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Заключение. На основе анализа динамики процессов воспроизводства населения Витебской области 
можно сделать следующие обобщающие выводы.

1 .В Витебской области демографическая ситуация запоследнее десятилетие осложнилась в большей 
степени, чем в целом по республике, и в первую очередь это относится к ее сельским районам.

2. Процессами естественного воспроизводства населения можно в определенной степени управлять -
анализ свидетельствует, что улучшение социально-экономической ситуации в стране и качества жизни
населения, активная государственная демографическая политика способствует рождаемости, а смертность 
снижается. В большей степени поддаются регулированию миграционные процессы, поэтому в сельских 
районах и хозяйствах, где создаются благоприятные условия для жизни населения, уменьшается его отток.

3. Принимаемые государством меры дают позитивные результаты -  демографическая ситуация в стране 
за последние пять лет стабилизировалась, а по целому ряду направлений существенно улучшилась.
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УДК 947.6
ПРАБЛЕМЫ АДНАУЛЕННЯ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРК1 БЕЛАРУС1 

У ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ (1944 -  1950)

Ю ргев1ч Н.К.
УА “ Вщебская ордэна “Знак Пашаны” дзяржауная акадэм1я ветэрынарнай медыцыны”,

г. ВЩебск, Рэспубл1ка Беларусь

Першыя пасляваенныя гады был/ вельм/ складаным/ для Беларус/, бо патрабавалася падняць з ру/'н усё, што было 
разбурана нямецка-фашысцк/'м/ захопн/кам/. Гэта быу працоуны подзв/г нашага народа. Аднак па прычыне значных 
разбурэнняу у гады вайны, вялЫх матэрыяльных / людсюх страт, недахопу квал/фкаваных кадрау / спецыялютау, 
недастатковага ф/нансавання цяжкасц/ у першыя пасляваенныя гады у Беларус/ пераадольвалюя вельм/ марудна.

Нгв( ров(-таг репой таз чегу ШюиП ?ог Ве1агив аз Н таз песеввагу (о га/ве Кот (Ье ги/пв ечегуЫпд (Ьа( тав Сев(гоуеС Ьу 
Сегтап ?авс/в(в. 1( тав (Ье ?еа( о? 1аЬоиг о? оиг реор1е. Нотеуег, СМсиШев т (Ье ?1гв( ров(-таг репой т Ве1агив теге Ье/пд оуегсоте 
в1от1у Ьесаиве о? дгеа( геуадев о? таг, та(епа! апС Ьитап 1оввев, вЬог(аде о? вкШеС регвоппе! апС врес1аНв(в, 1аск о? Япапстд.

Уводз/'ны. Сёння у РэспублЩы Беларусь шмат увап удзяляецца псторьп Вял1кай Айчыннай вайны I яе 
наступствам! для савецкага грамадства у першыя пасляваенныя гады. Дзякуючы пакаленню, якое вынесла на 
сваIX плячах цяжар вайны I аднаулення, беларусы, як I шшыя народы, могуць ганарыцца сва1м прошлым, 
дасягнутым узроунем культуры, навуга, мастацтва, Л1таратуры, развщцём дзяржавы. Таму пытанне аднаулення 
народнай гаспадарга Беларуа у 1944 -  1950 гг. мае асабл1вую актуальнасць для грамадзян нашай краЫы. Вопыт 
мЫулых пакаленняу паказвае, як у скпаданых абставшах пасляваеннага жыцця можна было не толью выжыць I 
аднавщь зруйнаваную гаспадарку, але I падняць эканомку на якасна новы узровень развщця. Мэта дадзенага 
артыкула -  на аснове арх1уных дакументау I прац даследчыкау паказаць праблемы пасляваеннага аднаулення 
прамысловасц| I сельскай гаспадарк! Беларуа у 1944 -  1950 гг.

Матэрыял / метады даследавання. Пры правядзенн! даследавання выкарыстоувал1ся працы вучоных 
па дадзеным пытанн1, аф|цыйныя дакументы цэнтральных I рэспубл1канск1х партыйных I дзяржауных органау, 
матэрыялы арх1вау Рэспубл1К1 Беларусь, статыстычныя зборн1К1. Был1 выкарыстаны агульнанавуковыя (анал1з, 
С1нтэз, параунанне, абагульненне) I спецыяльна-г1старычныя метады: г1сторыка-генетычны, псторыка-
параунальны, г1сторыка-тыпалаг1чны, г1сторыка-с1стэмны.

Вын/'м даследаванняу. У вышку ваенных дзеянняу I нямецкай акупацы! Беларусь панесла значныя 
людск1я I матэрыяльныя страты. У рэспублщы было заб1та I закатавана больш за 2,8 млн чалавек, каля 380 тысяч 
маладых юнакоу I дзяучат был1 прымусова вывезены у Герман1ю, разбураным! застал1ся 209 гарадоу I 9200 
вёсак. Усяго страты БССР на канец вайны склал1 больш за 75 млрд. рублёу (у цэнах 1941 г.) [1, с. 191]. Фашысты 
зруйнавал! больш за 10 тыс. прадпрыемствау (85% IX даваеннай колькасц|), 10 тыс. калгасау, 92 саугаса, 316 
машынна-трактарных станцый (МТС), амаль поунасцю зн1шчыл1 электрастанцы!, жалезнадарожны, водны I 
аутамаб1льны транспарт рэспубл1К1. Ва усходшх абласцях Беларус! разбурэнн! склал1 70-90% I больш. Так, у 
Бягомльсгам I Плешчан1цк1м -  М1нскай, Лельчыцгам I Капаткев1цк1м -  Палескай, Асвейсюм, Мехауск1м, Суражск1м I 
Лёзненск1м -  Вщебскай абласцей акупанты зн1шчыл1 амаль усе набытга даваеннага будаун1цтва [2, арк. 184]. 
Наперадзе была значная праца па аднауленн! эканом1К1 Беларуа.

Аднауленчыя мерапрыемствы у рэспубл1цы праходзт! у два этапы:
1. 1943 -  1945 гг. -  з пачатку вызвалення кра1ны ад нямецка-фашысцк1х захопшкау да заканчэння 

ваенных дзеянняу;
2. 1946 -  1950 гг. (чацвёртая пяц1годка) -  пасляваеннае аднауленне Беларуа.
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Па меры вызвалення рэспублш ад нямецка-фашысцюх захопшкау важнай праблемай для мясцовых 
органау улады было ачышчэнне ад збрсн, ав1ябомбау I баявых прыпасау тэрыторый, яюя засталюя пасля 
прасоування лшп фронту на захад. Пбель людзей працягвалася I у М1рны час.

Праводзтася саытарнае абследаванне беларускага насельнщтва. У першую чаргу намаганы медыцынсгах 
работнкау был1 сф аваны  на лквщ ацыю Ыфекцыйных I этдэм1чных захворванняу, што узш кп1 у гады акупацьп I у 
перыяд адступлення ворага [3, с. 43-46]. Так, на пачатак восеш 1943 г. большасць насельыцтва Гомельскай, 
Палескай, Вщебскай I Маплёускай абласцей аказалася хворай на сыпны тыф (смяротнасць складала прыкладна 
10% сярод захварэушых). Ствараючы перашкоды для наступаючых часцей Чырвонай Армп у 1943 -  1944 гг., 
немцы распаусюджвал! шфекцыйныя захворванш у гарадах I населеных пунктах Рэчыцкага, Гомельскага, 
ХойнЩкага, Мазырскага, Брапнскага, Лоеускага, Суражскага, Полацкага I 1ншых раёнау Беларуа [3, с. 41-45, 51
52]. Самаадданая праца медыкау прынесла вынш: да сярэдзЫы лета 1945 г. дапамога была аказана прыкладна 
3 млн чалавек [4, арк. 70].

Працэс эканам1чнага аднаулення рэспублш адбывауся за кошт цэнтрал1заваных фшансавых I 
матэрыяльных рэсурсау, я ш  выдзяляла саюзнае гараунщтва, а таксама рээвакуацьп абсталявання беларусгах 
прадпрыемствау I матэрыяльна-тэхшчных каштоунасцей з усходшх абласцей СССР, актыунай дапамоп саюзных 
рэспубл1к. Бюджэт БССР 1945 г. склау 181,8 млн рублёу, з IX на патрэбы аднаулення гаспадарга было выдзелена 
48,2 млн рублёу, у сацыяльна-культурную сферу наюрована 99,1 млн рублёу. Урад СССР выдае БССР у якасц| 
датацьп з саюзнага бюджэту дадаткова 120 млн рублёу [1, с. 191]. Нельга недаацэньваць I дапамогу 
м1жнароднагасупольн1цтва. У 1945 -  1947 гг. па лшИ ЮННРА (Адмшютрацьп Аб’яднаных Нацый па пытаннях 
дапамоп I аднаулення) рэспублка атрымала абсталяванне, прадукты харчавання, медыкаменты на суму каля 61 
млн доларау [6, с. 386 - 389]. Важную ролю адыграл! рэпарацыйныя пастаую з Германн I яе саюзшкау, асабл1ва 
тэхн1К1, прамысловага абсталявання, сыравшы, пал1ва, медыкаментау.

Аднауленне народнай гаспадарга Беларуа у 1943 -  1945 гг. значна ускладнялася тым, што у краше яшчэ 
ш ла вайна, таму асабл1васць гэтага перыяду заключалася у неабходнасц| аднаулення працы тых 
прадпрыемствау, прадукцыя ЯК1Х была неабходна фронту. У першую чаргу увага удзялялася цяжкай 
прамысловасц| I транспарту. У 1943 г. к1раун1цтва СССР вы дзелта БССР 37 млн руб., у 1944 г. -  400,8 млн руб., у 
1945 г. -  1200 млн руб. [5, с. 279]. Ужо да мая 1945 г. у рэспублщы працавала 12000 прамысловых аб’ектау, у 
тым Л1ку 8000 прадпрыемствау I 4000 арцеляу I майстэрань. Аднак аб’ём валавай прадукцы! прамысловай 
вытворчасц| скпадау тольк1 каля 20% ад даваеннага узроуню. У адпаведнасц| з пастановай Дзяржаунага Кам1тэта 
Абароны СССР ад 26 мая 1945 г. “О мероприятиях по перестройке промышленности в связи с сокращением 
производства вооружения” мнопя беларусш  прадпрыемствы вызвалялюя ад вытворчасц| прадукцы! для патрэб 
фронту I пераводз1Л1ся на выпуск таварау народнага спажывання. Пачалася падрыхтоука да будаунщтва новых 
заводау у Беларуси ЯК1Х да вайны не юнавала. Так, у М1нску разгарнулася падрыхтоука да будаушцтва 
аутамаб1льнага, трактарнага заводау, мотавелазавода [5, с. 284]. На прадпрыемствах вельм1 востра адчувауся 
недахоп рабочай С1лы, квал|ф|каваных кадрау, фЫансавання, прадукцыйнасць працы складала тольк1 47% ад 
даваеннай. Аднауленне лёгкай прамысловасц| у рэспубл1цы, таксама 1шло вельм1 марудна.

Вельм1 складана праходз1Л1 аднауленчыя работы у сельскай гаспадарцы. Пастанова Савета народных 
кам1сарау СССР I ЦК УКП(б) «О ближайших задачах Совнаркома БССР и ЦК КП(б)Белоруссии» ад 1 студзеня 
1944 г. прадугледжвала разгарнуць у вызваленых раёнах неабходную пал1тычную, арган1зацыйную I гаспадарчую 
работу па аднауленн! калгасау I правесц| вясенн! сеу 1944 г. калгасным! гаспадаркам! [3, с. 34-37]. Да вясны 1944 
г. у вызваленых раёнах Беларуа было адноулена 2880 калгасау (з 3162, яюя мел1ся да вайны). Праводз1уся збор 
насення, абагульненне коней, збор для IX сена, уладкаванне калгасных канюшань, падрыхтоука трактарнага 
парку I сельгасшвентару да пасяуной кампанИ.

Аднак у гэтых мерапрыемствах удзельн1чала не больш паловы даваеннай колькасц| калгасн1кау, у 
асноуным гэта был1 жанчыны, падле™ I людз1 сталага узросту. У сувяз1 з тым, што у калгасах амаль не было 
тэхн1К1 I коней (у некаторых раёнах БССР -  Лельчыцк1м, Петрыкауск1м, Юраусгам, Кл1чауск1м, Акцябрск1м -  было 
тольк1 па 2-4 трактары), прыходз1лася апрацоуваць зямлю з дапамогай кароу I нават уручную. План веснавой 
сяубы 1944 г. быу выкананы: з 333 тыс. га зямл1 236678 га успахал! коньм1, 74600 га -  трактарам!, 21722 га -  
уручную калгасн1кам1 [3, с. 70-71], [6, с. 50-52], [7, с. 135-137]. У вы нку большасць калгасау у 1945 г. атрымал! 
Н13К1 ураджай.

Карэнныя сацыяльна-эканам1чныя пераутварэнн! адбылюя у сельскай гаспадарцы заходн1х абласцей 
Беларус1. Пасля вайны заходнебеларуская вёска складалася з сялян-аднаасобн1кау, ЯК1М належала 95-97% 
пасяуных плошчау, у калгасы I саугасы увайшло тольк1 0,43% сялянсгах гаспадарак. У першую чаргу у заходн1х 
абласцях адбывалася упарадкаванне землекарыстання. Норма зямл1 на сялянсга двор устанаул1валася у памеры 
10-15 га, а Л1ШК1 аддавал1ся у дзяржауны фонд, ЯК1Я размяркоувау надзелы зямл1 сярод бедных сялян [5, с. 280
281]. Гэта падарвала эканам1чную аснову больш моцных гаспадарак. Адначасова 1шло аднауленне I стварэнне 
калгасау, умацаванне IX матэрыяльна-тэхн1чнай базы. Партыйныя I савецк1я органы праводзт! курс на 
абмежаванне землекарыстання, увядзення класавай падатковай пал1тык1 I 1нш. Раб1лася гэта дзеля паскарэння 
уступлення сялян у калгасы. Аднак калектыуныя гаспадарк! был1 у большасц| бядняцка-батрацк1М1, створаным! 
на аснове панск1х маёнткау.

Асноуныя нак1рунк1 далейшага разв1цця эканом1К1 был1 вызначаны у Законе аб пяц1гадовым плане 
аднаулення I развщця народнай гаспадарк! БССР на 1946 -  1950 гг. [8, с. 218-230]. Акцэнт быу зроблены на 
паскоранае аднауленне торфаздабычы, энергетык! I разв1ццё машынабудавання, стварэнне новых галш 
прамысловасц|, ЯК1Х у Беларус! дагэтуль не 1снавала -  трактара- I аутамаб1лебудаун1цтва, выпуск Г1дратурб1н, 
матацыкпау, велаапедау, швейных машын I 1нш. вырабау. Значная увага удзялялася разв1ццю пал1унай базы 
рэспубл1К1. Больш высок1я тэмпы прамысловай вытворчасц| планавал1ся па заходшх абласцях БССР, ЯК1Я 
адставал! па сва1м разв1цц| ад усходн1х. Да канца пяц1годк1 аб’ём прамысловай прадукцьп рэспубл1К1 пав1нен быу 
на 16% пераузысц| даваенны узровень.

У адпаведнасц| з пяц1гадовым планам праблема з кадрам! вырашалася наступным чынам: падрыхтоука 
рабочых праз рамесныя вучыл1шчы I фабрычна-заводское навучанне, падрыхтоука квал|ф|каваных кадрау
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непасрэдна на прадпрыемствах, у тым Л1ку за межам1 Беларуа, наюраванне рабочых I шжынерна-тэхшчнага 
персаналу з шшых рэспублк СССР. За пяц1годку вышэйшыя I спецыяльныя вучэбныя установы рэспубл1К1 дал1 
народнай гаспадарцы рэспублш 54,3 тыс. спецыялютау, з IX 14 тыс. з вышэйшай адукацыяй. У вынку колькасць 
рабочых I служачых за чацвёртую пяц1годку вырасла з 610 тыс.чалавек у 1945 г. да 1038 тыс. у 1950 г. I дасягнула 
91% ад даваеннага узроуню. Аднак праблема кадрау працягвала заставацца вострай. Галоунай крынщай 
папаунення рабочых была сельская мясцовасць, але па прычыне адсутнасц| у сялян пашпартоу жыхар вёсю не 
мог пераехаць у прамысловы цэнтр.

Дзякуючы намаганням уах  рэспублк СССР прамысловасць Беларуа была адноулена на давол1 высогам 
узроунг Згодна з афщыйным! дадзеным! у першым квартале 1949 г. прамысловая вытворчасць дасягнула 
узроуню 1940 г., а да канца пяц1годк1 павял1чылася у параунанн! з даваенным часам на 15%. Апераджальным! 
тэмпам! расла цяжкая прамысловасць, асабл1ва металаапрацоучая I машынабудауычая, аб’ём ягах за 1946 - 1950 
гг. вырас адпаведна у 2,3 I 3,4 разы. Сваю прадукцыю дал1 I новыя буйныя прадпрыемствы -  м ш сш  
аутамабтьны, трактарны заводы, мотавелазавод, тонкасуконны камбшат, вщебсга дывановы камбшат I шш. 
Аднак адставал! энергетыка I здабыча торфу, дрэнна асвойвалюя сродга, выдзеленыя на кап1тальнае 
будаушцтва. Павольна аднаулялася вытворчасць таварау народнага спажывання, будаушчых матэрыялау. 
Абсталяванне прадпрыемствау адзначаных галш было давол1 зношаным, не адпавядала патрабаванням 
навукова-тэхшчнага прагрэсу [5, с. 290].

Адзначаючы поспех! у аднаулены прамысловасц|, неабходна падкрэслщь аргашзатарскую ролю 
партыйных кам1тэтау. Спрыял1 I розныя формы спаборыцтва у спалучэны з вытворчай дысцыплшай, эканом1я 
сродкау вытворчасц|, шматстаночнае абслугоуванне, наватарсш  I рацыянал1затарсш  прапановы. На хвал1 
энтуз1язма рабочыя працягвал! разв1ваць I распаусюджваць “працоуныя пачыны” папярэдшх гадоу.

Што тычыцца сельскай гаспадарк!, то чацвёрты пяц1гадовы план меу на мэце аднавщь даваенны узровень 
сельскагаспадарчай прадукцьп, забяспечыць дапейшае развщцё земляробства I жывёлагадоул! [8, с. 231-289]. У 
першыя пасляваенныя гады становшча сельскай гаспадарю заставалася вельм1 цяжгам, на што пауплывал! не 
тольк1 вын1К1 вайны. Аднауленне I развщцё 1ндустры1 Беларус! у асноуным вялося за кошт сельскай гаспадарк!. 
Адбылося вяртанне да калгасна-саугаснай с1стэмы пры адсутнасц| матэрыяльна-тэхн1чнай базы I жадання сам1х 
сялян працаваць калектыуна. Да пачатку 1946 г. у сярэдшм на адз1н калгас прыходз1лася 5 кароу, 2 СВ1НН1, 16 
авечак. Амаль уся жывёла знаходз1лася ва уладанн! прыватных сялянск1х гаспадарак. Памеры пасяуных плошчау 
калгасау у параунанн! з даваенным перыядам скпадал! толью 59%, саугасау - 70%. У МТС трактарны парк быу 
амаль у 2 разы меншы даваеннага, не хапала запасных частак для машын, большасць механ1затарау не мела 
дастатковай падрыхтоук! [5, с. 291].

У 1946 г. не быу выкананы план сяубы зерневых па прычыне скарачэння пасяуных плошчау, а таксама 
план па разв1цц| жывёлагадоулг На матэрыяльнае станов1шча беларускай вёсю пауплывала I засуха 1947 г. 
Н13К1Я тэмпы аднаулення сельскагаспадарчай вытворчасц| был1 абумоулены таксама адсутнасцю матэрыяльнага 
стымулявання працы. На 1 студзеня 1948 г. 94% калгасн1кау не атрымл1вал1 за працу грошы, 65% -  бульбы, 
гародн1ны, тольк1 41% калгасшкауза працадзень выдал1 па 200 г зерня. Н авату 1950 г. сярэдняя выдача зерня на 
1 працадзень складала у калгасах рэспубл1К1 тольк1 0,9 кг , бульбы - 1,9 кг, грашыма - па 36 кап. [5, с. 292].

Нягледзячы на працу беларускага сялянства, аднауленне сельскай гаспадарю праходз1ла вельм1 марудна. 
У 1948 г. к1раун1цтва СССР прыняла пастанову «О мерах помощи сельскому хозяйству БССР в 1949 г.», 
рэспублщы было выдзелена 3 тыс. трактарау I 2 тыс. плугоу, 1,2 тыс. сеялак, 600 малацтак. Усяго вёска 
атрымала 8612 трактарау, 1555 камбайнау, працавала 381 МТС. Гэта садзейн1чала аднауленню беларускай 
вёск1. У пасляваенныя гады скпаданасц| адбывал1ся у жывёлагадоул!. У канцы пяц1годк1 намец1лася 
дыспрапорцыя у тэмпах росту пагалоуя жывёлы I кармавой базы. Але пагалоуе жывёлы расло хутчэй, чым 
прадукцыйнасць, што адбывалася у асноуным за кошт закупак жывёлы I яе далейшага догляду. Да пачатку 1950 
г. у параунанн! з даваенным перыядам па мнопх паказчыках сельскагаспадарчая вытворчасць адставала: 
пасяуныя плошчы скпадал! 94,3%, пагалоуе буйной рагатай жывёлы - 96,5%, коней - 62%, евшей - 64,4%, авечак - 
55% [5, с. 296].

У вёсцы не хапала прадуктау харчавання I рэчау першай неабходнасц| (на сялян не распаусюджвалася 
с1стэма размеркавання па картках таварау спажывання I прамысловасц|). Асноунай крын1цай матэрыяльнага 
забеспячэння сельск1х жыхароу заставалася асаб1стая гаспадарка, прадукцыйнасць якой была Н1зкай, больш 
паловы двароу на 1 студзеня 1946 г. не мел1 кароу I евшей. Вельм1 пагоршыла С1туацыю у сельскай гаспадарцы 
рэспублш масавая калектыв1зацыя у заходнебеларускай вёсцы, якая праходз1ла у 1949 -  1950 гг. Адначасова 
адбывалася Л1кв1дацыя хутароу I заможных гаспадарак так званых “кулакоу”. Вымушаны характар дадзенага 
мерапрыемства, наяунасць узброеных бандфарм1раванняу I груп прывял! да ахвяр I рэпрэс1Й у заходых абласцях 
Беларус! [6, с. 70-72]. Тым не менш, да канца 1950 г. у заходшх абласцях было аргашзавана 6054 калгаса. Быу 
разбураны увесь традыцыйны уклад сялянскага жыцця.

3 1950 г. пачалося аб’яднанне дробных калгасау у буйныя. Толью за год у рэспублщы у 3852 калгасах 
было “узбуйнена” 11242 гаспадарк! [5, с. 296]. Аднак сялянства не было пахалапчна падрыхтаваным да ссялення 
дробных вёсак у буйныя калгасныя пасёл1шча. У калгасах мел1 месца недахопы у арган1зацы1 вытворчасц|, 
слабай была матэрыяльная зац1кауленасць калгасн1кау у вын1ках працы, зацягвалюя сельскагаспадарчыя працы. 
У рэспублщы было шмат эканам1чна слабых калгасау, я ш  атрымл1вал1 Н13К1Я ураджа1, мел1 Н1зкааплачваемыя 
працадн!. 3 сельскай гаспадарю перакачвал1ся сродк1 у прамысловасць, выкпючалася гаспадарчая
самастойнасць калгасау I саугасау. Ушчамлялюя сацыяльныя правы сялян, ЯК1Я не мел1 пашпартоу I фактычна 
прымацоувал1ся да зямл1.

Заключэнне. Таюм чынам, у першыя пасляваенныя гады был1 пераадолены цяжюя наступствы вайны, 
адноулена прамысловасць, створаны новыя галшы прамысловасц|, сельская гаспадарка, транспарт, жыллё, 
пачало упарадкавацца жыццё людзей. Гэтаму спрыял! дапамога саюзных рэспубл1к, дзяржауныя 
мерапрыемствы, ф|нансаванне, працоуная дысцыпл1на, энтуз1язм простых людзей. Шырок1 рух у пасляваенныя 
гады набыло 1н1цыятыунае будауыцтва, працоуныя пачынанн!, сацыял1стычнае спаборн1цтва, рацыянал1затарск1я 
прапановы. Да 1950 г. па некаторых паказчыках прамысловасць Беларус! пераузышла даваенны узровень. У
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пасляваенныя гады асноуная частка сродкау укладалася у цяжкую прамысловасць, што абумовта адставанне 
аграрнага сектара. Аднауленню эканомш Беларуа перашкаджал! недахоп квал|ф|каваных кадрау, недастатковае 
фшансаванне, дрэнная аргаызацыя I ызкая аплата працы, няуменне працаваць у складаных умовах, 
выкарыстоуваць творчы энтуз1язм работшкау розных сфер гаспадарга.
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