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Першыя пасляваенныя гады 6bmi асабл1ва складаным1 для беларускай 
вёсю, якая падымалася з pyiH i папялшчау. У Беларуш было разбурана 9200 
вёсак, у як1х было зшшчана 1200 тыс. будынкау, у тым Л1ку 420996 дамоу 
сельсгах жыхароу, разрабаваны 10 тыс. калгасау, 92 саугаса, 316 машынна- 
трактарных станцый (МТС). Пасяуныя плошчы калгасау БССР за час акупацьп 
скарацппся на 39,2%, зернавых культур -  на 29,5%, тэхшчных -  на 49,5%, 
кармавых -  на 89,1%. У аднауленш удзельшчала не больш 50% даваеннай 
колъкасш калгасшкау - тэта был1 у асноуным жанчыны, людз1 пажылога 
узросту i паллета. Аднауленчыя працэсы праходзш у складаных умовах, ва 
умовах страшнага голаду i паусюднай беднасц1, пры адсутнаст кадрау, 
здольных выканаць сацыяльны заказ дзяржавы. Не хапала тэхн!к1, цяглавай 
С1лы, пераважала ручная праца.

Такое маштабнае разбурэнне вытворчых ci.i сельскай гаспадарю адк1нула 
разв!ццё аграрнага сектара БССР i вёсю далёка назад. Цяжкасц; 
пераадольвал1ся дзякуючы дапамозе з боку шшых рэспубл!к i урада СССР. 
Бюджэт БССР пераможнага 1945 г. склау 181,8 млн. рублёу, з ix на патрэбы 
аднаулення гаспадарю было выдзелена 48,2 млн. рублёу. Урад СССР вылучыу 
Бел ару с i у якасщ датацьн з саюзнага бюджэту 120 млн. рублёу. Дзякуючы 
энтуз1язму працоуных i калгасн1кау, шчырай адданасш працы, яыя спалучал1ся 
з вял1юм1 надзеям1 на перамены, сельская гаспадарка БССР была адноулена за 
каротк1 час. Ужо у кастрычн1ку 1944 г. было адноулена 9,1 тыс. калгасау, у 
сакавжу 1945 г. -  320 МТС.

У пасляваенныя гады становшча у калгасах i са^гасах Б ел ару ci 
заставалася складаным. Асно^най крын1цай матэрыяльнага забеспячэння 
калгасн1кау заставалася асаб1стая гаспадарка, але яе прадукцыйнасць была 
н1зкай, больш паловы двароу на 1 студзеня 1946 г. не мел1 кароу i св1ней. У 
сельскай гаспадарцы заходн1х абласией рэспубл1к1 пасля вайны пачалася 
калектыв1зацыя i наступление на кулакоу, што сведчыла пра 1гнараванне 
змешаных форм гаспадарання. Н1зкай была аплата працадня калгасн1кау, а у 
шэрагу гаспадарак яна наогул адсутн1чала. Даходы калгасшкау у першае 
пасляваеннае дзесяц1годдзе pacni марудна, матэрыяльнае станов1шча вясковага 
насельн1цтва заставалася цяжк1м, што тлумачылася перш за усё непаслядоунай 
аграрнай пал!тыкай к1раун1цтва дзяржавы, н1зк1м1 ззмпам1 аднаулення 
сельскагаспадарчай вытворчасш i арган1зацыйна-гаспадарчага развщця 
калгасау, а таксама высок!м1 падаткам1 на асаб1стыя гаспадарк1 калгасн!кау.
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