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сацыяльна-эканамічнае развіццё ФрГ і ГДр (1949ñ1990 ГаДы): параўнальны аналіз

Сёлета спаўняецца 60 гадоў з дня 
ўтварэння Федэратыўнай Рэспублікі 
Германія. Гэта дзяржава прайш-
ла складаны і вельмі павучальны 
для нас шлях, практычна з нуля 
аднавіўшы эканоміку і прамысло-
васць, разбураныя ў выніку Дру-
гой сусветнай вайны. Асабліва 
паказальнымі  былі поспехі ФРГ на 
фоне яе суседкі – Германскай Дэма-
кратычнай Рэспублікі, якая абрала 
сацыялістычную мадэль развіцця. 
Паспрабуем параўнаць сацыяльна-
эканамічныя дасягненні дзвюх краін.

ПАСЛявАЕнны кРызіС

Стартавыя ўмовы развiцця германскай 
эканомiкi ў пасляваенны час былi вы-

ключна цяжкiя. Аб’ём прамысловай прадук-
цыі ў 1946 годзе на 67 % саступаў узроўню 
1938 года [2]. У катастрафiчнай сiтуацыі 
знаходзіўся аграрны комплекс. Скарачэнне 
германскага прадпрымальнiцкага корпуса ў 
першую чаргу закранула тых немцаў, якiя па 
сваiх даходах былi вельмi далёкiя ад бiзнес-
элiты. Па ключавых таварных пазiцыях, най-
перш запатрабаваных насельнiцтвам, попыт у 
шмат разоў перавышаў прапанаванне. Жудас-
ныя маштабы набыла iнфляцыя. Ад Трэцяга 
рэйха новыя ўлады атрымалі ў спадчыну доўг 
на астранамiчную суму 377 млрд. марак [3].
Сітуацыя на захадзе Германіі вызначалася 
двума спецыфiчнымі момантамі. Па-першае, 
значныя маштабы набылі ўцёкі немцаў з 
усходняй, савецкай, зоны акупацыi ў адну з 
заходнiх. Па-другое, у заходнiя зоны перш за 
ўсё перасялялiся немцы, выгнаныя з усходніх 
рэгіёнаў былога Трэцяга рэйха. Гэта вяло да 
рэзкага росту спажыўцоў прадметаў першай 
неабходнасцi і дадаткова абвастрала надзвы-
чай напружаную сiтуацыю на рынку працы.
Перад акупацыйнамi ўладамi, мясцовымi 
адмiнiстрацыйнымi структурамi Заходняй 

Германіі паўстала пытанне: «Што рабiць?» 
Амерыканцы ўзялі прадукцыйны па сваiх на-
ступствах курс на рэалізацыю ў заходнiх зо-
нах акупацыi плана Маршала. Ужо з 1948 го-
да з боку ЗША пачалася моцная фiнансавая 
падпiтка рэгіёнаў, якія праз год склалі 
Федэратыўную Рэспублiку Германiі. Сумар-
ныя памеры гэтай дапамогi ў 1948–1951 гадах 
дасягнулі 2,4 млрд. долараў [5, с. 37].
Чалавека, якому амерыканцы дазволiлi 
ажыццяўляць лёсавызначальныя сiстэмныя 
эканамiчныя пераўтварэннi ў Заходняй Гер-
манii, звалі Людвіг Эрхард. Упершыню ён 
гучна пра сябе заявiў як аўтар знакамiтай рэ-
формы 1948 года. Ён у той час займаў пасаду 
эканамiчнага дырэктара Бiзонii (аб'яднанай 
зоны акупацыі Германіі войскамі ЗША і 
Вялікабрытаніі).
Iдэалагiчнай асновай рэфарматарскiх захадаў 
Л. Эрхарда стала яго ўласная канцэпцыя са-
цыяльнай рыначнай гаспадаркi. Ён разглядаў 
чалавека не як сродак, а як мэту эканамiчнай 
палiтыкi. Чалавечае вымярэнне гэтай палітыкі 
мела тры аспекты. Першы з іх – канкрэтны 
чалавек. Другi – сям’я, для якой гэты чалавек 
выступае кармiльцам. Трэцi аспект – страта 
(слой) у структуры грамадства, да якой чала-
век непасрэдна належыць. Чалавек як суб’ект 
эканамiчнага жыцця абiрае тыя аптымальныя 
варыянты паводзiн, дзеянняў, якiя ўлiчваюць 
iнтарэсы суб’ектаў, што прысутнiчаюць у трох 
названых аспектах. Гэты варыянт паводзiн 
павiнен уключаць у сябе максiмальную адда-
чу для ўласнага, сямейнага бюджэту, высокую 
адказнасць за напаўненне рэальным зместам 
свайго функцыянальнага прызначэння ў 
эканамiчнай сферы. У аналізуемай канцэпцыi 
эканомiка разглядаецца скрозь прызму ключа-
вой агульначалавечай каштоўнасцi – свабоды.
Галоўным зместам рэформы 1948 года было 
ўвядзенне дойчмарак замест рэйхсмарак, якiя 
ў той час ужо ўспрымалiся насельніцтвам як 
«фанцiкi». 24 чэрвеня 1948 года эканамiчны 
дырэктар Бiзонii замацаваў сваiм подпiсам 
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закон аб прынцыпах гаспадарчай структуры 
i палiтыцы цэн. Цэны выключалiся са сферы 
дзяржаўнага рэгулявання, лёс рэсурснай ба-
зы залежаў цалкам ад эканамiчнага абгрунта-
вання [5, с. 39]. Яшчэ да ўзнiкнення ФРГ быў  
адрэгуляваны комплекс пытанняў, звяза-
ных з паступленнем у бюджэт адлiчэнняў 
ад суб’ектаў гаспадарання, iх фiнансавай 
падтрымкай, увядзеннем нiзкай стаўкi бан-
каўскага працэнта, дэманапалiзацыяй [4].
Калі ў 1949 годзе пачалася гiсторыя Фе-
дэратыўнай Рэспублiкi Германiі, Л. Эрхард 
адразу ж узначалiў эканамiчнае ведамства 
краіны. Пры падтрымцы Конрада Адэнаўэра 
(федэральны канцлер у 1949–1963 гадах)  
ён актыўна, настойлiва, мэтанакiравана на-
паўняў рэальным зместам сваю канцэпцыю  
сацыяльнай рыначнай гаспадаркi. У 1963 го- 
дзе Л. Эрхард стаў кіраўніком федэральнага 
ўрада і выконваў канцлерскiя паўнамоцтвы 
да 1966 года. 
У адрозненне ад ФРГ у Германскай Дэма-
кратычнай Рэспубліцы, якая была ўтворана 
7 кастрычніка 1949 года, з самага пачатку 
рэалізоўвалася савецкая мадэль дзяржаўна-
манапалістычнага сацыялізму. Пралогам 
менавіта такіх сацыяльна-эканамічных рэалій 
у гэтай краіне з’явілася палітыка Савецкай 
ваеннай адміністрацыі ў Германіі (СВАГ) у 
1945–1949 гадах [1, с. 166].

вынікі РэФоРМАў

Ужо ў пачатку 1950-х гадоў ФРГ адчула 
першыя істотныя вынiкi сацыяльна-

эканамічнай палiтыкi Адэнаўэра – Эрхар-
да. Другi год свайго iснавання Заходняя 
Германія распачала без таварнага дэфiцыту, 
з устойлівым вяртаннем да даваеннага па-
казчыка валавога аб’ёму вытворчасцi ў пра-
мысловым комплексе, з ростам рэальнай за-
работнай платы, з дадатнай дынамiкай па та-
кому паказчыку, як прадукцыйнасць працы, 
з пераадольваннем гiперінфляцыi. Трэцi год 
гiсторыi Бонскай рэспублiкi адметны спры-
яльнай для бундэсбюргераў тэндэнцыяй у 
сiстэме цэнаўтварэння. Калi раней бундэс-
бюргер атрымлiваў зарплату і, непакоячыся, 
што яна неўзабаве ў пэўнай меры абясцэнiцца, 
па максiмуму затаварваўся, то цяпер была 
iншая сiтуацыя. Цэны павышаліся ўсё радзей, 

што давала падставы ўсё больш грошай зарэ-
зерваваць для будучага купляння [7]. Бюр-
геры яшчэ больш былi задаволены ўладамi ў  
1953 годзе, калі адбыліся другiя парламенцкiя 
выбары. З максiмальнай карысцю для 
эканомiкi была выкарыстaна кан’юнктура, 
звязаная з вайной у Карэi ў 1950–1953 га-
дах. У год парламенцкiх выбараў уваходзіла 
краiна, якая больш вывозiла таварнай масы, 
чым увозiла. Моцны рост эканомiкi, яе канку-
рэнтаздольнасць, жорстка ўстаноўлены курс 
дойчмаркi адносна амерыканскага долара 
(4,2:1) давалі магчымасць прагназаваць зама-
цаванне гэтай надзвычай важнай тэндэнцыi.
Урад К. Адэнаўэра вельмi абгрунтавана па- 
дышоў да вызначэння межаў дэцэнтралiзацыi 
ў сацыяльна-эканамiчнай сферы, настойлiва 
i паслядоўна адмаўляючыся распаўсюдзiць 
яе на энергетыку, галiну грамадскага транс-
парту, аграрны комплекс, рэгуляванне пытан-
няў суадносiн попыту i прапанавання на  
жыллё. Такая палiтыка блiскуча спрацавала ў 
iнтарэсах краiны.
У сацыяльным курсе федэральнага ўрада 
прынцыпова важныя былі два наступныя 
моманты. Быў юрыдычна абгрунтаваны су-
месны ўдзел працаатрымальнiкаў у кiраваннi 
вытворчасцю. Першы закон такога кшталту 
ад 21 мая 1951 года, але ён распаўсюджваўся 
выключна на суб’екты гаспадарання, якiя 
адносiлiся да цяжкай прамысловасцi. Прыняц-
це ўніверсальнага закона, якi ахоплiваў увесь 
вытворчы комплекс, адбылося ў 1952 годзе. 
Палепшыла матэрыяльнае становiшча многiх 
бундэсбюргераў рэалiзацыя закона ад 14 жнiў- 
ня 1952 года аб выраўноўваннi цяжкасцей, 
выклiканых ваеннымi разбурэннямi [3].
Таму невыпадкова, што кiруючаму блоку 
ХДС/ХСС зусiм крыху не хапiла для да-
сягнення абсалютнай большасцi па вынiках 
парламенцкiх выбараў 1953 года. Аднак гэ-
ты рубеж быў узяты праз чатыры гады. Тры-
умф 1957 года тлумачыўся новымi плённымi 
крокамi на шляху да пераўтварэння ФРГ у 
эканамiчнага гiганта. На момант выбараў 
у бундэстаг краіна па прамысловаму па-
тэнцыялу ўваходзiла ў тройку лiдэраў у 
несацыялiстычнай прасторы, прапускаю-
чы наперад толькi ЗША i Вялiкабрытанiю. 
Моцным аргументам эканамiчнай палiтыкi 
Бонскай рэспублiкi стаў хуткi рост  
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золатавалютных рэзерваў, якія па аб’ёмах 
саступалі толькі ЗША [2].
Кардынальна змянiлася сiтуацыя на рынку 
працы. У час станаўлення Бонскай рэспублiкi 
для ўрада К. Адэнаўэра галаўным болем былі 
два мiльёны беспрацоўных бундэсбюргераў.  
У час другой легiслатуры (легіслатура – тэр- 
мін паўнамоцтваў, а таксама перыяд дзей-
насці выбарнага органа; назва заканадаўчых 
органаў у некаторых краінах. – Заўвага 
рэд.) федэральныя ўлады сутыкнулiся з 
процілеглай праблемай: на рынку працы по-
пыт устойлiва апярэджваў прапанаванне.
У адрозненне ад ФРГ дасягненні ГДР у 
сацыяльна-эканамічнай галіне ў 1949–1957 
гадах былі на парадак менш важкія. Буй-
ныя пралікі кіраўніцтва ГДР прывялі да 

народнага паўстання 1953 го-
да, што прымусіла кіруючую 
Сацыялістычную адзіную пар-
тыю Германіі (САПГ) абвясціць 
«новы курс». Правільнасць гэ-
тага рашэння пацвердзілі вынікі 
развіцця ГДР у 1953–1957 гадах. 
На аснове эканамічных поспехаў 
і ўстановак «новага курсу» ак-
тыўна развівалася сістэма сацы-
яльнай падтрымкі насельніцтва 
[1, с. 185]. Аднак гэтай сістэме 
было далёка да тых рубяжоў, якія 
былі дасягнуты ў ФРГ.

нА ПАРозЕ шАСЦіДзЕСяТых

Трэцяя легiслатура (1957–1961) у гісторыі 
ўладных структур ФРГ характарызава-

лася новымi значнымi поспехамi эканамiчнай 
палiтыкi федэральнага ўрада. 1958 год быў 
адзначаны падзеяй этапнага характару ў 
гiсторыi дойчмаркi: яна набыла статус сва-
бодна канверсоўнай валюты. З 1961 года вы-
разна абазначылася тэндэнцыя да iстотнага 
ўмацавання пазiцый дойчмаркi ў сiстэме 
мiжнародных валютна-фiнансавых каарды-
нат. Новыя рубяжы былi ўзяты ў павышэннi 
ўзроўню жыцця бундэсбюргераў. У канцы 
трэцяй легiслатуры не менш як 33 % сем’яў 
былi ўладальнiкамi аўтамабiляў.
Краiна ўваходзіла ў 1960-я гады, знаходзячы-
ся на пачатковай стадыi постiндустрыяльнай 
цывiлiзацыi. Для гэтай цывiлiзацыi зусiм не 

ўласцiва сацыяльная структура буржуазнага 
грамадства, якая была апiсана ў «Манiфесце 
Камунiстычнай партыi» К. Маркса i Ф. Эн-
гельса. У сацыяльнай структуры ФРГ не 
было ўжо таго слоя, якому адрасаваўся клю-
чавы лозунг «Манiфеста» – «Пралетарыi ўсiх 
краiн, яднайцеся!» Значна ўзрасла колькасць 
эканамiчна актыўных немцаў, занятых у сфе-
ры паслуг. Зразумела, iстотна павялiчвалася i 
доля галiн гэтай сферы ў стварэнні валавога 
ўнутранага прадукту ФРГ. У сувязi з гэтым 
асаблiва дынамiчныя былi змяненнi ўнутры 
сярэдняга класа. Набывала ўстойлiвасць 
тэндэнцыя да знiжэння яго прадстаўнiцтва ў 
прамысловым i аграрным комплексах, да ўсё 
больш актыўнага ўключэння ў працэс пашы-
рэння сферы паслуг.
За 1957–1961 гады краiна зрабіла чарговы 
эканамiчны рывок. У канцы гэтай легiслатуры 
ФРГ стала другой прамысловай дзяржавай 
свабоднага свету. Прамысловая дзяржава № 1 
у глабальным маштабе – ЗША – эфектыўна 
працягвала ажыццяўляць фiнансавую пад-
трымку заходнегерманскай эканомiкi.
У гэты перыяд яшчэ больш паглыбіўся разрыў 
паміж ФРГ і ГДР у сацыяльна-эканамічнай 
сферы. Буйныя памылкі кіраўніцтва САПГ, 
якія перш за ўсё выявіліся ў прымусовай 
калектывізацыі сельскай гаспадаркі, былі 
адной з галоўных прычын Берлінскага 
крызісу 1958–1961 гадоў, што прывёў да 
з’яўлення сумна вядомай Берлінскай сцяны.  
Па-сапраўднаму не спрацаваў вылучаны 
САПГ лозунг «стандартызацыя – механіза-
цыя – аўтаматызацыя» [1, с. 184].

хвАЛі нАвуковА-ТэхнічнАй 
РэвАЛюЦыі

Наэканамiчную палiтыку ФРГ у 
1960-я гады паўплывалі два фак-

тары. Па-першае, да пачатку легiслатуры 
1961–1965 гадоў сталi актыўна паглыб-
ляцца iнтэграцыйныя працэссы ў рамках 
Еўрапейскага эканамiчнага супольнiцтва, 
створанага ў 1957 годзе. Па-другое, у 1950-я 
гады ў свеце актыўна разгарнулася навукова-
тэхнiчная рэвалюцыя (НТР). У гэты перыяд 
афiцыйны Бон не рабiў акцэнт на буйнамаш-
табнае ўключэнне нямецкай iнтэлектуальнай 
элiты у НТР. Маркамi ФРГ шчодра аплач-

ФРГ. Сталеліцейныя 
заводы ў г. Дуйсбург



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

63

валася тое, што складала iнтэлектуальную 
ўласнасць замежных даследчыцкiх цэнтраў, 
вынаходнiкаў. Патэнты, ліцэнзii, якiя куп-
лялiся ў iх, сталi ключавым элементам пера-
будовы тэхналагiчнага базiсу заходнегерман-
скага вытворчага комплексу [4].
Дзякуючы першаму фактару краiна ў па-
чатку 1960-х гадоў мела больш спрыяльныя 
магчымасцi для рэалiзацыi канчатковай 
прадукцыi, iстотна ўмацавала гандлёва-
эканамiчны складальнік у сваiх адносiнах 
з Iталiяй, Францыяй, краiнамi Бенiлюкса. 
У сувязі з другім фактарам адбылася змена 
акцэнтаў у федэральнай палiтыцы. Кiруючыя 
колы Германii былi сведкамi рэвалюцый-
ных зрухаў у тэхналагiчным базiсе краiн – 
экспарцёраў патэнтаў i лiцэнзiй i аказалiся 
перад дылемай: або ўзяць прыклад з гэтых 
дзяржаў i выйсцi на этап такога кшталту 
зрухаў, або iсцi ранейшым курсам i ў вынiку 
апынуцца ў шэрагах аўтсайдэраў. Афiцыйны 
Бон аддаў перавагу першаму варыянту 
дзеянняў [7].
Бонская рэспублiка станавiлася краiнай 
вялiкай хiмii. Актыўна нарошчвалiся аб’ёмы 
вытворчасцi ў нафтаперапрацоўчым ком-
плексе. Гэта стала магчымым у многiм 
дзякуючы фiнансавай дапамозе з боку 
Вялiкабрытанii. Вiдавочная была дынамiка 
ў айчыннай вытворчасцi аўтамабiляў. Узро-
вень, на якi выйшла заходнегерманскае са-
малётабудаванне, даваў магчымасць яму ўсё 
больш актыўна выконваць заказы «Люфтган-
зы», «Люфтвафэ», замежных авiякампанiй. 
Хутка набiрала абароты ракетна-касмiчная 
прамысловасць. Яна таксама працавала ў 
цесным кантакце з грамадзянскiмi i ваеннымi 
ведамствамi. Стала дасягаць буйных вынiкаў 
яшчэ адна маладая галiна ў iндустрыяльным 
комплексе – атамная [2].
Цiкава, што iстотна ўзрасла выпрацоўка на 
аднаго працаатрымальнiка, але не было ад-
паведнага павелiчэння армii беспрацоўных. 
У пачатку 1970-х гадоў 10 прамысловых 
рабочых выконвалi такую ж работу, што  
10 гадоў таму 16 iх калег. У той жа час у ФРГ 
знаходзiлi сабе працоўнае месца гастарбайтэ-
ры, якiя мелi грэчаскае, iтальянскае, парту-
гальскае, турэцкае грамадзянства [7].
У гэты перыяд, у адрозненне ад мiнулых 
гадоў, федэральны i зямельныя ўрады 

рэалiзоўвалi свае ўладныя паўнамоцтвы ў 
эканамiчнай сферы больш iстотна. Стаў рэ-
альнасцю новы элемент эканамiчнай палiты-
кi – планаванне. Набыло рэальныя абрысы 
ваенна-тэхнiчнае праграмаванне. Дзяржава 
запланавала выкананне фiрмамi заказаў бун-
дэсвера. Быў узяты жорсткi i няўхiльны курс 
на тое, каб выканаўцы навукова-даследчых i 
доследна-канструктарскiх работ з году ў год 
атрымлiвалi з бюджэту больш значныя сумы. 
Калi ўзяць за пункт адлiку пачатак 1960-х 
гадоў, то ў канцы пятай легiслатуры навукова-
даследчы i доследна-канструктарскi корпус 
атрымаў ад дзяржавы фiнансавую падтрым-
ку на 420 % большую, чым у пачатку пера-
ломнага для навукова-тэхнiчнай палiтыкi 
ФРГ дзесяцiгоддзя [2].
У 1960-я гады стала ўзмацняцца тэндэнцыя 
да манапалiзацыi ў прамысловасцi. Менавiта 
тады пачынаецца гiсторыя транснацыяналь-
ных карпарацый у ФРГ.
Разам з тым нельга iдэалiзаваць стан за-
ходнегерманскай эканомiкi ў 1960-я гады. 
Рэцэсiя 1966–1967 гадоў сведчыла аб тым, 
што эканамiчная палiтыка, якая будавалася 
на канцэпцыях Л. Эрхарда, зайшла ў тупiк.  
У 1966 годзе да ўлады прыйшла вялiкая 
каалiцыя ў складзе ХДС, ХСС, СДПГ, якая 
кiравала да 1969 года. Яе першай асобай, гэта 
значыць федэральным канцлерам, быў Курт 
Георг Кiзiнгер. Каб выйсці са стану рэцэсii, 
мiнiстр эканомiкi К. Шылер i мiнiстр фiнан-
саў Ф.Ё. Штраус распрацавалi план, дзя-
куючы якому ўдалося дасягнуць эканамiч-
най стабiлiзацыi. Гэтаму спрыяла тое, што 
вырашэнне многіх пытанняў фінансавай 
палітыкі ад суб’ектаў федэрацыі было пера-
дадзена федэральнай выканаўчай уладзе [4].
Пры параўнанні сацыяльна-эканамічнага 
развіцця ФРГ і ГДР у 1961–1969 гадах трэба 
мець на ўвазе, што менавіта гэты адрэзак часу 
быў найлепшы ў гісторыі ГДР па адпаведных 
паказчыках. «Закрыццё мяжы на Захад пры-
вяло да стабілізацыі сацыяльна-эканамічнай 
сітуацыі і нават дало магчымасць гаварыць 
пра запознены «эканамічны цуд» у ГДР.  
У 1969 годзе аб’ём прамысловай вытворчасці 
ў гэтай краіне перавысіў узровень даваен-
най Германіі. У 1960-я гады штогадовы рост 
нацыянальнага даходу трымаўся на ўзроў- 
ні 5 %, пры гэтым вытворчасць прадметаў  

1960 557 819
1961 549 639
1962 584 407
1963 673 371
1964 825 225
1965 1 012 869
1966 1 006 222
1967 1 265 959
1968 1 526 206
1969 1 869 283

Заходнегерманскі 
аграрны і харчовы 
экспарт у 1960-я 
гады (тыс. еўра,  
у сучасных цэнах)  
[5, с. 43]
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спажывання пачала абганяць 
развіццё цяжкай індустрыі. У ГДР, 
першай сярод сацыялістычных 
краін, была наладжана масавая 
вытворчасць легкавых машын, 
каляровых тэлевізараў, складанай 
бытавой тэхнікі» [1, с. 189].
Ёсць усе падставы сцвярджаць, 
што ў той час сацыялістычная 
ГДР стала на парадак больш са-
цыяльнай. «Сацыяльнае развіццё 
краіны ў 1960-я гады было адзна-

чана значным уздымам узроўню жыцця – за 
дзесяцігоддзе ён вырас у паўтара раза, і па 
гэтаму паказчыку ГДР не мела сабе роўных у 
сацыялістычнай сістэме» [1, с. 191].
Дасягненні ГДР у сацыяльна-эканамічнай 
галіне ў 1960-я гады былі б яшчэ больш знач-
нымі, калі б не была згорнута эканамічная рэ-
форма, распачатая ў сярэдзіне дзесяцігоддзя. 
Яна прадугледжвала рэзкае павышэнне ролі 
эканамічных метадаў у кіраванні народна-
гаспадарчым комплексам, разумна абгрунта-
ваную дэцэнтралізацыю ў гэтым кірунку [4].

нА шЛяху ДА Аб’яДнАння 

З 1969 па 1982 год у ФРГ кiравала сацыял-
лiберальная каалiцыя. Галоўная пар-

тыя каалiцыi – СДПГ – у сваiх праграмных 
устаноўках пастаянна дыстанцыравалася ад 
канцэпцыі сацыяльнай рыначнай гаспадаркi. 
На практыцы ж адмаўлення ад гэтай кан-
цэпцыi не адбылося. Разам з тым плана-
ванне ў рамках дзяржаўнага ўмяшання ў 
эканомiку стала больш змястоўным, канкрэт-
ным. Гэта ў першую чаргу датычылася такога 
макраэканамiчнага паказчыка, як эканамiчны 
рост. Больш унушальнай была сацыялiзацыя 
эканамiчнай палiтыкі, што набрала значныя 
абароты ў сувязi з пераканаўчай дынамiкай 
эканамiчнага росту, якая прасочвалася ад  
старту ўрадавай адказнасцi сацыял-дэмакра- 
таў да пачатку крызiсу сусветнай капiталiс- 
тычнай эканомiкi 1973–1975 гадоў. Праўда, 
у сусветным эканамiчным табелi аб рангах 
ФРГ не займала ўжо такога месца, як у часы 
Л. Эрхарда. З 1970 года па магутнасцi экана-
мiчнага патэнцыялу ў маштабах свабоднага 
свету яна прапускала наперад не толькi ЗША, 
але i Японiю [7].

У 1974 годзе, у разгар эканамiчнага кры-
зiсу, адбылася змена ўлады на Рэйне. 
Пераемнiкам лiдэра СДПГ Вілі Бранта, якi 
быў на чале федэральнай выканаўчай ула-
ды з 1969 па 1974 год, стаў яго аднапартыец 
Гельмут Шмiт. Зразумела, на долю новага 
канцлера выпала роля крызiснага менеджэ-
ра. Яго лозунг – «Эканамiчны рост любой 
цаной!» Таму ў палiтыцы ўрада выкананню 
сацыяльных функцый дзяржавы надавала-
ся меншае значэнне, чым раней. Пачалася 
рэiндустрыялiзацыя ФРГ. У прамысловым 
комплексе слабелi пазiцыi матэрыялаёмістых 
галiн. Па сутнасцi, стартаваў першы 
этап перабудовы народнай гаспадаркi з 
улiкам дасягненняў у галiне iнфарматыкi, 
бiятэхналогii, геннай iнжынерыi, хiмii 
палiмерных злучэнняў [2].
Г. Шмiт, як і В. Брант, надаваў асаблiвую ўвагу 
садзейнічанню суб’ектам гаспадарання, у 
якiх працавала менш як 500 бундэсбюргераў.  
Разам з тым маштабы фiнансавай падпiткi гэ-
тай часткi прадпрымальнiцкага корпуса з боку 
федэральнага ўрада былi значна больш моц-
ныя, чым у часы В. Бранта. З сярэдзiны 1970-х 
гадоў такія суб’екты гаспадарання атрымлiвалі 
на вельмi спрыяльных умовах крэдыты. У 
гэты час таксама iстотна павялiчылiся запа-
сы золатавалютных рэзерваў, умацавалася 
нацыянальная валюта. Дзякуючы актыўнай 
зацiкаўленасцi ўрада Г. Шмiта i яго блiжэйшых 
замежных саюзнiкаў запрацаваў механiзм 
свабоднага гандлю канчатковай прадукцыяй 
прамысловага комплексу ў заходняй част-
цы Старога Свету, набыла рэальныя абрысы 
Еўрапейская валютная сiстэма (ЕВС) [4].
Зразумела, у часы праўлення кабінетаў  
В. Бранта і Г. Шмiта працягвалася спаборніц-
тва сацыяльна-эканамічных сістэм ФРГ  
і ГДР. Аргументы ўсходнегерманскага кіраў-
ніцтва выглядалі значна менш пераканаўча, 
чым у 1960-я гады.
Не надалі дынаміку прамысловаму комплек-
су ГДР тыя абставіны, што «ў 1972 годзе  
быў завершаны перавод прадпрыемстваў 
з дзяржаўным удзелам і прамысловых 
кааператываў у грамадскі сектар, і яго доля 
ў прамысловай вытворчасці ГДР дасягнула 
99 %. На працягу 1970-х гадоў адбывалася 
зніжэнне тэмпаў эканамічнага росту, веда-
масныя інтарэсы бралі верх над дзяржаўнай 

ГДР. Завод грузавых 
аўтамабіляў  

ў г. Людвігсфельд
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стратэгіяй, захоўваўся прымат колькас-
ных паказчыкаў і быў прапушчаны паварот 
да інфармацыйных і энергазберагальных 
тэхналогій. Застойныя з’явы ў эканоміцы 
выліліся ў крызіс 1977–1979 гадоў, наро-
джаны перш за ўсё ростам цэн на сыравіну і 
энерганосьбіты. Няўхільна нарастала знеш-
няя запазычанасць ГДР (у 1971 годзе яна 
складала 2 млрд., а ў 1981 годзе – 10 млрд. 
марак). Запаволіўся рост узроўню жыцця» 
[1, с. 250–251]. Разам з тым, гэты паказчык 
ГДР па-ранейшаму быў найлепшы ў машта-
бах усяго сацыялістычнага лагера.
Пасля краху сацыял-ліберальнай каалiцыi ў 
ФРГ манетарысцкую палiтыку, якую хацеў 
правесці Г. Шміт, праводзiла ўжо каалiцыя ў 
складзе ХДС, ХСС, СвДП, якая на чале з Гель-
мутам Колем кiравала краiнай у 1982–1998 
гадах. Новы ўрад перш за ўсё перагледзеў шэ-
раг артыкулаў дзяржаўнага бюджэту. Мелiся 
на ўвазе артыкулы, звязаныя з выкананнем 
дзяржавай сацыяльных функцый. Быў рэз-
ка скарочаны дзяржаўны апарат. Перастала 
iснаваць у ранейшым выглядзе стыпендыяль-
ная сiстэма для студэнтаў у вышэйшай шко-
ле ФРГ. Студэнцкi корпус падтрымлiваўся 
iндывiдуальным крэдытаваннем, што, зразу-
мела, патрабавала значна меншых выдаткаў з 
боку дзяржавы. Дзяржава адышла ад жорстка-
га кантролю ў пытаннях, звязаных з функцы-
янаваннем аб’ектаў куплi-продажу ў жыллё-
вым сектары. Памянялi форму ўласнасцi по-
шта, чыгунка, страцiўшы статус дзяржаўных 
аб’ектаў. Дзяржава адмовiлася ад манаполii ў 
сферы тэлебачання i тым самым дала зялёнае 
святло для з’яўлення канкурэнтаў у барацьбе 
за авалоданне сiмпатыямi тэлеаўдыторыi.
Спачатку федэральны мiнiстр фiнансаў  
Г. Штольтэнберг, а затым яго пераемнiк  
Т. Вайгель пры падтрымцы i садзейнічаннi 
з боку Г. Коля ажыццявiлi рэформу падат-
ковай сiстэмы. Ад гэтай рэформы перш за 
ўсё выйгралi прадпрымальнiкi, уладальнікі 
суб’ектаў гаспадарання з колькасцю працую-
чых менш як 500 чалавек [7].
Тры першыя легiслатуры Г. Коля былі ад-
значаны паступальным эканамiчным ростам. 
Рэзка ўзмацнiлiся пазiцыi Бонскай рэспублiкi 
ў мiжнародных гандлёва-эканамiчных адно-
сiнах. У глабальным маштабе толькi са Злу-
чаных Штатаў Амерыкi вывозiлася таварная 

маса большая, чым з ФРГ. Безумоўна, не ўсе 
сур’ёзныя праблемы сацыяльна-эканамiчнага 
характару былi вырашаны. Перш за ўсё гэта 
датычылася беспрацоўя [3].
Праўленне Г. Коля ў гісторыі Бонскай 
рэспублікі храналагічна супала з нарастаннем 
праблем сацыяльна-эканамічнага характару 
ў ГДР. У гэты час тэхналагічнае адставанне 
эканомікі ГДР ад сусветнага ўзроўню стала 
відавочным. Узровень прадукцыйнасці працы 
ў прамысловасці, па розных ацэнках, складаў 
ад трэці да паловы заходнегерманскага. По-
шук выйсця вёўся па розных напрамках, але 
не было палітычнай волі і паслядоўнасці. 
Зноў, як і дваццаць гадоў таму, рабіліся спро-
бы рэабілітаваць дэцэнтралізацыю, быў узя-
ты курс на інтэнсіфікацыю вытворчасці і 
ўкараненне дасягненняў навукова-тэхнічнай 
рэвалюцыі. У рамках Савета эканамічнай 
узаемадапамогі (СЭУ) ГДР адказвала за 
развіццё камп’ютарных тэхналогій, але 
для вытворчасці чыпаў яе эканоміцы ўжо 
проста не хапала часу. Пасля таго, як для 
ўсходнееўрапейскіх краін адкрыліся сусвет-
ныя рынкі камп’ютараў, прадукцыя фірмы 
«Рабатрон» не знаходзіла пакупнікоў. 
Нешта падобнае адбывалася і на спажывецкім 
рынку. Кожнае прадпрыемства атрымала 
заданне на вытворчасць тавараў шырокага 
спажывання, але насельніцтва адмаўлялася 
іх купляць, таму што яны не вытрымлівалі 
канкурэнцыі з заходнімі, ды яшчэ і прадавалі-
ся па відавочна завышаных цэнах [1, с. 251].
Толькі за восем гадоў (з 1981 па 1989) знеш-
няя запазычанасць ГДР узрасла ў 5 разоў 
[1, с. 251]. Такога росту па гэтаму важнаму 
эканамічнаму паказчыку ГДР не ведала за 
ўсю сваю папярэднюю гісторыю.
Такім чынам, параўнальны аналіз сацыяльна-
эканамічнага развіцця ФРГ і ГДР з 1949 па 
1990 год сведчыць:
1. У ФРГ была рэалізавана мадэль сацыяль-
най рыначнай гаспадаркі, якая пераканаўча 
даказала сваю эфектыўнасць, аказалася пры-
вабнай у глабальным інтэр’еры.
2. Мадэль дзяржаўна-манапалістычнага 
сацыялізму, навязаная Савецкім Саюзам  
Германскай Дэмакратычнай Рэспубліцы, 
аказалася неэфектыўнай, і таму ГДР прай- 
грала ў сацыяльна-эканамічным спабор-
ніцтве з ФРГ.
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