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АД МОЎ НЫ ПА ДА ТАК
Па вод ле агуль на пры ня та га тлу-

ма чэн ня, без умоў ны ба за вы да ход 

пра ду гледж вае вы пла ту ўра дам 

га ран та ва най су мы гро шай гра ма-

дзя нам не за леж на ад іх ін шых да-

хо даў. Ідэя гэ тая не но вая. Як заў-

ва жае ВВС, упер шы ню яна бы ла 

зга да ная яшчэ ва «Уто піі» То ма са 

Мо ра, апуб лі ка ва най больш чым 

паў ты ся чы га доў та му на зад — 

у 1516-м. Больш пад ра бяз на ідэя 

без умоў на га да хо ду бы ла вы кла-

дзе на ў кан цы ХVІІІ ста год дзя ў 

пра цах То ма са Пэй на і мар кі за дэ 

Кан да рсэ. Па няц це аб са цы яль ных 

ды ві дэн дах атры ма ла шы ро кую 

пад трым ку пас ля прад стаў ле най 

бры тан скім ма ё рам Клі фар дам 

Дуг ла сам ідэі на конт та го, што 

кож на му гра ма дзя ні ну на ле жыць 

до ля на цы я наль на га ба гац ця (са-

цы яль ны крэ дыт). Пад час кры зі су 

і бес пра цоўя 1930-х ідэя вы рас ла 

ў на цы я наль ны рух, які ўдзель ні чаў 

у вы ба рах у мно гіх кра і нах. Най-

боль шую пад трым ку ад па вед ная 

пар тыя атры ма ла ў Ка на дзе.

Вель мі бліз кай да ажыц цяў лен-

ня бы ла пра па но ва лі бе раль на га 

па лі ты ка Джуль е ты Рыс-Віль ямс 

у Вя лі ка бры та ніі ў 1943 го дзе. Але 

ў вы ні ку бры тан ская сіс тэ ма са-

цы яль най пад трым кі бы ла па бу-

да ва на на асно ве ідэй Уіль я ма Бе-

ве ры джа, якія пра ду гледж ва юць 

пэў ныя ўмо вы (ся род якіх — стаж, 

зар пла та). Па доб ныя ма дэ лі бы лі 

рэа лі за ва ны ў боль шас ці раз ві тых 

за ход ніх кра ін. Не ка то рыя вя до-

мыя эка на міс ты, та кія як Міл тан 

Фрыд ман і Фрыд рых фон Ха ек, 

лі чы лі без умоў ны ба за вы да ход 

най леп шым спо са бам ба раць бы 

з бед нас цю.

У ЗША і Ка на дзе ў 1968—1982 

га дах прай шло пяць экс пе ры мен-

таў, звя за ных з так зва ным ад моў-

ным па дат кам. Але да лей урад не 

пай шоў, па коль кі та кі па ды ход у 

вы ні ку быў пры зна ны эка на міч на 

ня вы гад ным. Бры тан скія эка на міс-

ты Гай Стэн дынг і Гер мі ё на Пар-

кер рас пра ца ва лі роз ныя ма дэ лі 

рэа лі за цыі без умоў на га асноў на га 

да хо ду. Сю за нэ Віст, на прык лад, 

пра па нуе аў та ма тыч нае што ме-

сяч нае па ве лі чэн не бан каў ска га 

ра хун ку кож на га гра ма дзя ні на Гер-

ма ніі на 1500 еў ра — для кож на га 

да рос ла га і на 1000 еў ра — дзі ця ці. 

Пра фе сар Вен ска га ўні вер сі тэ та 

эка но мі кі Франц Хёр ман лі чыць 

не аб ход ным без умоў ны да ход так-

са ма ў фор ме мі ні маль на га на бо ру 

та ва раў і па слуг.

Ця пер па доб ныя экс пе ры мен ты 

пра вод зяц ца па ўсім све це. Ме ра-

пры ем ствы па вы пла це асноў на-

га да хо ду раз гар ну лі ў ін дый скім 

шта це Мадх'я-Пра дэш у 2010 го-

дзе. У 2017-м эка на міч ны са вет нік 

ура да Ар вінд Суб ра мань ян пра па-

на ваў раз гле дзець яго ўвя дзен не 

на агуль на дзяр жаў ным уз роў ні. 

У што га до вым эка на міч ным агля-

дзе для Аб' яд на на га са ве та мі ніст-

раў кра і ны на зы ва ец ца мер ка ва ны 

па мер ба за ва га да хо ду — 7620 ру-

пій (113 до ла раў) у год.

Да рос лыя жы ха ры ад ной з вё-

сак на за ха дзе Ке ніі бу дуць га-

ран та ва на атрым лі ваць 22 до ла-

ры ў ме сяц на пра ця гу 12 га доў. 

Ра ней ад па вед ны пра ект у гэ тай 

аф ры кан скай кра і не су тык нуў ся 

з не ча ка най праб ле май — мно гія 

мяс цо выя жы ха ры прос та не маг лі 

па ве рыць, што хтось ці збі ра ец ца 

бяз вы плат на вы да ваць ім гро шы. 

Шэ раг па тэн цый ных атры маль ні-

каў ад маў ля лі ся ад вы плат у тым 

лі ку з-за чу так, што гэ тыя гро шы 

звя за ны з са та нін скі мі культ амі.

Ура дам Іта ліі рас пра ца ва ны 

план пад наз вай «да ход гра ма-

дзя ні на». Да каст рыч ні ка ўла ды 

го ра да Утрэхт у Ні дэр лан дах пра-

водзяць экс пе ры мент з без умоў-

ным ба за вым пры быт кам пад наз-

вай Wеtеn Wаt Wеrkt — «Ве дай, 

што пра цуе».

У ПО ШУ КАХ 
РЭ ФОР МЫ

Ідэю без умоў на га ба за ва га да-

хо ду ак тыў на пад трым лі ва юць — 

і не менш ак тыў на кры ты ку юць — 

прад стаў ні кі ўсіх па лі тыч ных плы-

няў. Для мно гіх лю дзей ле вых пе ра-

ка нан няў ідэя без умоў на га ба за ва-

га да хо ду за над та сфа ку са ва ная на 

фі нан сах і па куп ніц кай здоль нас ці 

на сель ніц тва, па кі да ю чы ўба ку той 

факт, што кам па ніі вы раб ля юць 

за над та шмат не за па тра ба ва ных 

та ва раў, зму ша ю чы су пра цоў ні каў 

пра ца ваць усё больш і больш. Як 

за ўва жае Nеw Sосіаlіst, без фун да-

мен таль ных струк тур ных рэ фор маў 

эка на міч най сіс тэ мы без умоў ны ба-

за вы да ход бу дзе толь кі кас ме тыч-

най ме рай. Ін шыя асце ра га юц ца, 

што ўсе та кія за ха ды 

ў вы ні ку пры вя дуць да 

ска ра чэн ня бюд жэ таў 

са цы яль ных служ баў.

Тыя ж, хто пры трым-

лі ва ец ца пра вых пе ра ка нан няў, 

тур бу юц ца роў на пра ад ва рот нае. 

З іх пунк ту гле джан ня, па доб ная 

сіс тэ ма бу дзе над звы чай да ра гой 

для бюд жэ ту, а так са ма мо жа ства-

рыць сін дром за леж нас ці і куль ту-

ру, пры якой лю дзі бу дуць ча каць 

гро шай, ні чо га пры гэ тым не ро бя-

чы. Уль рых Шпіс хо фер, ге не раль ны 

ды рэк тар кам па ніі АBB, ме на ві та 

гэ тую дум ку вы ка заў у 2016 го дзе 

ў ін тэр в'ю Fіnаnсіаl Tіmеs. «Ма тэ-

ры яль нае ўзна га ро джан не па він на 

быць за сна ва на на ства рэн ні да-

баў ле най эка на міч най каш тоў нас-

ці», — пе ра ка на ны Шпіс хо фер.

Экс пе ры мент з ба за вым да хо дам 

у Фін лян дыі стаў пер шым у све це, 

які пра ве дзе ны на на цы я наль ным 

уз роў ні. Яго за пус ціў Юха Сі пі ля, 

пер шы ў кра і не міль я нер-прэм' ер. 

Урад гэ тай кра і ны ра шыў ся пра ве-

рыць на прак ты цы па пу ляр ную ідэю 

bаsіс іnсоmе, якая мае ня ма ла ўплы-

во вых ад эп таў ва ўсім све це. Пры-

хіль ні кі кан цэп цыі (а яе вы ву чэн нем 

зай ма юц ца спе цы яль ныя да след-

чыя ін сты ту ты) да каз ва юць, што 

га ран та ва ны да ход, які ра туе ча ла-

ве ка ад стра ху га ле чы, не па зба віць 

яго атры маль ні ка сты му лаў да пра-

цы — на ад ва рот, ён дасць лю дзям 

маг чы масць больш сва бод най і па-

спя хо вай са ма рэа лі за цыі. Ме на ві та 

гэ тую гі по тэ зу вы ра шы лі пра ве рыць 

Хель сін кі: мэ тай экс пе ры мен та бы ло 

вы свет ліць, як ада б'юц ца «бяс плат-

ныя гро шы» на пра ца ўлад ка ван ні 

тых, хто іх атрым лі вае.

Фін лян дыя — са мая шчас лі вая 

кра і на ў све це ў мі ну лым го дзе, па-

вод ле да ных ААН, — ак тыў на вы-

ву чае аль тэр на ты вы сва ёй ма дэ лі 

са цы яль на га за бес пя чэн ня. Гэ та 

асаб лі ва ак ту аль на на пя рэ дад ні 

пар ла менц кіх вы ба раў, якія ад-

бу дуц ца ў кра са ві ку. Двух га до вы 

фін скі экс пе ры мент вы клі каў ка-

ла саль ны ін та рэс ва ўсім све це. За 

гэ тым да сле да ван нем уваж лі ва са-

чы лі ін шыя ўра ды. Эка на міс ты Су-

свет на га бан ка за ўва жа юць, што 

без умоў ны да ход да зво ліць цал-

кам пе ра адо лець ма тэ ры яль ную 

бед насць. Акра мя та го, ён па ві нен 

па шы рыць маг чы мас ці лю дзей, 

па коль кі яны змо гуць ад крыць 

сваю спра ву ці змя ніць род за-

нят каў. Як за ўва жа юць экс пер ты, 

увя дзен не без умоў на га ба за ва га 

да хо ду здоль нае за бяс пе чыць год-

ны ўзро вень жыц ця, вы зва ліць час 

для твор час ці і аду ка цыі. Гэ та да-

зво ліць пе ра адо лець на ступ ствы 

ма са вай стра ты пра цоў ных мес цаў 

з-за ўсё боль шай аў та ма ты за цыі 

вы твор час ці, сфе ры па слуг, што 

пры во дзіць да за мя шчэн ня лю-

дзей ро ба та мі.

ПРОС ТА ФАК ТЫ
Як ад зна чыў Міс ка Сі ма най нэн, 

адзін з да след чы каў Kеlа, хоць не-

ка то рыя бес пра цоў ныя і на са мрэч 

знай шлі ра бо ту, удзел у экс пе ры-

мен це ні як не па вы сіў іх шан цы 

ў па раў на нні з ты мі, хто не быў у 

кант роль най гру пе і не атрым лі-

ваў «бяс плат ных гро шай», пе ра-

дае ВВС. У 2017 го дзе ўдзель ні кі 

экс пе ры мен та ад пра ца ва лі ў ся-

рэд нім на 0,4 дня больш, чым у 

кант роль най гру пе, і за ра бі лі на 

21 еў ра менш. Мі ністр са цы яль на-

га за бес пя чэн ня і ахо вы зда роўя 

Фін лян дыі Пір ка Ма ці ла за явіў, 

што ўплыў на за ня тасць што ме-

сяч на га чэ ка ў па ме ры 560 еў ра 

«зда ец ца ня знач ным».

Ад нак на псі ха ла гіч ным уз роў ні 

лю дзі, якім вы плач ва лі што ме сяч-

ны га ран та ва ны да ход, ад чу ва лі 

ся бе на шмат лепш. Ся род тых, 

хто атрым лі ваў звы чай ную да па-

мо гу па бес пра цоўі, вы яві лі больш 

сімп то маў стрэ су. У атры маль ні каў 

ба за ва га да хо ду ака за ла ся «менш 

праб лем з кан цэнт ра цы яй ува гі і 

са зда роў ем у цэ лым», рас ка заў 

кі раў нік экс пе ры мен та Ох та Ка ні-

нэн. Коль касць тых, хто за явіў аб 

вы дат ным са ма ад чу ван ні, ака за-

ла ся на пяць пра цэн таў боль шай, 

чым ся род па збаў ле ных та кой пад-

трым кі.

Як за ўва жы ла 36-га до вая Сі-

ні Мар ці нэн, ве дан не та го, што 

асноў ны да ход га ран та ва ны, 

уся ля ла ў яе да стат ко ва ўпэў не-

нас ці, каб ад крыць рэ ста ран з 

дву ма сяб ра мі на пра ця гу вы пра-

ба валь на га пе ры я ду. «Я ду маю, 

што эфект быў хут чэй псі ха ла-

гіч ны», — рас ка за ла Rеutеrs бы-

лы кан суль тант па ІТ. Яна бы ла 

бес пра цоў най на пра ця гу амаль 

го да, перш чым «вый гра ла ў ла-

та рэю», як яна апі са ла вы пра ба-

ван не. Асноў ны да ход быў уся го 

на 50 еў ра ў ме сяц боль шы, чым 

яе да па мо га па бес пра цоўі, «але 

ў ад но ім гнен не вы сы хо дзі це ад 

бю ра кра тыі, спра ва здач нас ці», 

ска за ла Мар ці нэн.

Да след чы кі ўсё яшчэ вы ву ча юць 

да ныя экс пе ры мен та. Кан чат ко выя 

яго вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны на-

ле та. Але шмат хто лі чыць, што не 

вар та ду маць толь кі аб ска ра чэн ні 

бес пра цоўя. З іх пунк ту гле джан ня, 

ка лі б мэ тай экс пе ры мен та бы ло 

зра біць лю дзей больш шчас лі вы-

мі, то ў та кім вы пад ку ён быў бы 

тры ум фам. Адзін з удзель ні каў вы-

пра ба ван ня, ко ліш ні рэ дак тар га зе-

ты Ту о мас, ме на ві та гэ та і ска заў 

ВВС: «У мя не па-ра ней ша му ня ма 

ра бо ты. Я не ска заў бы, што без-

умоў ны ба за вы да ход рэз ка змя ніў 

маё жыц цё. Псі ха ла гіч на — так, але 

з фі нан са ва га пунк ту гле джан ня — 

не над та».

Не за леж на ад кан чат ко вых 

вы ні каў ужо ця пер зра зу ме ла: у 

лю бым вы пад ку на ўрад ці ў жыц-

ці прос тых фі наў што-не будзь 

зме ніц ца і ба за вы да ход бу дзе ў 

най блі жэй шыя га ды пры ня ты ў 

маш та бах усёй кра і ны, ад зна чае 

ехреrt.ru. Яго ўвя дзен не ва ўсёй 

Фін лян дыі пры вя дзе да рос ту дэ-

фі цы ту бюд жэ ту, згод на з раз лі-

ка мі эка на міс таў, пры клад на на 

5 пра цэн таў. Тым не менш Міс ка 

Сі ма най нэн не лі чыць, што ідэя з 

без умоў ным ба за вым пры быт кам 

пра ва лі ла ся. «Гэ та не пра вал і не 

пос пех — гэ та прос та фак ты, якіх у 

нас не бы ло да гэ та га экс пе ры мен-

та», — ад зна чыў фін скі экс перт.

Мож на дак лад на спраг на за ваць, 

што па доб ныя экс пе ры мен ты бу-

дуць пра цяг вац ца і на да лей. Ідэя ў 

трэн дзе, аб чым пры нам сі свед чаць 

вы ні кі пер ша га агуль на еў ра пей ска-

га апы тан ня, якое бы ло пра ве дзе на 

ў кра са ві ку 2016-га. Та ды 64 пра-

цэн ты жы ха роў Еў ра са ю за пад тры-

ма лі ўвя дзен не без умоў на га асноў-

на га да хо ду. Най больш пе ра ка наў-

чы мі пе ра ва га мі апы та ныя па лі чы лі 

тое, што та кія са цы яль ныя вы пла ты 

«па мян ша юць тры во гу аб ба за вых 

фі нан са вых па трэ бах» і да па ма га-

юць за бяс пе чыць лю дзям роў ныя 

маг чы мас ці.

За хар БУ РАК.

У Фін лян дыі пад вя лі вы ні кі не звы чай на га экс пе ры мен та. Ён рас па чаў ся ў сту дзе ні 

2017-га і пра во дзіў ся ця гам двух га доў. У гэ ты час дзве ты ся чы ад воль на 

ада бра ных бес пра цоў ных ва ўзрос це ад 25 да 58 га доў што ме сяц атрым лі ва лі 

без якіх-не будзь умоў 560 еў ра. Гэ ты да ход быў га ран та ва ны не за леж на ад та го, 

за ста нуц ца яны бес пра цоў ны мі ці зной дуць са бе ра бо ту (аль бо ад кры юць свой 

біз нес). Экс пе ры мент пра во дзі ла бю ро са цы яль на га за бес пя чэн ня кра і ны Kеlа. 

Фін лян дыя ста ла пер шай еў ра пей скай дзяр жа вай, якая вы ра шы ла пра тэс ці ра ваць 

ідэю без умоў на га га ран та ва на га ба за ва га да хо ду. Да сле да ван не ака за ла ся ня тан ным: 

вы дат кі толь кі на вы пла ты ўдзель ні кам скла лі ад чу валь ную су му — ка ля 27 міль ё наў 

еў ра. Ча му ў Су омі на ла дзі лі бес прэ цэ дэнт ны са цы яль ны экс пе ры мент?

ПЯЦЬ ПРА ЦЭН ТАЎ ШЧАС ЦЯПЯЦЬ ПРА ЦЭН ТАЎ ШЧАС ЦЯ
Ча му ў Фін лян дыі вы плач ва лі «бяс плат ныя гро шы»?Ча му ў Фін лян дыі вы плач ва лі «бяс плат ныя гро шы»?


