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«НЕАКАНСЕРВАТЫЎНАЯ ІРЭВАЛЮЦЫЯ» Р О Н А Л Ь Д А РЭЙГАНА 
I 

Васьмідзесятыя гады дваццатага стагод-
дзя называюць гадамі «неакансерва-

тыўнай» ці «рэйганаўскай рэвалюцыі», «рэй-
ганомікі», новай эканамічнай палітыкі, якую 
рашуча падтрымалі змяніўшыя свае по-
гляды амерыканцы, што прывяла да выха-
ду з зацяжнога крызісу і рашыла задачу ад-
наўлення паступальнага эканамічнага росту 
[12]. 

Наколькі апраўдана пастаноўка пытання аб 
неакансерватыўнай рэвалюцыі? Ці быў яе га-
лоўны кампанент — эканамічная палітыка — 
чымсьці прынцыпова новым і ў чым былі яе 
сапраўдныя дасягненні? Адказы на гэтыя пы-
танні ўяўляюцца неадназначнымі. У дадзе-
ным артыкуле зроблена спроба даказаць, што 
мэты, пастаўленыя Р. Рэйганам і яго адмініст-
рацыяй, былі дасягнуты часткова ці не дасяг-
нуты наогул, што меўшы месца эканамічны 
гіад'ём не быў негіасрэдна звязаны з выбра-
най эканамічнай стратэгіяй, вынікамі якой бы-
лі рост сацыяльнай дыферэнцыяцыі і экана-
мічная рэцэсія. 

Паварот, які адбыўся ў жыцці амерыкан-
цаў у 80-я гг. XX ст., немагчыма ўявіць без 
стаяўшага ў цэнтры падзей прэзідэнта краіны 
Р. Рэйгана. Краіну ўзначаліў чалавек, які не 
меў сур'ёзных ведаў аб эканоміцы і знешняй 
палітыцы, але валодаў цвёрдымі пераканан-
нямі і ідэаламі. Яго жыццё, здавалася б, было 
ўвасабленнем «амерыканскай мары». Рэйган 
быў выхадцам са звычайнай амерыканскай 
сям'і, не адрозніваўся асаблівымі талентамі 
і здольнасцямі за выключэннем высокай ка-
мунікатыўнасці і пэўнага акцёрскага дару. Ён 
прайшоў жыццёвы шлях, які ўключаў у сябе 
працу выратавальніка, пасудамыйкі, спартыў-
нага каментатара, акцёра Галівуда, старшыні 
гільдыі кінаакцёраў, штатнага агента ФБР, ён 
быў вядучым тэлевізійных праграм і штатным 
аратарам вытворчых нарад «Джэнерал Элек-
трык», стаў губернатарам Каліфорніі і, нарэш-
це, прэзідэнтам ЗША. 

Асаблівае месца ў жыцці будучага прэзі-
дэнга, на наш погляд, заняў перыяд работы 
ў кампаніі «Джэнерал Электрык» з 1952 па 
1962 г. У яго службовыя абавязкі ўваходзіла 
не столькі рэклама прадукцыі сваёй фірмы, 
колькі прапаганда яе ролі ў стварэнні новай 
якасці жыцця для кожнай амерыканскай сям'і, 
для сярэдняга класа. Пабываўшы на ўсіх 135 

заводах кампаніі, Рэйган меў магчымасць; 
фармуляваць і адточваць сваё бачанне Аме-
рыкі, у якой свабодны бізнес створыць леп-
шае жыццё для ўсіх [16, с. 332—339]. I ў да-
лейшым прэзідэнт адкрыта асацыіраваў сябе 
з упэўненым у сабе інавацыйным, высока тэх-
налагічным бізнесам Захаду і Поўдня краіны, 
бізнесам, які вырас у пасляваенны перыяд і 
быў свабодным, у адрозненне ад старога біз-
несу Паўночнага Усходу краіны, ад шматлікіх 
абавязацельстваў перад дзяржавай і прафса-
юзамі [2, с. 55—56, 62—66] 

Р. Рэйган прапанаваў новае, пазітыўнае 
бачанне перспекгыў развіцця і даўно забы-
ты рамантызаваны вобраз храбрага, свядо-
ма ідучага на рызыку прадпрымальніка, чыяі 
дзейнасць стварае багатую краіну. Па сутна-| 
сці, гаворка ішла аб поўнамаштабнай спро-І 
бе рэабілітацыі бізнесу ў вачах амерыканцаў.І 
Тых, хто сумняваўся, Рэйган адрасаваў даі 
стаўшай для яго адкрыццём кнігі Дж. ГілдэраІ 
«Багацце і беднасць». Гілдэр сцвярджаў, што[ 
прадпрымальнік з'яўляецца «крэатыўнай ас 
новай» сістэмы і што чым большая ступень 
свабоды яму прадастаўлена, тым большы 
будзе рост капіталаўкладанняў і вытворчасці. 
Гілдэр гірызнаваў, што ўсведамленне таго, 
што багацце нямногіх з'яўляецца перадумо-
вай дастатку для ўсіх, адбываецца не адразу, 
але лічыў, што прызнанне заслуг і праў бізне-
су, тых, хто стварае даброты для ўсёй краіны, 
з'яўляецца «залатым правілам капіталізму»| 
[10, с. 5—6, 8, 20, 27—28, 35]. 

Перад Рэйганам стаяла дастаткова скла-
даная задача — даказаць гэта, пераканаць 
амерыканцаў у тым, што паляпшэнне іх ста-
новішча павінна пачацца з палітыкі дапамогіі 
багатым. Зрабіць гэта яму ўдалося, дзякую-І 
чы старанна культывуемаму іміджу простагаі 
амерыканца, чый жыццёвы шлях і чые пера-І 
кананні былі блізкія і зразумелыя ўсім. Як ад-І 
значаў у сваім даследаванні біёграф Р. Рэй-
гана Л. Кэнан, Рэйган увасабляў сабой добр; 
знаёмы па галівудскіх сюжэтах вобраз безда 
корнага героя-грамадзяніна, простага хлопца, 
якога цяжка раззлаваць, але які гатовы біццаі 
ісці да канца супраць любога зла. Неад'емнайІ 
часткай такіх сюжэтаў з'яўляецца шчаслівыі 
канец і перамога дамарослага цвярозага ро-
зуму, хрысціянскіх дабрачыннасцей над ты 
мі, хто правіць у сталіцы, хто робіць жыццё 
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добрапрыстойных амерыканцаў жудасным, 
над кіруючыміся «спецыяльнымі інтарэсамі» 
хітрымі і каварнымі бюракратамі [6, с. 121 — 
123]. Р. Рэйган абяцаў амерыканцам і тое і 
другое — і шчаслівае заканчэнне іх бед, і лікві-
дацыю іх прычын. 

Такім чынам, Рэйган істотна пашырыў па-
пулісцкі дыялог рэспубліканцаў з дэмакратыч-
най часткай электарага, з сярэднім класам. 
Цлпер ён уключаў пытанні эканамічнага рос-
ту, падаткавай сістэмы, традыцыйных кашгоў-
насцей. 

Дзве выбарчыя кампаніі і само прэзідэнцтва 
характарызаваліся ўменнем прэзідэнта ідэ-
нтыфікаваць тое, што ён гаварыў і рабіў, з 
амерыканскімі традыцыямі і каштоўнасцямі. 
Р. Рэйган сапраўды верыў у неабмежава-
ныя магчымасці сваёй краіны, перашкодзіць 
росквіту якой могуць толькі абмежаванне 
эканамічных свабод ці бязволле палітычнага 
кіраўніцтва ў барацьбе з сусветным злом. Як 
вынікала з яго перадвыбарчых выказванняў, 
наступіў момант, калі трэба было зрабіць вы-
бар паміж свабодным прадпрымальніцтвам ці 
монстрам бюракратычнай дзяржавы, паміж 
індывідуальнай свабодай ці таталітарызмам. 
Сваю ролю прэзідэнт бачыў у тым, каб выра-
таваць Амерыку, аднавіць упэўненасць аме-
рыканцаў у сабе, адсунуўшы ў бок скептыкаў, 
усіх, хто наогул гаварыў аб нейкіх гіраблемах. 

Прапанаваныя прэзідэнтам рашэнні былі 
простыя, калі не банальныя. Вялікая дзяржа-
ва сядзіць на шыі ў народа, і ад яе трэба паз-
бавіцца. Дзяржаўныя расходы трэба ўрэзаць, 
а дзяржаўны бюджэт зрабіць бездэфіцытным, 
скараціўшы расходы на сацыяльнае забес-
пячэнне. Памяншэнне падаткаў зробіць ба-
гацейшымі ўсіх, бо, з аднаго боку, павялічыць 
даходы сярэдняга класа, а з другога — дасць 
магчымасць багатым рабіць новыя капіта-
лаўкладанні, ствараць новыя рабочыя мес-
цы. Узброеныя сілы — адзіная карысная 
частка дзяржавы, якую трэба ўмацоўваць, ня-
гледзячы на расходы, паколькі мэтай знешняй 
палітыкі павінна быць рашучае паражэнне ка-
мунізму ўсюды, дзе ён сябе праяўляе. 

Гіершапрычынай электаральных поспе-
хаў Р. Рэйгана і рэспубліканцаў быў эканаміч-
ны гіад'ём, які складаў аб'ектыўную аснову 
для паляпшэння грамадскага самаадчування. 
Неабходна высветліць, наколькі вынікі экана-
мічнай палітыкі, незалежна ад іх тагачасных і 
больш позніх ацэнак, адпавядалі заяўленым 
мэтам і ў чым у сапраўднасці заключаліся пазі-
тыўныя і негатыўныя яе вынікі дпя самой эка-
номікі і для розных катэгорый амерыканцаў. 

Пастаўленыя мэты ў найбольш чыстым 
выглядзе былі сфармуляваны ў двух даку-
ментах Белага дома («Программа экономнче-
ского возрождення» 1981 г. і «Экономнческнй 
доклад презндента» 1982 г.). Прапанаваныя 
скарачэнне федэральных расходаў і федэ-
ральных падаткаў, памяншэнне дзяржаўнага 
рэгулявання, рост даходаў і прыбьггку павін-
ны былі паменшыць інфляцыю і беспрацоўе, 
прывесці да павелічэння капіталаўкладанняў, 
росту гірадукцыйнасці, стварэння да 1986 г. 
13 млн рабочых месц, піквідацыі федэральна-
га бюджэту ў 1984 г. [1; 7; 12, с. 8]. 

Канчатковыя мэты праграмы былі дасяг-
нуты часткова ці не былі дасягнуты наогул. 
Федэральныя расходы працягвалі расці, хоць 
тэмпы іх росту з улікам інфляцыі скараціліся з 
3,5 % у год у часы Картэра да 3 % падчас пер-
шага тэрміну прэзідэнцтва і 3,1 % гіадчас дру-
гога тэрміну. Гэта было менш, чым рост рас-
ходаў пры Джонсане (8,1 %) ці Кенэдзі (4,4 %), 
але больш, чым пры Ніксане (2,2 %). Уражан-
не больш «эканомнай» дзяржавы стваралася 
з прычыны скарачэння росту федэральных 
падаткаў у 1980—1984 гг. Іх рост з улікам ін-
фляцыі склаў толькі 0,4 % у 1981—1984 гг. і 
4,6% у 1985—1988 гг. Адноснае памяншэнне 
падаткавай базьі ў адносінах да расходаў пры-
вяло да імклівага росту дэфіцыту дзяржаўна-
га бюджэту, які вырас з 0,9 % вартасці вала-
вога нацыянальнага прадукту ў часы Кенэдзі, 
1,2 % пры Джонсане, 1,3 % пры Ніксане, 2,5% 
пры Картэры да 4,4 % пры Рэйгане. Нацыя-
нальны доўг краіны вырас з 906 млрд дол. у 
1980 г. да 2,6 трлн у 1988 г. [4, с. 19—20]. Важ-
най прычынай росту дэфіцыту дзяржаўнага 
бюджэту быў імклівы рост ваенкых расходаў. 

Мэтавай устаноўкай скарачэння падат-
каў на грамадзян і бізнес была сгымуляцыя 
накаплення і настугіных інвестыцый. Канг-
рэс згадзіўся з прапановай аб скарачэнні па-
даткаў на 750 млн дол. на працягу пяці гадоў, 
якая ўкпючала ў сябе скарачэнне падаткаў 
на грамадзян на 25 % за тры гады, скарачэн-
не амартызацыйных плацяжоў і льготнае па-
даткаабкладанне новых капіталаўкладанняў. 
Максімальны падатак на даходьі скарачаў-
ся з 70 да 50 % [13, с. 966]. У адпаведнасці 
з падаткавай рэформай 1986 г. падаткамі не 
абкпадаліся асабісты даход у 2 тыс. долараў 
і сямейны даход у 5 тыс. долараў. Уводзіла 
ся 3 катэгорыі падаткаплацельшчыкаў з міні-
мальнай стаўкай гіадаходнага падатку ў 15 % 
і максімапьнай у памеры 28 % і са стаўкай па-
даткаў для карпарацый, дасягаўшай 33 %. Мі-
нулая сістэма прадугледжвала больш шырокі 
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дыяпазон ставак падаткаў на даходы грама-
дзян — ад 11 да 50 %. Разлікі паказвалі, што 
рэформа павінна была прывесці да павышэння 
гіадаткаў на працуючых беднякоў і зніжэння па-
даткаў на багатых і сярэдні клас [12, с. 99— 
100]. 

Паэтапнае скарачэнне падаткаў прывяло 
да двух даволі акрэсленых вынікаў. Накаплен-
ні карпарацый, а менавіта сума дадатковых 
сродкаў, атрыманых ад гэтага скарачэння і па-
мяншэння амартызацыйных плацяжоў у раз-
ліку на аднаго работніка, узраслі з 4224 дол. 
у 1980 г. да 4609 дол. у 1987 г. Накапленні гра-
мадзян, наадварот, істотна гіаменшыліся з 
1886 да 1116 дол. Доля накапленняў, што зна-
ходзілася ў распараджэнні бізнесу, узрасла з 
73 да 81,8 % іх агульнага аб'ёму [15, с. 143]. 

Важнейшай прычынай, што адбывалася, 
было памяншэнне падаткаў на бізнес і прывя-
ло да памяншэння іх долі ў агульнай суме па-
даткаў за гады праўлення Рэйгана з 14,3 да 
9,2 % [4, с. 28—29]. Агульная сума накагшен-
няў карпарацый з 1980 па 1988 г. узрасла на 
73,9 % ці на 252,3 млрд дол. Унутраныя капі-
талаўкладанні сталі расці толькі з 1984 г. [4, 
с. 143]. Аднак агульны аб'ём капіталаўкпадан-
няў у выглядзе працэнта к вартасці валавога 
нацыянальнага прадукту ў параўнанні з перы-
ядам праўлення Картэра вырас нязначна — 
з 11,7 да 12,1 %, Пры гэтым працэнт капіта-
лаўкладанняў у новую вытворчасць скараціў-
ся да найменшага ўзроўню за перыяд, пачы-
наючы з 1961 г. — 2,6 % [8, с. 313; 9, с. 315; 
12, с. 234]. 

Відавочным уяўляецца вывад аб тым, што 
значная частка дадатковых сродкаў выкарыс-
тоўвалася ўласнікамі карпарацый для фінан-
савых спекуляцый і з мэтай асабістага абага-
чэння. 

Пры бліжэйшым разглядзе зусім неадна-
значным выглядае і тое, што прыхільнікі «рэй-
ганомікі» заўсёды адносілі да сваіх безумоў-
ных дасягненняў — зніжэнне беспрацоўя і па-
мяншэнне інфляцыі. Беспрацоўе скарацілася 
з 7 да 5,2 %. Аднак у першыя гады праўлен-
ня Рэйгана яно працягвала расці і склада-
ла 9,5 % у 1982 і 1983 гг. з сярэднім паказчы-
кам 8,6 % за першы перыяд праўлення і 6,4 % 
за другі. Сапраўднае паніжэнне яго ўзроў-
ню, як мы бачылі, не можа быць аднесена да 
маштабнага росту прыватных капіталаўкла-
данняў, як гэта першапачаткова ўяўлялася. 
Рост дзелавой актыўнасці фактычна стымуля-
ваўся старым кейнсіянаўскім спосабам — за 
кошт дзяржаўных расходаў, але на гэты раз 
у выглядзе росту дзяржаўнага доўгу. Другой 

прычынай скарачэння беспрацоўя стала расту-
чая неадпаведнасць паміж ростам прадукцый-
насці працы і агілатай працы. ГІрадукцыйнасцьі 
працы ў прамысловасці вырасла на 3,9 %і 
у першы і 3,7 % у другі перыяд праўлення 
Р. Рэйгана, у той час як рэальны ўзровень па-Я 
гадзіннай аплаты толькі на 0,2 і 0,3 % адпа-І 
ведна [15, с. 139]. 

Скарачэнне інфляцыі было сапраўды знач-І 
ным — з сярэдняга паказчыка ў 10,4 % у перы-| 
яд Картэра да 3,4 % у другі перыяд праўлення I 
Рэйгана. Але прычыны гэтага скарачэння не| 
былі выключнай заслугай рэсгіубліканцаў. Па-І 
першае, жорсткая антыінфляцыйная паліты-| 
ка пачала здзяйсняцца Федэральнай рэзер-І 
вовай сістэмай, пачынаючы з 1979 г. Па-дру-І 
гое, да памяншэння інфляцыі вяла ўжо адзна-| 
чаная неадпаведнасць паміж ростам прадук-І 
цыйнасці працы і яе аплатай. Нарэшце, адной I 
з прычын узнікнення інфляцыі быў рост цэн | 
на нафту ў 70-я гг., якія пастаянна зніжалісяі 
ў 80-я гг. Умацаванне долара вяло да патан-1 
нення імпартуемых у краіну тавараў і зніжэння I 
індэкса цэн. 

Асобным і асабліва важным нам уяўляла-І 
ся пытанне аб росце прадукцыйнасці працы, I 
які, як мы бачылі, не быў непасрэдна звязаны I 
з меркаваўшымся ростам капіталаўкладан-1 
няў. Агульны прырост прадукцыйнасці працы I 
за выключэннем сельскай гаспадаркі складаў I 
1,1 і 1,3 %, а ў прамысловасці — 3,9 % у пер I 
шы і 3,7 % у другі тэрмін прэзідэнцтва Р Рэй-1 
гана [15, с. 144]. 

Рост прадукцыйнасці працы, як і ў цэлым I 
эканамічны пад'ём, быў звязаны з фактарамі, I 
адрознымі ад тых, якія вызначалі логіку пры-1 
нятай на ўзбраенне неакансерватыўнай эка-1 
намічнай палітыкі. Па-першае, як ужо адзна-1 
чалася, меў месца нізкі рост ці зніжэнне рас- I 
ходаў на наёмную рабочую сілу ў 80-я гг. Па- I 
другое, станоўчы ўплыў на рост прадукцый- I 
насці працы аказала асваенне перадавых, I 
перш за ўсё японскіх метадаў арганізацыі I 
працы, якое адбывалася паралельна з рос-1 
там замежных інвестыцый. Гірыкладам гэгага I 
служыла экспансія японскіх аўгамабільных гі-1 
гантаў на амерыканскі рынак. Пабудаваныя ў I 
ЗША японскія аўтамабільныя заводы адрозні-1 
валіся таксама больш нізкім узроўнем праф-І 
саюзнай арганізацыі. 

Дзве іншыя прычыны былі звязаны з но-І 
вым этапам навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. I 
Ва ўмовах разгарнуўшайся камп'ютэрнай рэ-1 
валюцыі рост прадукцыйнасці забяспечваў-1 
ся не столькі колькасцю, колькі якасцю капі-1 
талаўкладанняў, а менавіта новым узроўнем I 
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тэхналогій, гіерш за ўсё інфармацыйных. Пос-
пехі эканомікі наогул і малога, сярэдняга біз-
несу ў прыватнасці тлумачыліся спецыфікай 
арганізацыі працы і вытворчасці новага іна-
вацыйнага бізнесу, дзе сапраўды дакладны 
ўлік капіталаўкладанняў павінен быў бы 
прадугледжваць «укладанні ў чалавечы капі-
тал» у выглядзе расходаў сям'і, самога работ-
ніка на адукацыю і павышэнне сваёй кваліфі-
кацыі. Эксплуатацыя традыцыйна ігнаруе-
мых, але стаўшых вызначальнымі ва ўмовах 
інфармацыйнай рэвапюцыі рэсурсаў развіц-
ця ў выглядзе інтэлектуальнага патэнцыялу 
кваліфікаванай, складанай рабочай сілы, а не 
кансерватыўная палітыка была сапраўднай 
прычынай эканамічнага пад'ёму. Больш та-
го, дывідэнды паскоранага развіцця выпалі ў 
першую чаргу не тым, хто забяспечыць пра-
рыў Амерыкі ў постіндустрыяльнае грамад-
ства, а багатай эліце, якая ніколькі гэтаму не 
спрыяла. 

Дж. Буш прадоўжыў эканамічную палітыку 
свайго папярэдніка, што прывяло да ўзмац-
нення яе негатыўных вынікаў. Без істотных 
змяненняў была захавана папярэдняя, выгад-
ная для вялікага бізнесу і багатых амерыкан-
цаў падаткавая палітыка. Выкарыстоўвалася 
рэгрэсіўнае падаткаабкладанне, якое прывяло 
да таго, ш го да 1990 г. агульны ўзровень вы-
плачваемых падаткаў склаў 14,8 % дпя бед-
ных амерыканцаў, 10 % для сярэдняга класа 
ітолькі 7,6 % для 1 % самых багатых амеры-
канцаў [14, с. 46]. 

У той жа час дэкларуемая мэта такой 
палітыкі — рост інвестыцый у эканоміку — да-
сягнута не была. У 1989—1990 гг. на 2,2 % 
скараціліся інвестыцыі ў вытворчасць, новыя 
інвестыцыі склалі толькі 2,4 % ад валаЕюга 
нацыянальнага прадукту, што было найгор-
шым гіаказчыкам за апошнія 30 гадоў. Агуль-
ны аб'ём інвестыцый складаў 11 % ад нацыя-
нальнага даходу краіны, што таксама было 
найгоршым паказчыкам з пачатку 70-х гг. [8, 
с. 296, 313; 9, с. 300, 315]. Сярэдні паказчык 
росту ВНП у год склаў толькі 0,9 % [11, с. 140]. 
Нягледзячы на невысокія тэмпы росту прадук-
цыйнасці гірацы (0,48%), сярэднія паказчы-
кі аплаты працы скарачаліся, што аб'ектыўна 
сведчыла аб гіагаршэнні магчымасцей наём-
ных работнікаў адстаяць свае правы ў дыя-
логу з работадаўцам і папоўніць свой бюджэт 
іншымі спосабамі. 3 улікам інфляцыі сярэдні 
тыднёвы заробак амерыканцаў скараціўся з 
максімальнага паказчыка ў 315 дол. 44 цэнты 
ў 1972. г. да 266 долараў 79 цэнтаў у 1988 г. і 
255 дол. 89 цэнтаў у 1991 г. [3, с. 45; 9, с. 346]. 

Нарэшце, нягледзячы на прыняты ў 1985 г. 
закон Грэма-Рудмана аб паступовым зніжэн-
ні дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту і яго лікві-
дацыі ў 1991 г., нацыянальны доўг краіны па-
вялічыўся яшчэ на 1,04 трлн дол., дэфіцыт 
дзяржаўнага бюджэту склаў 4,7 % ад вала-
вога нацыянальнага даходу, што было нават 
больш у часы Рэйгана (4,4 %) і амаль у два 
разы больш, чым пры Картэры (2,5 %) [4, с. 19— 
20; 5, с. 14—18] 

Паражэнне на выбарах 1992 г. завяршыла 
12-гадовы перыяд праўлення рэспубліканцаў, 
перыяд кансерватыўнай рэвапюцыі, мэты, 
змест і вынікі якой не адпавядалі абяцанням, 
дадзеным амерыканскім выбаршчыкам. Най-
больш значным вынікам існаваўшай эканаміч-
най палітыкі стала тое, што яна адпавядала 
росту сацыяльнай дыферэнцыяцыі, змянен-
ню сацыяльнай структуры грамадства, абва-
стрэнню гіраблем, якія стаялі перад сярэднім 
класам, і яго эрозіі. 
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SUMMARY 

Article deals with the substance and outcomes of 

the conservative economic policy persuaded by re-

publican administrations of R. Reagan arid G. Bush in 

1980—1992. The author insists, that aims and goals 

set by two presidents were achieved partially, than 

the reasons of the economic boom in the 80's had nol 

relevance to the persuaded policy, which had rathcA 

negative effects on incomes of the poor and the m/d-| 

die class. 

УДК 947+951.2 

Цзян-Шу-i | 
П Р А Б Л Е MA Т А Й В А Н Я У САВЕЦКА-К1ТАЙСК1Х АДНОС1НАХ 
(ДРУГАЯ П А Н О В А 40-х — 50-я гг . X X ст . ) 

Афщыйнае абвяшчэнне стварэння !<1тай-
скай Народнай Рэспублм адбылося 

10 кастрычнка 1949 г. У снежы таго ж года га-
мЫьданаусю урад Ютайскай Рэспублш аб'явгу 
аб перанясеннн сталщы дзяржавы у г. Тайбэя 
на востраве Тайвань. Гэтыя падзе1 амЕзалн 
завал1 пачатак новай фазы супрацьстаяння 
Гамтьдана i камунютычнага Ютая, узыкнен-
не так званага «тайваньскага пытання». 3 са-
мага пачагку гэга праблема мела два аспек-
ты: з аднаго боку, пытанне закранала тэры-
тарыяльную цэласнасць КНР i у гэтым сэнсе 
заусёды трактавалася Пеюнам як унутраная 
праблема КНР; з другога боку, з-за умяшаль-
нщтва 3HeuuHix cin дадзеная праблема перша-
пачаткова набыла мгжнародны характар. Па-
добная атуацыя захоуваецца да цяперашня-
га часу. 

У чэрвеы 1946 г. Мао Цзэдун абвясц1у 
курс на безумоунае супрацоун1цтва з крата-
Mi савецкага блока, перш за усё з СССР. Ад-
нак у Дзярждэпартаменце 3UJA выказвалася 
думка, што падазроныя а д н о с т ы савецкага 
юраунщтва i яго прэтэнзп да Ютая з цягам ча-
су могуць прывесц1 да расколу пам1ж дзвюма 
дзяржавамг Для таго каб спрыяць гэтаму рас-
колу, ЗША, адкрыга не дэманструючы сваю 
незадаволенасць новым рэжымам у Пеюне, 
на гэтым этапе адмовшюя ад адкрытых на-
падкау на КНР [1, с. 4 1 — 4 2 ] . У студзеы 1950 г. 
урад Трумэна заяв1у, што пазщыя ЗША па тай-
Е$аньсюм пытаны засталася нязменнай i поу-
насцю супадае з тым, што было сказана на 
тэты конт у Ка1рскай i Патсдамскай дэклара-
цыях дзяржау-пераможнщ, гэта значыць, ЗША 
прызнавал1 Тайвань часткай тэрыторьн Ki-
тая. Прэзщэнт Трумэн запэуыу, што «США в 
настоящее время не собирается добиваться 
для себя особых прав или привилегий на Тай-
ване и не будет создавать здесь военные ба-
зы. США также не намереваются вмешивать-
ся вооруженным путем в сложившуюся здесь 
ситуацию» [2, с. 10]. 

Падтсанне у лютым 1950 г. пам1ж СССР i 
КНР «Договора о дружбе, союзе и взаимопо-
мощи» пацягнула за сабой змяненне амеры 
канскай пазщьи. У Вашынгтоне усё больш cxi-
лялюя да думю, што Азн пагражае фарм1ра-
ванне маналггнага падкантрольнага Маскве 
камунютычнага блока. Халодная вайна пам1ж 
звышдзяржавам1 паступова распаусюдзшася i 
на дзяржавы Усходняй Азн. 

Пасля пачатку вайны у Kapai 27 чэрве-
ня 1950 г. прэзщэнт Трумэн заяв!у, што у па 
добнай ciTyanbii захоп Тайваня камунютам1 
прама пагражае Ытарэсам ЗША на LpxiM аюя-
не, i аддау загад 7-у флоту ЗША прыняць не-
абходныя захады па абароне вострава. Адна-
часова прэзщэнт патрабавау ад гамЫьданаус-
кага урада спынщь любыя ваенныя дзеянн! 
супраць КНР. Пытанне аб будучыш Тайваня, 
на яго думку, павЫна было быць вырашана 
або паспя таго як будзе адноулены спакой i 
стабтьнасць у рэпёне i падпюаны ымрны да-
гавор з Япошяй, або пры пасрэднщтве ААН 
[2, с. 8 9 — 9 0 ] . У с н е ж т 1954 г. ЗША i Тайвань 
naflnicani «Договор о совместной обороне», у 
яюм 6aKi абавязалюя yciMi cinaMi разам суп-
рацьдзейтчаць узброенаму нападу на адну з 
K p a i H , а таксама змагацца з падрыуной дзей-
насцю, якуя здзясняюць камунютычныя ар-
гатзацьи [2, с. 2052]. Падтсанне гэтага дага-
вора азначала, што ЗША адкрыта умешвалюя 
у тайваньскае пытанне. 

У сваю чаргу Савецю Саюз падтрымль 
вау урад КНР, хоць i не pa6iy яюх-небудзь ра-
шучых крокау у напрамку рашэння тайвань-
скай праблемы. 

Савецю бок выступау за тое, што Тайвань 
з'яуляецца часткай тэрыторьи КНР, i быу суп-
раць умяшальнщтва ЗША у тайваньскае пы-
танне. Так, СССР заусёды дамагауся выгнан-
ня прадстаункоу Кггайскай Рэспублм з ААН i 
перадачы ix месца у Савеце Бяспею КНР. 3 гэ-
тай прычыны у студзеш 1950 г. Савецга Саюз 
аб'яв1у аб сваёй адмове ад удзелу у далей-


