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ВЕСЦI АКАДЭМII АГРАРНЫХ НАВУК БЕЛАРУСI 

N2 4 1992 

ЧАСОПIС У ЧАСОПIСЕ 

ДЗIТЭР 111ЛААР 

УСХОДНЕГЕРМАНСКI ЧАСОПIС «НОЕ ЛАНДВIРТШАФТ:. 

«Ное Ландвiртшафт» з'яуляецца новым спецыяльным часопiсам, ство
раным на усходзе ГерманН два гады назад у час перамен. Са студзеня 
1992 г. ён аб'яднауся з часопiсамi «Фельдвiртшафт» i «Цiрцухт», што 
выдавалiся да гэтага былой Акадэмiяй сельскагаспадарчых навук ГДР. 

Кампетэнтныя аутары i квалiФiкаваны рэдакцыйны калектыу выда
юць час;рпiс высокага узроуню. Ен звяртаецца да фермерау, спецыялi
стау сельск~й гаспадаркi, кiраунiкоу 1 vпрауленняу, вучоных i навучэн
цау, зацiкауленых у стварэннi сучаспай экалагiчнай i эфектыунай сель
екай гаспадаркi у Германii. Сваёй кампетэнтнай iнфармацыяй, перадачай 
вопыту складанага своеасаблiвага працэсу перабудевы сельекай гаспа
даркi у землях Усходняй Германii, навуковымi рэкамендацыямi i vлас
най незалежнай аграпалiтычнай пазiцыяй часопiс выклiкае vсё боль
шую цiкавасць не толькi на усходзе, але i у iншых частках ГерманН i 
за мяжой. 

Хто хоча глыбей пазнаёмiцца з сельскагаспадарчымi працэсамi у Гер
манН i у Еурапейскай супольнасцi i не задавальняецц(!. iдэалагiчна апра
ца.ванымi, павярхоунымi, прыхарошанымi выкладкамi, знойдзе у гэтым 
часопiсе багаты матэрыял для роздуму. Гэтым, на наш погляд, ён цiкавы 
i для чытачоу Беларусi. Напрыклад, пад загалоукам «Перажыць- гэта 
вельмi мала» (1992 . .N'2 1. С. 3) галоуны рэдактар часопiса, праф., д-р 
Клаус Бёмэ. характарызуе сiтуацыю у сельекай гаспадарцы на усходзе 
Германнii. Ен паказвае, што тут ствараецца нешта новае i па гэтым но
вым ацэньваецца i сельская гасладарка у старых федэратыуных землях. 
Такiм чынам, ён вызначае неабходнасць стварэння новай аграрнай кан-
цэпцыi. . 
' Пераарыентацыя сельекай гаспадаркi на усходзе пачалася, i яна не 
кiруецца уяуленнямi Банекага мiнiсчрства сельекай гаспадаркi. Яна 
нават .выявiла адарванасць яго палiтыкi ад рэальнасцi. У будучым адна 
трэць нямецкай сельекай гаспадаркi бvдзе весцiся такiмi аграрнымi 
прадпоыемствамi, якiх амаль не было у старой федэратыунай рэспуб
лiцы. Пераважаць будуць юрыпычпыя асобы з тысячай i больш гектарау, 
а таксама фермеры са 150-800 га сельскагаспадарчай плошчы. Ужо 
сёння у новых федэратыуных землях iснуе менш сельскагаспадарчай 
рабачай сiлы у разлiку на гектар, а паказчыкi ураджайнасцi i прадук
Цыйнасцi праuы хутка .прырауноуnаюцца да такiх жа паказчыкау у ста-
рых федэратыуных землях. -
Але новае нараджаецца пакvтна, што абумоулена масавым беспрацоу

~м на вёсцы, стратай як старой, так i сумесна ствооанай у кааператывах 
маёмасцi. Колькi МУЯfНасцi сёнпя патрэбна, каб без уласнага капiталv, 
з няпэунай маёмасаю·;· толькi з ка!Jоткатэрмiно,вай арэндай зямлi i пры 
палiтыuы, якая выключае дапамоrу буйным гаспадаркам, стварыць ма
гутныя аграрныя прадпрыемствы. Але усходнегерманскiя сяляне муж
ныя. Яны арrанiзатары прыватньгх прадпрыемствау, кipavнiкi аграрных 
кааператывау, таварыствау з абмежавапай адказнасцю i акцыяперных 
таварыствау цi проста члены або пайшчыкi новых прадпрыемствау. УсР 
яны хочуць перажыць не толькi складаны час, але i за пекалькi гадоу 
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dадаць тон у новай еурапейскай се.11ьскай гаспадарцы не як субвенсiяна
ваныя пенсiянеры падаткаплацельшчыкау, а як прадукцыйная частка 
эканомiкi. 

Аналiз аграпалiтычных i аграэканамiчных умоу для усходнегерман
скай сельекай гаспадаркi дае Маrцiн Iрыён, шматгадовы аграрна-палi
тычпы аглядальнiк РЫАС Берлiн (радыёстанцыя у амерыканскiм секта
ры Берлiна). Ен знауца сельекай I аспадаркi Усходняй Германii. У сваiх 
перадачах працяглы час ён асвятляу развiццё сельекай гаспадаркi у 
былой ГДР. М.арцiн lрыён гаворыць: с:Многiя члены сельскагаспадар
чых вытворчых кааператывау гублялi сваю маёмасць, .сваё рабочае мес
ца, сваю былую апору у жыццi. Ад 800 тыс. сялян засталося толькi 
200 тыс. Заходнеrерманскiя сяляне гэта лрымалi без спачування. Усход
нi селянiн не атрымау салiдарнасцi. Беспрацоуе на вёсцы цяжкае! Гэта 
нават rорш, чым у прамыслова-рамеснiцкай сферы». 
Але гэты працэс меу i станоучы бок. Усходняя сельская гасладарка 

аказалася даволi прыстасавальнай. На лрацягу аднаго года яна .стала 
прадукцыйнай без вялiкай дапамогi капiталу. 1 не таму, што яна была 
рэпрыватызавана i многiя арrанiзатары фермерскiх гасладарак занялi
ся былой сельекай rаспадаркай, а таму, што буйныя лрадпрыемствы у 
большасцi выпадкау да цяперашняrа часу, нягледзячы на вялiкае сулра
цiуленне лалiтыкау, у стане iснаваць i развiвацца. 

Гэты працэс яшчэ не скончаны, але напрамак ясны. Наогул аграрная 
структура захоуваецца у лершапачатковым ламеры, як гэта i назiрала
ся у былой ГДР. Такiм чынам, эканомiя, якой сацыялiзм жадау, але не 
дасягнуу, рэалiзуецца у працэсе змянення кiравання. Усход характары
зуецца маrутнымi аrрарнымi лрадпрыемствамi, галоуным чынам там, 
дзе прыродныя умовы не з'яуляюцца неспрыяльнымi. 

Такiя аграрныя прадлрыемствы кiдаюць выклiк сельекай гаспадарцы 
Заходняй Германii. Яны выклiкакщь здзiуленне бонскiх аграрных па
лiтыкау. Узнiкае iменна тое, аб чым спецыялiсты гаварылi з самага па
чатку, аднак лалiтыкi Федэратыунай Германii з_-за догмы аб «фермер
екай сямейнай гаспадарцы» не хацелi бачыць. Iменна у вынiку 
палiтычнага вылучэння усходнiх аграрных лрадпрыемствау там развiва
ецца такая сельская гасладарка, якая з'яуляецца канкурэнтаздольнай: 
застаецца толькi самая лрадукцыf1ная цi такая, якая узнiкае нанава. 

Усходняя сельская гасладарка у германскiм лрацэсе уз'яднання не 
мела лобi, таму яна мае сваю эканамiчную будучыню. За алошнi год яна 
развiвалася насулерак -намерам палiтыкау, але па законах эканомiкi 
стварыла, такiм чынам, з'яву, якая у будучым зменiць i палiтыку. 

У Германii ёсць два розныя тылы сялян, якiя узнiклi у вынiку розных 
аграрных умоу захаду i усходу. Калi аграрная палiтыка будзе такой, як 
да цяперашняга часу, то у канчатковым вынiку захаваюцца заходняя сель
ская гаспадарка, якая залежыць ад вялiкiх субсiдый i усё больш i больш 
ад дзяржауных мерапрыемствау, i усходняя прадпрымальнiцкая сель
ская гаспадарка, якая дэманструе прагрэс. 

Будучае прыкметна вызначаецца чарговай рэформай аграрнай палi
тыкi. Бурапейекай супольнасцi, якая знаходзiцца сёння у .тупiку. Пера
rаворы па ГАТТ больш чым калi-небудзь патрабуюць рэформ. Бурапей
екая ж сельская гасладарка прынiжае такiя каштоунасцi рыначнай 
гаспадаркi, як спаборнiцтва, рацыянальнасць, абнауленне, эфектыу
насць i эканамiчны поспех. 

Пытаннi рэформы аграрнай палiтыкi Бурапейекай супольнасцi зна
ходзяць у часопiсе адлаведнае асвятленне, паколькi тут ставяцца жыццё
выя пытаннi нямецкай сельекай гаспадаркi, i не толькi ва Усходняй 
Германii. Пры гэтым шырока разыходзяцца думкi аб вырашэнцi назва
ных пытанняу. 

У артыкуле «Крызiс i рэформа» (1992 . .N'!! 2. С. 14-15) д-р Бёмэ аба
гульняе iснуючыя думкi у наступных трах пунктах: 

1. Абмежаваннем колькасцi прадуктау, стабiлiзацыяй цэн i знешняй 
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аховаИ старшыня Саюза нямецкiх сялян хоча уэмацнiць уnлыу механiз· 
мау рыначнай гасладаркi 1 абаранiць сялян ад рэзкiх эмяненняу струк
тур. t>ыначная ЭI{аномtка лавiнна быць сацыяльнай, асаблiва у сельекай 
гасладарцы. Сяляне лавlнны атрымаць «свой даход на рынку», вя
дома , не на свабодным, а на рэгулюемым Еуралейскай сулольнасцю. Ад· 
нак пакуль што невядома, хто хоча i можа фiнансаваць такую лалiтыку. 

2. Камiсар па аграрных nытаннях Еураnейскай супольнасцi Рай 
Мэк-Шары бачыць вырашэнне ix у камбiнацыi значнага прырауноуван
ня цэн да сусветнага рынку i непасрэднага пакрыцця страт за яе кошт. 
Галоуным аргументам супраць такога ~аnрамку рэформы з'яуляецца 
тое, што сяляне становяцца залежнымi «дзяржаунымi ленсiянерамi». 
Крытыкуецца i тое, што больш буйныя rаспадаркi трапляюць у нявы
гаднае становiшча лры непасрэдных плацяжах. Адначасова узНiкае не
бяспека, што гэтая дапамоrа хутка скарачаецца. 

3. Аграрныя эканамiсты ва уэаемадзеяннi свабодных аграрных рын
кау i хуткай змены структуры у сельекай rаспадарцы бачаць адзiна маг
чымьr вьrхад з тупiку. Толькi прадлрыемствы, на якiх рабочая сiла да
статкова забяспечана зямлёй i капiталам, могуць утрьrмацца. Для таrо 
каб стварыць канкурэнтаэдольныя сучасныя гаспадаркi, дастаткова бы
ло б рацыянальна укладзеных падаткау. (.;убсiдыi ж для захавання не
дастаткова забяспечаных лрадпрuемствау выкiнутьr на вецер. Нямец
кая лрамысловасць падзяляе такi пункт поrляду. Аднак такое вырашэн
не лытання для боJiьшасцi сялян ~.:тарых федэратыуных зямель выклiча 
ix збядненне. Ва усходнегерманскай сельекай гаспадарцы гэтае змянен
не структуры ужо цяпер абумоулiвае адпаведныя вынiкi. 

Nl.эта цяперашнiх . лерагаворау Па ГАТТ эаключаецца у паляпшэннi 
эканамiчных адносiн лa!rtiж краiнамi свету. Пры rэтым адна з галоуных 
задач закJiючаецца у тым, каб скарацiць суосiдыi, якiя выдзяляюцца 
амаJiь ва ycix краiнах на карысць сельекай rаспадаркi. Вопытны эксперт 
t.ЭС д-р !"юнтэр Цiдэ iнфармацыйна каменцiруе аналiз субсiдый ОЭСР 
( 19\;12. J'of2 3. С. 28-29). Для ЕЭС за 1990 r. атрымлiваецца веJiiзарная 
сума- 146 млрд. дoJiapay: 3 ix 82 илрд. доларау субсiдый на прадукцыю 
i 64 млрд. доларау наrрузак для спажыуцоу атрыманы за кошт штучна
га падаражання прадуктау, э дапамоrай якiх дэнржава праэ сваю 
аграрную паJiiтыку уэдэеннiчае на сельскаrаспадарчых выtворцау i 
спажыуцоу. Цi ж rэта выяуленне выеокай эфектыунасцi сельскагаспа
дарчай вьrтворчасцi? 

У артыкуJiе «Эt{Стэнсiфiкацыя: эбянтэжанасць цi выхад» (1992. N2 4. 
С. 30~34). д-р Герд Грэф, прыватны кансулыант прадпрыемствау, асвят
ля е poJiю i магчымасцi экстэысiфiкацыi у сеJiьскай rаспадарцы у сувяэi 
з узмацненнем цiску аграрнай палiтыкi ЕЭС. 

Экстэнсiфiкацыя, як сцвярджаюць палiтыкi, маriчная формула. Такiм 
чынам , на ix думку, можна скарацiць вытворчасць i Jiiшкi i лiквiдаваць 
аграрны ЭI<спарт. !lры цэнах, штu паетанина знiжаюцца, шляхам кам
пенсацыi павiнна лакрывацца роэнiца у адносiнах да мiнулых цэн. Такiм 
чьшаl\1 , Бон i Брусель хочуць забяспечыць снJiянскай сям ' i даход з больш 
сцш-!Iай ллошчы i на будучае. Гэтая новая спроба пад1тыкау вырашыць 
канфJiiкт не будзе мець лоспеху, оо нна мала прыдатная, каб вывесцi 
сельскую гаспадарt{у э крызiсу, а можа, иаадварот, яшчэ болъш яго аб~ 
вастрыць. 

Сяляне - калiсьцi аснова 1 упрыrожанне нацыi - становяцца, такiм 
чьrнам , лайдакамi, якiя жывуць за кошт rрамадства. 3 лрычыны паrра
жальнага эаняпаду цэлай прафесii палiтыкi спрабуюць апраудаць лерад 
падап{аплацельшчьrкамi даДатковыя наrруэкi, якiя вынiкаюць э rэтага. 
Размова iдзе аб nJiацяжах, на якiя сяляне маюць права за ахову прыро
ды, павакольнага асяроддэя i кулыурнаrа ландшафту. 

Экстэнсiфiкацыя павiнна цяпер дапамагчы палiтыкам выйсцi э цяж
кага становiшча, бо яны не хочуць адкрыта прыэнаць свае ламылкi у 
мiнуJiым. Наадварот, перад тварам пагражальнай небяспекi яны не на-
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зываюць сапраудных прычын кры3iсу, прытрымлiваюцца фальшьшага 
iдэалу сельекай гаспадаркi. Аднак рыначная гасладарка бярэ аваю сiлу 
з эканамiчнай рацыянальнасцi, а не з iдэалагiчных перадумоу. Сацыя
лiзм разбурыуся таму, што ён не адпавядау гэтай простай iсцiне: тут 
эканомiка падпарадкоувалася палiтьщы, iдэалогiя панавала над экана
мiчным розумам. Сельская гасладарка павiнна скiнуць з сябе гэтыя пу
ты рэгламентацыi палiтыкай, калi яна хоча паспяхова развiвацца у 
патрэqным напрамку. 

Д-р Г. Грэф даказвае, што •адка3 на пытанне а б выбары экстэнсiунай 
цi iнтэнсiунай сiстэмы гаспадараьня у сельскагаспадарчай вытворчасцi 
залежыць ад развiцця рынку, мясцовых умоу i уплыву закону аб памян
шэннi прыбаукi ураджайнасцi. Зыходзiць трэба 3 прынцыпу гранiчнай 
вартасцi цi гранiчнай карысцi. Грунтуючыся на мадэльных эканамiчных 
разлiках, аутар паказвае, што у будучым экстэнсiуных цi iнтэнсiуных 
гасладарак не будзе. На кожнь1м канкрэтным месцы трэба праверьщь 
магчымасць iнтэнсiунай i экстэнсiунай вытворчасцi, i тады для дадзенага 
прадпрыемства у3нiкнуць спецыфiтшы·я структуры 3 экстэнсiунымi i iн
тэнсiунымi галiнамi. 
Мы коратка пазнаёмiлi чытачоу 3 аграпалiтычным i аграэканамiчным 

змеетам асобных артыкулау часопiса «Ное Ландвiртшафт». Зараз ; ва 
умовах Беларусi неабходна глыбока вывучаць тыя працэсы, якiя адбыва
юцца за мяжой i асаблiва у Еуропе, каб не паутараць ламылак еурапей
скай аграрнай палiтыкi, не icцi за новымi iдэалогiямi i не захоуваць ужо 
адмерлыя аграрныя структуры. 

Акрамя таго, штомесячны часопiс прапануе таксама шмат новых на
вуковых дасягненняу i праКТЫЧНЫ ВОПЫТ Ва ycix ГаЛiНаХ раслiнаВОДСТiiЩ i 
жывёлагадоулi. 
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