзуюцца, моцны ўплыў мелi, з аднаго боку, 

унутраныя i знешнiя ўмовы на старце пераўтварэнняў, а з другога – стратэгiя пазнейшай пера-

будовы палiтычнай i эканамiчнай сiстэмы. Але ў цэлым дапасаванне сацыяльнай сферы краiн 

Сярэдняй Еўропы да заходнiх стандартаў дасягнула, мабыць, найменшых вынiкаў.  

 

 

4.10. Грамадская незадаволенасць пераўтварэннямi, 

яе крытэрыi 

Недасягальнасць абяцанай заможнасцi. Мэты ўнутраных рэформ – рынкавая эканомiка i 

парламенцкая дэмакратыя – даволi хутка набылi ў грамадстве сярэднееўрапейскiх краiн без-

дыскусiйны характар. Iнакш бачылася агульная мадэль краiны, што фармiравалася ў працэсе 

змен. Асаблiва калi ацэньваць нагаданыя мэты не як канцовыя, а як сродкi дасягнення 

цывiлiзацыйных стандартаў заходняга свету. Насуперак iснуючым поглядам, рашаючая 

прыцягальнасць заходняй цывiлiзацыi – не столькi ўзровень жыцця грамадзян, колькi яго 

якасць.  

Акрэсленыя такiм чынам якасныя крытэрыi ў характары сярэдне-еўрапейскiх краiн яшчэ 

надзвычай далѐкiя ад iдэалу. Вось чаму значную частку жыхароў не пакiдае думка, што ў часы 

так званага рэальнага сацыялiзму жылося лягчэй i бяспечней. Той, хто не падаўся ў апазiцыю, 

жыў спакойна, хоць усе баялiся мiлiцыi i спецслужбаў. Фiнансавыя органы праследавалi толькi 

прыватную дзейнасць, а ў дзяржбанку было надзейна трымаць сцiплыя зберажэннi. А калi 

атрымалi свабоду – тады ўсѐ перавярнулася. Разбурылi апарат прымусу, але яго месца занялi 

банкi i iншыя фiнансавыя ўстановы. Яны сталi абмяжоўваць свабоду значна хiтрэй, чым 

папярэднiкi. У дзiкiм капiталiзме перыяду першапачатковага накаплення дзейнасць банкаў i 

розных iнспектараў нагадвала хутчэй разбой i лiхвярства, чым прыстойныя фiнансавыя апера-

цыi. Незаможны грамадзянiн аказаўся iх пастаянным даўжнiком. 
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Разгорнутыя сiстэмныя змены суправаджалiся хуткiм узбагачэннем адной часткi насель-

нiцтва i збядненнем другой. Першыя прымалi новы парадак як прызванне, другiя – як пагрозу 

жыццю. Да 2/3 дарослых жыхароў рэгiѐна аказалiся вымушанымi змяншаць спажыванне элект-

раэнергii, цѐплай вады i абагрэву, адмаўляць у ласунках, рамантаваць старыя рэчы замест 

набыцця новых, купляць уцэненае, шукаць падтрымкi ў родзiчаў, праядаць ашчаднасцi, ад-

маўляцца ад крэдытаў i iншых iльгот, жыць больш сцiпла з кожным днѐм, што ў сваю чаргу 

прыводзiла да страты жыццѐвых мэт. Толькi каля трэцi насельнiцтва аказалiся здольнымi шу-

каць i знаходзiць больш аплатную цi дадатковую працу, засноўваць уласныя фiрмы, абза-

водзiцца акцыямi, павышаць або змяняць квалiфiкацыю i ўменнi, увогуле ставiць i рэалiзаваць 

мэты жыцця. Побач стваралiся два асобныя грамадствы, якiя ў адрозненне ад заходнiх класа-

вых цi ўсходнiх кастава-кланавых, былi цалкам перамешаны. На адным лесвiчным пралѐце су-

седнiчалi бедалага са шчаслiўчыкам, якi маланкава разбагацеў i не паспеў перабрацца ва ўлас-

ны катэдж. 

Грамадскае непрыманне з’яў манiпулiравання новымi каштоўнасцямi. Iмкненне 

рэфарматараў затушаваць свае пралiкi ў сацыяльнай сферы вылiвалiся ў асобных дзяржавах 

рэгiѐна ў грубае ўмя-шанне ў працэс стварэння новага сярэдняга класа i навязванне добра 

вядомых з мiнулай эпохi прынцыпаў ураўнiлаўкi. Новыя кiраўнiкi пераконвалiся, што кiраваць 

лягчэй масай, а не маѐмаснымi i адукаванымi грамадзянамi, якiх немагчыма купiць таннымi 

абяцаннямi. Папулiсцкiмi лозунгамi аб «свабодзе, роўнасцi i братэрстве» яны спрабавалi адсу-

нуць сярэднi клас ад уладных функцый.  

У пераходны перыяд да ўлады часам прыходзiлi «пераходныя» прадстаўнiкi. Аказалася, 

што сярэдняга класа з-за яго незалежнiцкiх настрояў i адукаванасцi яны баяцца не менш, чым 

iх папярэднiкi ў таталiтарным грамадстве. «Пераходнiкi» найлепш спраўлялiся з тымi, каму 

пагражала страта працы цi льгот i каму ўласцiвы недахоп палiтычнай мудрасцi. Дзеля захаван-

ня ўплыву на гэты слой грамадства найлепш спрацоўваў лозунг павышэння падаткаў на тых, 

хто паспеў завесцi ўласную справу або купiць дом. Акцэнт на тое, што толькi тая ўлада добрая, 

якая забiрае ў багатых i аддае бедным, не забяспечваў росту дабрабыту, але даваў часовую па-

пулярнасць «пераходнiкам».  

Уладаранне «пераходнiкаў» непазбежна прыводзiла да адкату рэформ. У асобных краiнах 

рэгiѐна i ў найбольш выражаным выглядзе ў Славакii такая ўлада напаткала вострую грамад-

скую крытыку i адхiленне палiтыкi манiпулiравання масамi. 

Аб’ектам не толькi апазiцыйнай крытыкi, але i грамадскага працiдзеяння таксама ста-

навiлiся скажэннi ў сацыяльнай сферы. Асаблi-вую незадаволенасць выклiкаў заняпад мiфа аб 

сацыяльным грамадстве, якi асаблiва блiзкi для выхадцаў з мiнулай эпохi. Новае сацыяльнае 

грамадства iм уяўляецца як нешта сярэдняе памiж капiталiзмам i сацы-ялiзмам, якому 

ўласцiвыя перавагi абодвух ладаў, але без iх недахопаў. Iдэя сацыяльнага грамадства блiзкая як 

сацыял-дэмакратам, так i левым хрысцiянскiм дзеячам. Яна грунтуецца на перакананнi, што 

сучасная высокапрадукцыйная эканомiка мае сацыяльны змест, бо гаран-туе кожнаму ўсебако-

вае развiццѐ i высокi ўзровень страхавання, вычарпальна забяспечвае яго iснаванне. 

Такая на першы погляд непахiсная аргументацыя аказалася далѐкай ад рэальнасцi. У апош-

нi час нават у вядучых сацыяльных грамадствах, напрыклад, у Швецыi адносiны памiж на-

цыянальным прадуктам i грамадскiмi выдаткамi на яго вытворчасць прыкметна пагоршылiся. 

Растучыя ва ўсiм свеце затраты вытворчасцi знiжаюць рэнтабельнасць i скарачаюць канкур-

энтаздольнасць вырабаў. Высокiя падаткi на змен-шаныя прыбыткi, у сваю чаргу, абмя-
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жоўваюць магчымасцi развiцця прадпрыемстваў, iх iнвестыцыйныя здольнасцi. Вынiк – 

знiжэнне сацыяльных стандартаў.  

Тым часам у грамадстве постсацыялiстычных краiн працягваецца манiпулiраванне катэго-

рыямi сацыяльна арыентаванай эканомiкi. Аднак нi тэарэтычна, нi практычна не можа iснаваць 

у прыродзе грамадства, дзе вытворчасць капiталiстычная, а размеркаванне сацыялiстыч-нае. 

Калi вытворчасць заснавана на капiталiстычных прынцыпах, то i размеркаванне будзе 

капiталiстычным, гэта значыць, размеркаваннем прыбытку паводле велiчынi капiталу, якi са-

маўзрастае ў рынкавых умовах. Сацыяльна арыентаваная рынкавая эканомiка можа ад-

рознiвацца ад проста рынкавай толькi тым, што сродкi дзяржаўнага бю-джэту, атрыманыя ў 

вынiку падаткаабкладання, размяркоўваюцца i выкарыстоўваюцца з мэтай дасягнення большых 

сацыяльных задач. Але размеркаванне толькi бюджэтных сродкаў наўрад цi можна назваць са-

цыялiстычным у грамадстве, якое не з’яўляецца сацыялiстычным па азначэннi. 

Навiной для пераходных краiн стала тое, што захаванне сацыяльнага грамадства 

неўласцiвае нi для пачатковай, нi для завяршальнай стадый пераўтварэнняў. Гэта акалiчнасць 

адмоўна ўплывае на дынамiку сiстэмнай трансфармацыi, замацоўвае падзел грамадства на ла-

гер прыхiльнiкаў i колькасна большы слой незадаволеных новым ладам. У большасцi 

транзiтыўных краiн рэфарматары атрымалi выйгрыш у справе стварэння дэмакратычнага ладу i 

рынкавай эканомiкi, але прайгравалi з-за няўмення захаваць грамадскую падтрымку. Рэфарма-

тары-дактрынѐры тлумачылi кожнае паражэнне палiтычным супрацiўленнем зменам, нясталас-

цю грамадства i абавязкам плацiць пройгрышам за iнтэлектуальны выйгрыш. Такое тлумачэнне 

выглядала як спроба ўласнага заспакаення. На самай справе грамадзяне трацiлi веру ў сэнс 

змен, часта не бачачы роўнасцi правоў, справядлiвасцi крытэрыяў, сэнсу бясконцага пада-

ражэння жыцця з-за рэформ. 

Змена грамадскiх каштоўнасцей. Расчараванне ў рэальнасцi захавання сацыяльных га-

рантый папярэдняга ладу выклiкае мутацыi ў сiстэме грамадскiх каштоўнасцей. «Маю капейку 

– значыць я ѐсць», – так можна акрэслiць сiтуацыю пасля таго, як 86 % апытаных палякаў 

прызналiся, што ў апошнiя гады кiруюцца культам грошай. «Мець» для iх стала больш важ-

ным, чым «быць». Сiтуацыя даволi дзiўная: для каталiцкай (i для сацыялiстычнай) Польшчы 

перавага «мець» над «быць» лiчылася за грэх. Насталi часы, калi гэты грэх перастаў быць гра-

хом для большасцi грамадзян. «Па-чорнаму» (нелегальна) ў краiнах рэгiѐна працавалi да пало-

вы зарэгiстраваных беспрацоўных, пенсiянераў i iнвалiдаў. На заробкi пайшлi дзецi ва ўзросце 

да 14 год, прычым рэдка пад прымусам, а часцей ад iмкнення мець. Толькi пятая частка 

падлеткаў трацiла заробкi на забавы, пераважная ж большасць – на жыццѐва неабходныя 

патрэбы i завядзенне «справы». Сярод моладзi ўкаранiлася мода на заробкi дзеля хутчэйшага 

набыцця даросласцi i незалежнасцi. 

Вызваленае ад былой iдэалагiзацыi грамадства краiн рэгiѐна сканцэнтравалася на 

матэрыяльным баку жыцця. Тыя ж палякi нярэдка пахваляюцца эфектыўнымi заробкамi нават 

тады, калi яны набыты насуперак закону. 

Тыповай з’явай стала бездапаможнасць людзей перад нахлынуў-шымi на iх складанымi 

грамадскiмi выпрабаваннямi. Асаблiвую небяспеку выклiкаюць спробы наступлення на са-

цыяльныя правы працоўных. У прыватнасцi, стала характэрным патрабаванне абнавiць ко-дэкс 

працы, якое чуецца з боку бiзнесменаў. Прыватныя ўладальнiкi дабiваюцца разрыву дагавора з 

працаўнiком, якi знаходзiцца на бальнiчным лiсце, адмены 5-дзѐннага працоўнага тыдня. 

Прыхiльнiкi наступлення на правы працоўных тлумачаць сваю пазiцыю жаданнем падняць 

прадукцыйнасць працы i канкурэнцыйнасць. Дасягнуць гэтых безумоўна актуальных мэт яны 
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iмкнуцца коштам працоўных, неабачлiвымi, архаiчнымi – даўно адхiленымi на Захадзе – мета-

дамi. 

Стан бездапаможнасцi ў пераходны перыяд дапаўняўся i ўсклад-няўся страхам за неакрэс-

леную жыццѐвую перспектыву. Пры сацыялiзме пытанне аб жыццѐвай перспектыве не было 

актуальным, бо па-прапагандысцку атаясамлiвалася з тым мiнiмумам сацыяльнай дапамогi, якi 

гарантаваў асобе iснаванне. Зараз бездапаможнасць у спалучэннi са страхам параджала стан 

дэпрэсii. У свядомасць пэўнай часткi насельнiцтва ўкаранiлася перакананне, што нiчога нельга 

змянiць да лепшага i далейшае жыццѐ не мае сэнсу. Падобны псiхалагiчны стан стаў падставай 

прыкметнага росту колькасцi бытавых сварак, грамадскiх парушэнняў i злачынстваў, псiхiчных 

захворванняў i самазабойстваў. 

 

 

4.11. Характар i тэндэнцыi пераўтварэнняў 

у духоўнай сферы грамадства 

Усталяванне дэмакратычных вартасцей у краiнах Сярэдняй Еўропы паволi iшло ў 

напрамку выхавання дэмакратычнай палiтычнай культуры. Паводле сцвярджэння амеры-

канскага прафесара Г. Гiбсана, яна мае сем вымярэнняў: палiтычная цярпiмасць; свабода i яе 

станоў-чыя бакi; захаванне агульных норм дэмакратыi; разуменне правоў чалавека; павага да 

чужога меркавання; незалежнасць сродкаў масавай iнфармацыi; дзейнасць iнстытута свабод-

ных i кампетэнтных выбараў. Пры гэтым стан палітычнай культуры выводзіцца з базавых па-

казчыкаў жыцця. 

Вырашэнне базавых праблем жыцця насельніцтва дазволіла краі-нам Захаду ўжо ў 1970-я 

гг. выдзеліць такую задачу нацыянальнай і міжнароднай палітыкі, як «якасць жыцця». Яе выз-

начальнымі арыенцірамі сталі канцэпцыі «асноўных патрэб чалавека» і «правоў чалавека», якія 

былi аб’яднаны ў агульную стратэгію развіцця. Вось такая мадэль развіцця, якая забяспечвае 

плѐн усім слаям грамадства, і пра-паноўваецца краінам, прэтэндуючым на інтэграцыю ў 

заходнія струк-туры. А галоўнай умовай інтэграцыі становіцца стварэнне аналагічных 

механізмаў развіцця ў сваіх краінах. 

Адсутнасць спрыяльных умоў для рэалізацыі базавых паказчыкаў жыцця ў пераходны 

перыяд выклiкае з боку значнай часткi грамадзян сярэднееўрапейскiх краiн неразуменне 

сутнасцii мэтазгоднасцi любых пераўтварэнняў цi, як мiнiмум, iх хутчэйшага заканчэння. Аб 

такой тэндэнцыi сведчыць навейшы польскi анекдот: «Эх, збудаваць бы хутчэй гэты капiталiзм 

i перайсцi нарэшце да iмперыялiзму». Няпроста i непаўсюдна ўсталѐўваецца перакананне, што 

дэмакратычны лад – адзi-ны, якi дазваляе чалавеку быць свабодным, таму што ѐн заснаваны на 

канстытуцыйных правiлах як вышэйшай уладзе над асобай.  

Цяжкасцi штодзѐннага iснавання перашкаджаюць усвядомiць, што нормы канстытуцыi 

недатыкальныя для ўсiх, але найперш для вышэйшай ўлады. Грамадзянскiя свабоды залежаць 

ад таго, наколькi абмежа-вана i акрэслена канстытуцыяй свабода ўлад. А ў цэлым дэмакратыя i 

свабода асобы iснуюць датуль, пакуль застаюцца недатыкальнымi сумесна ўсталяваныя нормы 

канстытуцыi. Таму кожны грамадзянiн павiнен узнiмаць трывогу, калi ўзнiкае хоць бы 

прыкмета парушэння канстытуцыi з уладнага боку, i гэта будзе азначаць абарону асабiстай 

свабоды. Калi ж асоба ў момант пагрозы адмаўляецца ад такiх дзеянняў, гэта вядзе да 

абмежавання дэмакратыi. 
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Шлях да сiстэмнага праяўлення дэмакратычных вартасцей у краi-нах Сярэдняй Еўропы 

расчышчае дэкамунiзацыя. Практыка паказвае, што сэнс i перспектыву мае дэкамунiзацыя, 

накiраваная на пазбаўлен-не грамадзян ад таталiтарнага мыслення i дэфармацый у сiстэме 

духоўных каштоўнасцей. I наадварот, да новых масавых грамадскiх абмежаванняў прыводзiць 

тая дэкамунiзацыя, якая зводзiцца да люстрацыii праследавання камунiстычных кiруючых 

кадраў. Даволi жорстка выражаны характар дэкамунiзацыя набыла на пачатку пераўтварэнняў 

у Чэхii, Славенii, дзяржавах Балтыi. У iншых краiнах рэгiѐна гэты курс ажыццяўляўся «мякка», 

без абмежаванняў грамадзянскiх правоў камунiстаў. 

Тыповы характар мае працэс дэкамунiзацыi ў Польшчы, дзе без спешкi, толькi ў маi 1992 

г., парламент пачаў разгляд адпаведнай па-становы. Як i чакалася, супраць яе выступiлi левыя 

дэпутацкiя групы. У тых канкрэтных маральна-палiтычных абставiнах яны пратэставалi не су-

праць самой пастановы, а крытыкавалi парадак яе прыняцця (без грамадскай дыскусii i нават 

без абмеркавання ў сейме). Адзiн з паслядоўных крытыкаў камунiзму, але аб’ектыўны польскi 

парламентарый А. Малахоўскi сцвярджаў, што «найбольш заядла жадалi дэкамунiзацыi тыя, 

хто не адважыўся ўступiць у барацьбу раней, калi патрабавался грамадзянская адвага, або тыя, 

хто ў мiнулыя гады быў зломлены ўладамi». Пасля працяглых дыскусiй польская дэкамунiза-

цыя ўсѐ ж цывiлiзавана вылiлася ў прыняцце восенню 1998 г. закону аб Iнстытуце нацыяналь-

най памяцi. Галоўнай яго задачай стала прадастаў-ленне дакументальных сведчанняў асобам, 

пацярпеўшым ад праследавання службамi бяспекi. Пры гэтым задача пакарання здзейсненага 

злачынства, на сляды якога ахвяра патрапляла пры праглядзе дакументаў, набыла другараднае 

значэнне. Толькi супастаўленне дакументаў i паказанняў пацярпеўшых бралася за аснову ацэн-

кi сапраўдных падзей. Каб выканаць гэту няпростую задачу, у краiне створана спецыяльная 

пракуратура для расследавання злачынстваў такога тыпу. Яшчэ адной задачай закону стала 

палiтычнае выхаванне. Распаўсюджанне праў-дзiвых фактаў мiнулага, старанна схаваных ад 

грамадства, патрэбнае дзеля таго, каб перасцерагчы новыя пакаленнi ад скатвання да таталiта-

рызму. 

Палiтычныя плынi, нашчадкi камунiстаў, крытыкуюць любую дэкамунiзацыю за палiты-

заванасць, негуманнасць i спробы расправiцца з уладамi мiнулай эпохi. У пэўным сэнсе гэта 

так. Аднак большасць гра-мадства лiчыць, што неабходна змянiць сiтуацыю, пры якой ахоў-

ваюцца крыўдзiцелi, i зрабiць гэта лепш заканадаўча – калi менавiта прававым шляхам 

пацярпеўшыя дазнаюцца праўды.  

У спiсе прэтэнзiй прыхiльнiкаў дэкамунiзацыi галоўным выступае абвiнавачанне сацыялiз-

му ў цывiлiзацыйным заняпадзе сваѐй краiны. Паводле iх сцвярджэння, сацыялiзм вiнаваты ў 

тым, што краiны рэгiѐна маюць у 2–3 разы меншы нацыянальны даход, чым Грэцыя, Iспанiя, 

Партугалiя, якiя да Другой сусветнай вайны развiвалiся падобным тэмпам, што сацыялiзм 

адзяржавiў эканомiку, i на пераходнай стадыi спатрэбiлiся касмiчныя сумы для рэстытуцыi, 

што ѐн захаваў аграрную перанаселенасць, пры якой ў вѐсцы пражывае да 30 % насельнiцтва i 

вырабляецца ў лепшым выпадку 3 % ВУП, што па удзельнай вазе ў параўнаннi з Захадам у 

рэгiѐне ў 2–3 разы менш людзей з вышэйшай адукацыяй, у 5–6 разоў менш тэлефонаў i да т. п. 

Таму дэкамунiзацыя выводзiцца з неабходнасцi перасцерагчы сучаснiкаў ад «цывiлiзацыйнай 

шкоднасцi камунiзму» i не дапусцiць у далейшым марнатраўства высiлкаў цэлых пакаленняў. 

Грамадская роля канфесiй. У посткамунiстычных краiнах значна большы ўплыў, чым ра-

ней, набылi рэлiгiйныя канфесii. У прыватнасцi, пры адхiленнi камандна-адмiнiстрацыйнай 

сiстэмы ў Польшчы, Чэхаславакii, Венгрыi, Літве сапраўдны аўтарытэт набыў рымска-

каталiцкi касцѐл. Аднак у працэсе станаўлення прававой дзяржавы i дэмакратычнага грамад-
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ства ѐн, з пункта гледжання аналiтыкаў, сам застаў-ся iнстытутам, якi iмкнуўся кiраваць гра-

мадствам таталiтарнымi метадамi. Стварылася сiтуацыя, пры якой касцѐл узмацняў уплыў, але 

тра-цiў давер. Напрыклад, 70 % анкетаваных палякаў у 1994 г. сцвярджалi, што ўплыў каталiц-

кага касцѐла на сацыяльна-палiтычнае жыццѐ павiнен быць зведзены толькi да рэлiгiйнай 

службы i толькi 4 % рэспандэнтаў лiчылi, што згаданы ўплыў павiнен заставацца такiм, якi 

ѐсць. 

У iдэалагiчнай сферы выявiлася арганiзаваная кампанiя касцѐла за стварэнне каталiцкай 

дзяржавы. Яго iмкненне да манаполii ў вобласцi маральных норм i ў сiстэме духоўных каш-

тоўнасцей выразiлася ў патрабаваннi выводзiць нормы звычаѐвага права з хрысцiянскiх вар-

тасцей, iнтэрпрэтацыя i канкрэтызацыя якiх належыць выключна касцельнай iерархii. Ка-

талiцкiм фундаменталiстам стала недастаткова нiчым не абмежаванага распаўсюджання погля-

даў i адпраўлення рэлiгiйнага культу. Яны патрабавалi большага – выразна прывiлеяванай 

пазiцыi, якую гарантаваў бы статус каталiцкай дзяржавы. На гэтай падставе касцѐл настойлiва 

адхiляў статус свецкай дзяржавы. 

Каронны аргумент прыхiльнiкаў уплыву касцѐла на дзяржаву выводзiўся са спрошчанага 

бачання навейшай гiсторыi, згодна з якiм кра-iны рэгiѐна былi полем барацьбы дзвюх 

iдэалогiй, з якой пераможцам выйшаў каталiцызм. Вядома, нельга змяншаць ролю касцѐла ў 

супра-цiўленнi камунiзму; яна была несумненна значнай, але не адзiнай. Су-праць небяспекi 

цывiлiзацыйнай дэградацыi грамадства ў заiдэалагiза-ванай дзяржаве выступалi шматлiкiя 

плынi апазiцыйнай думкi i палiтычныя рухi. 

Плюралiстычнаму грамадству адпавядае свабодная канкурэнцыя iдэалагiчных праграм, а 

само яно патрабуе абсалютнай светапогляднай нейтральнасцi дзяржавы ў перыяд станаўлення i 

стварэння ўмоў для раўнапраўных i цывiлiзаваных форм iснавання ўсiх сiстэм вартасцей, якiя 

знаходзяць сваiх прыхiльнiкаў. 

Маральна-палiтычны змест новых iнстытутаў улады i грамадства. Iстотны зрух у 

рэфармiраваннi духоўнай сферы постсацыялiстычнага грамадства забяспечыла невядомае ра-

ней мясцовае самакiраванне. У стварэнне сiстэмы тэрытарыяльных органаў i прынцыпаў iх 

дзейнасцi ўцягнулiся тысячы людзей. У пераходны перыяд дадзены працэс стаў найбольш 

важным i эфектыўным крокам у напрамку фармiравання грамадзянскай супольнасцi. Прававы 

ўсенавуч, выхаванне палiтычнай культуры i адказнасцi, разнастайныя грамадскiя iнiцыя-тывы 

найчасцей разгортвалiся вакол сiстэмы самакiравання. Што самае каштоўнае: мясцовае са-

макiраванне аднавiла краязнаўства як кры-нiцу духоўнасцi, прадэманстравала iнiцыятыўнасць i 

гаспадарлiвасць, дазволiла сэканомiць сродкi, якiя дагэтуль гiнулi дзесьцi ў бюракратычнай ба-

гне. 

Разам з тым варта падкрэслiць у цэлым непалiтычны характар дзейнасцi органаў мясцовага 

самакiравання, iх акцэнт на гаспадарчых i гуманiтарных праблемах. Палiтызаванасць мас, 

вельмi характэрная для рэвалюцыйных працэсаў рубяжа 80–90-х гг. ХХ ст., у цэлым сыходзiла 

з грамадскай сцэны, «палiтычным» пакаленнем сярод сярэдне-еўрапейцаў заставалiся толькi 

людзi ва ўзросце ад 40 год i старэй. Калi яны нават не фармiравалi палiтыкi, усѐ ж лiчылi за го-

нар мець выразныя ўласныя погляды на грамадскiя i сацыяльна-палiтычныя падзеi. Але што 

датычыць ўсяго грамадства, то даследаваннi паказалi паслядоўны працэс адхiлення ад 

палiтыкi. Большасць моладзi сцвярджала, што не ў стане i не бачыць сэнсу запамiнаць 

«штохвiлiнныя змены ў палiтыцы i ў асяроддзi палiтыкаў». 

У духоўную сферу грамадства Сярэдняй Еўропы няўхiльна пранi-калi заходнiя нормы 

публiчнага жыцця, маральныя i культурныя каштоўнасцi. Дзякуючы адкрытым межам i спада-
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рожнiкаваму тэлебачанню, грамадства ў пераходны перыяд усѐ больш паддавалася еўрапей-

скiм стэрэатыпам. Змянялася ўяўленне аб суседзях i iншых нацыях, перажывалi эвалюцыю пад 

заходнiм уздзеяннем  або адыходзiлi ў нябыт асобныя нацыянальныя традыцыi, змянялiся 

нават самаацэнкi. Так, сярод палякаў сiмпатыi да рускiх знiзiлiся з 52 % у 1975 г. да     17 % у 

1990 г. Адначасова быў заўважаны агромнiсты рост станоўчых ацэнак адносна амерыканцаў, 

англiчан, французаў; узрасла папулярнасць венграў, японцаў i яўрэяў. 

Незвычайна дзейснай стала роля тэлебачання ў фармiраваннi новых духоўных i палiтычных 

прыярытэтаў i стэрэатыпаў. Верагодна таму ў ходзе пераўтварэнняў лiтаральна ва ўсiх краiнах 

змаганне за кантроль над тэлебачаннем набыло напружаны i часам драматычны характар. 

Сутычкi за пераважны доступ да публiчнага тэлебачання, як правiла, разгаралiся ў час перад-

выбарчых кампанiй дзеля таго, каб падрэтушаваць уласныя партыйна-палiтычныя вобразы. 

Так, працяглая спрэчка за тэлебачанне перад парламенцкiмi выбарамi ў Венгрыi памiж 

прэзiдэнтам А. Гѐнчам i прэм’ер-мiнiстрам Ё. Анталам завяршылася перамогай апошняга. Але 

разгорнутая ў СМI тэндэнцыйная прапаганда «акупiлася» стратай грамадскага даверу да ўрада-

вай каалi-цыi i правалам выбарчай кампанii. Усѐ часцей аказваецца наiўным перакананне тых 

сярэднееўрапейскiх лiдэраў, якiя спадзяюцца падобным чынам выправiць уласна скрыўлены за 

час праўлення вобраз. 

Небеспадстаўна амаль што ва ўсiх постсацыялiстычных краiнах у 1990-я гг. не склалася 

агульнанацыянальная i незалежная сетка недзяр-жаўнага тэлебачання. Створаныя ж нацыяна-

льныя недзяржаўныя тэлеканалы паўсюдна рызыкуюць папасцi ў залежнасць ад вышэйшых 

улад. Адной з найбольш дзейсных форм уплыву на грамадскую думку з боку палiтычных гру-

повак i ўладных структур з’яўляецца ўладанне акцыямi прыватных тэлестанцый. Разам з тым 

расчароўваюць заходнiя iнвестары, з якiмi пачаткова звязвалiся надзеi на паляпшэнне ўзроўню 

тэлепраграм; пасля далучэння сярэднееўрапейскага грамадства да заходнiх каштоўнасцей сам 

Захад пазбыўся неабходнасцi весцi iдэалагiч-ную апрацоўку рэгiѐна, i тэлемагнаты разгарнулi 

тут выгадную толькi для сябе рэкламную экспансiю. 
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З А К Л Ю Ч Э Н Н Е 

 

Назапашаны вопыт развiцця краiн, перажываючых пераходны перыяд ад таталiтарзму да 

дэмакратыi i рынкавай эканомiкi, ужо дазваляе ўнесцi большую яснасць у шэраг агуль-

натэарэтычных палажэнняў, па якiх дасюль вядуцца гарачыя спрэчкi. 

Перш за ўсѐ гэта датычыцца сцвярджэнняў, што транзiтыўныя краiны ўсѐ яшчэ не разу-

меюць, да чаго канкрэтна яны пераходзяць. Паступальнае развiццѐ гэтых краiн, нягледзячы на 

«павароты ўлева i ўправа», iдзе ўсѐ ж у адным напрамку – у бок усѐ больш поўнай адмовы ад 

асноў сацыялiзму на карысць агульнапрынятай ва ўсiм свеце дэмакратыi i сацыяльна-рынкавай 

эканомiкi. Яны адназначна адхiляюць усе праявы «рэальнага сацыялiзму», хоць пагаджаюцца з 

тым, што ѐн меў зусiм мала агульнага з «сапраўдным сацыялiзмам». Апошнi, нават калi ѐн ата-

ясамляецца з сацыялiзмам рынкавым, сярод пераважнай большасцi пераходных краiн таксама 

ўжо не разглядаецца ў якасцi аднаго з магчымых шляхоў грамадскага развiцця пасля дэмакра-

тычных рэвалюцый рубяжа 80–90-х гг. ХХ ст. I толькi ў Кiтаi i В’етнаме афiцыйна абвешчаны 

пераход да рынкавага сацыялiзму. 

Верагодна, на перспектыву нельга адмаўляць магчымасць з’яў-лення больш справядлiвага 

ў параўнаннi з «рэальным сацыялiзмам» i сучасным капiталiзмам грамадства з высокаэфек-

тыўнай эканомiкай i дасканалымi мiжчалавечымi адносiнамi, але гэта грамадства нельга будзе 

назваць сацыялiстычным цi камунiстычным у тым сэнсе, у якiм ужывалi гэтыя тэрмiны класiкi 

марксiзму. Сучаснiкам i нашчадкам бу-дзе вядомы сацыялiзм, якi быў адзiным рэальна 

iснаваўшым грамадствам з такой назвай, i таму яго можна лiчыць адзiным, якi меў месца. 

Значыць, ѐсць падставы лiчыць постсацыялiстычнымi дзяржавы, якiя адхiлiлi «рэальны са-

цыялiзм», а тэрмiн «постсацыялiстычная» (нават без двухкосся) – адпавядаючым стану 

транзiтыўных дзяржаў ЦУЕ. Адначасова няварта дапасоўваць да iх тэрмiн «посткамунiстычныя 

краiны», таму што яны раней сябе не называлi камунiстычнымi. 

Развiццѐ пераходных краiн фактычна пайшло ў напрамку магчымага наблiжэння да iсную-

чых узораў капiталiстычнага ладу, i створаныя там таварная вытворчасць, рынак i эканомiка ў 

цэлым не могуць функцыянаваць без капiталiстаў, гэта значыць iнакш, чым пры капi-талiзме. 

Узнiкшы ў пераходных краiнах слой капiталiстаў i ўкаранѐная прыватная ўласнасць у якасцi 

асноўнай формы ўласнасцi дазваляюць сцвярджаць, што згаданыя краiны ствараюць менавiта 

капiталiстычнае грамадства. Дарэчы, класiкамi марксiзму не адхiлялiся кампаненты таварнай 

вытворчасцi, рынку i пры сацыялiзме. У «сапраўдным» сацы-ялiзме яны павiнны прысутнiчаць, 

але вытворчае ўзнаўленне ажыццяўляцца паводле законаў такой таварнай вытворчасцi, дзе сва-

боднымi таваравытворцамi з’яўляюцца не капiталiсты, а працоўныя калектывы прадпрыем-

стваў. 

Разважаючы аб канчатковай мэце грамадска-эканамiчных пераў-тварэнняў у постса-

цыялiстычных краiнах, неабходна падкрэслiць, што гаворка iдзе не аб новай мадэлi сацыяльна-

эканамiчнага развiцця (аб мадэлях звычайна гавораць у рамках адной i той жа фармацыi), а аб 

пераходзе да новага (адносна сацыялiзму) грамадска-эканамiчнага ўладкавання – вяртання ў 

лона капiталiстычнай фармацыi. Пры гэтым неабходна мець на ўвазе, што дадзены зваротны 

рух ажыццяўляецца ўпершыню ў гiсторыi i таму можа прымаць нябачаныя дагэтуль змешаныя 

формы арганiзацыi грамадства. 
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На характар гэтых форм у кожнай асобнай краiне ўплываюць асаблiвасцi iдэалогii i прак-

тыкi пераўтварэнняў, якiя накладваюць свой непаўторны адбiтак на канкрэтную мадэль пера-

ходнага грамадства. Пры гэтым не выключана, што ў ходзе эвалюцыi асобныя краiны створаць 

унiкальныя мадэлi грамадскага ўладкавання, якiя будуць выходзiць за рамкi класiчнай 

капiталiстычнай фармацыi i, магчыма, па- кладуць пачатак якому-небудзь новаму сацыяльна-

эканамiчнаму ладу. 

Рэальныя працэсы фармiравання новага грамадска-палiтычнага ўладкавання ў добрай пало-

вы краiн пайшлi зусiм iншым шляхам, чым першапачаткова намячалася. Гэта прывяло iх да 

страты так званай «гiстарычнай перспектывы»: парушэння тэмпаў i паслядоўнасцi транс-

фармацыі пад уздзеяннем узнiкшай сiтуацыi, нацыянальных i цывiлiза-цыйных традыцый, 

уключаючы захаванне элементаў папярэдняга грамадска-палiтычнага ладу i адпавядаючай яму 

масавай свядомасцi, прывычак i каштоўнасцей. Большасць насельнiцтва краiн-аўтсайдэраў 

рэфармiравання аддае перавагу невялiкiм i стабiльным даходам перад заможным жыццѐм ва 

ўмовах рызыкi, якая лiчыцца неад’емным кампанентам капiталiстычнай сiстэмы гаспадарання. 

Цi азначае гэта прынцыповую змену галоўнай арыентацыi, цi толькi часовае аслабленне пер-

шапачатковай «вестэрнiзацыi» грамадства ва ўмовах непераадоленага i ў канцы 1990-х гг. са-

цыяльна-эканамiчнага крызiсу i адноў-ленай прывабнасцi левых настрояў, пакажа будучае. 
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