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ПЕРАЛІК УМОЎНЫХ АБАЗНАЧЭННЯЎ І 

СКАРАЧЭННЯЎ  

Белметалаб’яднанне – Беларускае металургічнае аб’яданне. 

Белметалатрэст – Беларускі металургічны трэст. 

БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. 

Бумтрэст – трэст прадпрыемстваў Папяровай прамысловасці. 

ВСНГ – Вышэйшы савет народнай гаспадаркі. 

г. – год. 

гг. – гады. 

Гомсельмаш – беларускі вытворца сельгастэхнікі (г.Гомель). 

ГЭС – Гідраэлектрастанцыя. 

ЗАТ – таварыства «За авалодванне тэхнікай». 

Інш. – іншыя. 

КІМ – прадпрыемства «Класіка індустрыі моды». 

Лесбел – трэст Лесаэксплуатацыі і лясной гаспадаркі БССР. 

Метрпром – трэст Металаапрацоўчай прамысловасці. 

Млн – мільён. 

Млрд – мільярд. 

НККГ – Народны камісарыят камунальнай гаспадаркі. 

Пяцігодка – пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі СССР. 

РКП (б) – Расійская камуністычная партыя (бальшавікоў). 

РСФСР – Расійская Савецкая Федэратыўная Сацыялістычная Рэспубліка. 

Саўнаргас – Савет народнай гаспадаркі. 

Саўнарком, СНК – Савет народных камісараў. 

СССР – Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. 

Ст. – стагоддзе. 

т. – том. 

Тыс – тысяча. 

Тыс.км – тысяч кіламетраў. 

УКП (б) – Усесаюзная камуністычная партыя (бальшавікоў). 

УКП (б) – Усесаюзная Камуністычная партыя (бальшавікоў). 

ЦК КП (б) – Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў). 

ЦК КП(б)Б – Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў) 

Беларусі. 
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ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ СЛОЎНІК 

Дэмакратызацыя – працэс укаранення дэмакратычных прынцыпаў у 

палітычную сістэму, культуру, стыль жыцця і г.д. 

Дэнацыяналізацыя – працэс перадачы дзяржаўнай маёмасці ( прамысловых 

прадпрыемстваў, банкаў, зямельных надзелаў, акцый і інш.) ва ўласнасць 

прыватным асобам. 

Дэцэнтралізацыя – працэс, які прадугледжваў перадачу прадпрыемстваў, 

якія належалі агульнасаюзным і саюзна-рэспубліканскім гандлёвым 

прамысловым прадпрыемствам,  у непасрэднае падначаленне саўнаргасаў. 

Індустрыялізацыя – працэс паскоранага сацыяльна-эканамічнага пераходу 

ад традыцыйнага этапа развіцця да індустрыяльнага, з перавагй прамысловай 

вытворчасці ў эканоміцы.  

Калгас (калектыўная гаспадарка) – аб’яднанне сялян у СССР на аснове 

грамадскіх сродкаў вытворчасці і калектыўнай працы для сумеснага вядзення 

сельскай гаспадаркі. 

Калектывізацыя – працэс кааперацыі сялянскіх гападарак, пераход ад 

індывідуальнай да калектыўнай вытворчасці. 

Каляіна – папярочная адлегласць паміж крайнімі берагамі калёс 

транспартнага сродку; шырыня каляіны – адлегласць паміж унутранымі 

гранямі галовак рэйкаў. 

Мабілізацыя працоўных рэсурсаў – эканамічная дзейнасць, якая дазваляе 

забяспечыць максімальна поўнае выкарыстанне наяўных працоўных рэсурсаў 

для дасягнення пэўнай мэты. 

Манапалістычная аб’яднанне – аб’яднанне, якое ўяўляе сабой арганізацыю 

буйных прадпрыемстваў, фірм, кампаній, гаспадарчых таварыстваў, якія 

займаюць пануючае становічша на рынку, атрымліваюць дастаткова высокі 

прыбытак, маюць магчымасць аказваць сур’ёзны ўплыў на працэс 

фарміравання коштаў. 

Наркамат (народны камісарыят) – у Савецкай дзяржаве ў 1917–1946 гг. 

цэнтральны орган выканаўчай улады, які валодае кіраваннем у асобнай 

сферы дзейнасці дзяржавы ці ў асобнай галіне народнай гаспадаркі. 

Нацыяналізацыя – перадача ва ўласнасць дзяржавы зямлі, прамысловых 

прадпрыемстваў, банкаў, траспарту або іншай маёмасці, што належыць 

прыватным асобам або акцыянерным таварыствам. 

НЭП – эканамічная палітыка, якая праводзілася ў СССР у 1920-я гг. пры якой 

спалучаецца дзяржаўнае кіраванне эканомікай з развіццём прыватнага 

капітала. 
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Палітыка «ваеннага камунізму» – назва ўнутранай палітыкі Савецкай 

дзяржавы, якая праводзілася ў 1918–1921 гг. Ва ўмовах Грамадзянскай 

вайны. 

Сіндыкат – адна з форм аб’яднання прадпрыемстваў, якая імкнецца да 

ліквідацыі канкурэнцыі і паляпшэння ўмоў камерцыйнай дзейнасці ў 

вобласці вызначэння коштаў, закупкі сыравіны, збыту прадукцыі, якая 

захоўвае пры гэтым за членамі сіндыката вытворчую і юрыдычную 

самастойнасць. 

Трэст – адна з форм манапалістычынх аб’яднанняў, у рамках якой удзельнікі 

губляюць вытворчую, камерцыйную, а часам нават і юрыдычную 

самастойнасць. 

Харчпадатак – элемент новай эканамічнай палітыкі, які прыйшоў на змену 

харчразвёрстцы. Памер харчападатку  вылічваўся з плошчы пасеваў і 

абвяшчаўся сялянам яшчэ да пачатку сельскагаспадарчых прац. 

Харчразвёрстка – элемент палітыкі «ваеннага камунізму», сістэма 

нарыхтовак сельскагаспадарчай прадукцыі, у адпаведнасці з якой сяляне 

абавязаны былі здаваць дзяржаве ўсе лішкі прадукцыі. 

Хутарызацыя – адна з частак аграрнай рэформы, якая прадугледжвала 

перасяленне сялян з вёсак на хутары. 

Цэнтралізацыя – у іерархічнай сістэме працэс, пры якім частка 

паўнамоцтваў пераводзіцца на больш высокі ўзровень іерархіі. 
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РЭФЕРАТ 

Мятко Карыны Сяргееўны 

Тэма: Развіццё прамысловасці БССР у перыяд новай эканамічнай 

палітыкі (1921 – пачатак 1930-х гг.) 

Ключавыя словы: новая эканамічная палітыка, прамысловасць, 

індустрыялізацыя, нацыяналізацыя, працоўны клас, ваенны камунізм, 

эканамічны крызіс, харчразвёрстка, харчпадатак. 

Актуальнасць. Развіццё прамысловасці БССР у перыяд новай 

эканамічнай палітыкі  выклікае розныя ацэнкі ў гісторыкаў. Стаіць задача 

крытычна прааналізаваць рэформы ўрада і даць ім ацэнку, свабодную ад 

ідэалагічных установак. Гэта важна і для таго, каб улічыць урокі гісторыі, яе 

станоўчы і адмоўны вопыт. 

Мэта дыпломнай работы – комплексны аналіз аспектаў развіцця 

прамысловасці ў перыяд новай эканамічнай палітыкі ў БССР. Аб’ект 

даследавання – становішча прамысловасці БССР у перыяд новай 

эканамічнай палітыкі. Прадмет даследавання – працэсы і заканамернасці 

прамысловасці БССР. Метадалагічнай асновай сталі гісторыка-параўнаўчы, 

гісторыка-сістэмны, гісторыка-генетычны метады, аналіз і сінтэз. Работа над 

дыпломнай работай вялася з улікам наступных прынцыпаў дыялектычнага 

метаду: гістарызм, комплекснасць і навуковая аб’ектыўнасьць. Пры 

падрыхтоўцы дыпломнай работы шырока выкарыстоўваўся статыстычны 

матэрыял, архіўныя крыніцы, а таксама агульнатэарэтычная і спецыяльная 

літаратура. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Да канца 1925 г. 

прамысловасць БССР была адноўлена і дасягнула ўзроўню 1913 г. 

Нягледзячы на значнае паляпшэнне паказчыкаў прамысловасці ў перыяд 

НЭПа, далёка не ўсе прадпрыемствы, перакладзеныя на гаспадарчы разлік, 

атрымлівалі прыбытак.  

Згортванню НЭПа спрыялі пэўныя прычыны і перадумовы. Палітычнай 

перадумовай, якая азначае завяршэнне НЭПа і пачатак «рэвалюцыі зверху», 

стала перамога сталінскага напрамку ў развіцці эканомікі. Эканамічнымі 

перадумовамі сталі некалькі крызісаў, як эканамічнага, так і сацыяльна-

палітычнага характару. 

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца 

з пераліку ўмоўных абазначэнняў і скарачэнняў, тэрміналагічнага слоўніка, 

уводзін, трох глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, дадаткаў. Агульны 

аб’ём дыпломнай работы – 89 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 6 (70 

найменняў), рэферат на беларускай, рускай і англійскай мовах – 3, дадаткі – 

16 старонак. 
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РЕФЕРАТ 

Метко Карины Сергеевны 

Тема: Развитие промышленности БССР в период новой экономической 

политики (1921–начало 1930-х гг.) 

Ключевые слова: новая экономическая политика, промышленность, 

индустриализация, национализация, рабочий класс, военный коммунизм, 

экономический кризис, продразвёрстка, продналог. 

Актуальность. Развитие промышленности БССР в период новой 

экономической политики вызывавает  различные  оценки  у  историков.  

Стоит задача критически  проанализировать  реформы  правительства  и  дать  

им оценку, свободную от идеологических установок. Это важно и для того, 

чтобы учесть уроки истории, ее положительный и отрицательный опыт. 

Цель дипломной работы – комплексный анализ аспектов развития 

промышленности в период новой экономической политики в БССР. Объект 

исследования – положение промышленности БССР в период новой 

экономической политики. Предмет исследования – процессы и 

закономерности промышленности БССР. Методологической основой стали 

историко-сравнительный, историко-системный, историко-генетический 

методы, анализ и синтез. Работа над дипломной работой велась с учётом 

следующих принципов диалектического метода: историзм, комплексность и 

научная объективность. При подготовке дипломной работы широко 

использовался статистический материал, архивные источники, а также 

общетеоретическая и специальная литература. 

Основные положения, которые выносятся на защиту. К концу 

1925  г. промышленность БССР была восстановлена и достигла уровня 

1913  г. Несмотря на значительное улучшение показателей промышленности 

в период НЭПа, далеко не все предприятия, переведенные на хозяйственный 

расчет, получали прибыль. 

Сворачиванию НЭПа способствовали определенные причины и 

предпосылки. Политической предпосылкой, означающей окончание НЭПа і 

начало «революции сверху», стала победа сталинского направления в 

развитии экономики. Экономическими предпосылками стали несколько 

кризосов, как экономического, так и социально-политического характера. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

перечня условных обозначений и сокращений, терминологического словаря, 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. Общий объем дипломной работым – 89 страниц. Из них: список 

источников и литературы – 6 (70 наименований), реферат на белорусском, 

русском и английском языках – 3, приложения – 16 страниц. 
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ABSTRACT  

Metko Kariny Sergeyevny 

Topic: The development of industry in the BSSR during the new economic 

policy (1921 – early 1930's). 

Key words: new economic policy, industry, industrialization, 

nationalization, working class, military communism, economic crisis, surplus-

appropriation, income tax. 

Relevance. Development of Byelorussian industry in new economic policy 

in Riga provokes various assessments among historians. The task is to critically 

analyze the reforms of the domestic government and give them an assessment that 

is free from ideological attitudes. This is also important in order to take into 

account the lessons of history, its positive and negative experience. 

The purpose of the thesis is a comprehensive analysis of the aspects of 

industrial development during the period of the new economic policy in the 

BSSR. The object of research is the situation of the BSSR industry during the 

period of the new economic policy. The subject of the study is the processes and 

laws of the industry of the BSSR. The methodological basis was the historical-

comparative, historical-systemic, historical-genetic methods, analysis and 

synthesis. Work on the thesis work was conducted taking into account the 

following principles of the dialectical method: historicism, complexity and 

scientific objectivity. In the preparation of the thesis, statistical material, archival 

sources, as well as general theoretical and special literature were widely used. 

The main provisions that are put on the defense. By the end of 1925, the 

industry of the BSSR was restored and reached the level of 1913. Despite the 

considerable improvement in the indices of industry during the NEP, not all 

enterprises transferred to self-financing have made a profit 

Folding NEP contributed to certain reasons and assumptions. The political 

prerequisite for the end of the NEP and the beginning of the «revolution from 

above» was the victory of the Stalinist direction in the development of the 

Economy. Several economic crises, both economic and socio-political, have 

become economic prerequisites. 

The structure and volume of the thesis. The diploma work consists of a 

list of symbols and abbreviations, a terminological dictionary, an introduction, 

three chapters, a conclusion, a list of sources and literature, and applications. The 

total amount of the thesis is 89 pages. From them: the list of sources and literature 

– 6 (70 naming), abstract in Belarusian, Russian and English – 3, applications – 16 

pages. 
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УВОДЗІНЫ 

 

Эканамічнае развіццё Беларусі было абумоўлена ваенна-палітычнымі 

ўмовамі міжваеннага перыяду. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г., падзеі 

Грамадзянскай вайны, а таксама замежная інтэрвенцыя прывялі да вялікіх 

людскіх і эканамічных страт. Асабліва вялікія разбурэнні былі ў 

прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Адсутнасць сацыяльна-эканамічнай 

базы, абумовіла неабходнасць развіваць прамысловасць БССР. Да таго ж 

папярэдняя  палітыка  «ваеннага  камунізму»  прывяла  людзей да галечы і  

абнішчэння. Аднак яна была адным з фактараў  перамогі савецкай  улады, 

якая дазволіла хутка  сканцэнтраваць неабходныя рэсурсы. Пасля перамогі 

бальшавікоў у Грамадзянскай вайне, палітыка  «ваеннага  камунізму»  стала 

фактарам, які замаруджваў развіццё  савецкай дзяржавы. Пагроза  новай  

Грамадзянскай  вайны  прывяла  да таго,  што  кіраўніцтва ўсвядоміла 

неабходнасць кардынальных змен ва ўсіх сферах  жыцця грамадства.   

У савецкай дзяржаўнасці, на аснове якой развівалася і беларуская, 

1921  г. стаў пераломным. Змены адбыліся не толькі ў палітычным жыцці, дзе 

практычна скончылася Грамадзянская вайна ў Расіі, а буйныя паўстанні былі 

пераможаны, падпісана Рыжская мірная дамова з Польшчай, але і ў 

эканамічным развіцці. З сакавіка 1921 г. пачалося кардынальна новае 

эканамічнае развіццё Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 

(БССР) у складзе адзінай эканамічнай сацыялістычнай сістэмы. Існаванне 

гэтай сістэмы было зацверджана 30 снежня 1922 г., калі афіцыйна быў 

створаны Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік (СССР). Прамысловае 

развіццё БССР у дваццатых гадах ХХ ст. стала этапам паступовага 

будаўніцтва сацыялістычнага грамадства. 

Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца комплексны аналіз аспектаў 

развіцця прамысловасці ў перыяд новай эканамічнай палітыкі ў БССР. Для 

рэалізацыі мэты дыпломнай працы былі пастаўлены наступныя задачы: 

1) вызначыць узровень развіцця прамысловасці БССР да пачатку НЭПа; 

2) выявіць сутнасць з’яў, якімі суправаджалася новая эканамічная 

палітыка ў прамысловасці БССР у 1920-х гг. ХХ ст.; 

3) прасачыць колькасныя і якасныя паказчыкі прамысловасці БССР у 

перыяд НЭПа; 

4) акрэсліць становішча працоўнага класа ў перыяд НЭПа;   

5) прааналізаваць становішча прамысловасці ў перыяд згортвання НЭПа і 

пераходу да індустрыялізацыі. 

Аб’ект даследавання – працэсы і заканамернасці прамысловасці БССР.  
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Прадмет – становішча прамысловасці БССР у перыяд новай 

эканамічнай палітыкі. 

Храналагічнымі рамкамі даследавання з’яўляюцца 1921 г. і пачатак 

1930-х гг. ХХ ст. Ніжняя храналагічная мяжа абумоўлена прыняццем  у 

сакавіку 1921г. на Х з’ездзе РКП(б) новай эканамічнай палітыкі (НЭП). 

Верхняя мяжа – канчатковым згортваннем НЭПа. Юрыдычна НЭП быў 

спынены толькі 11 кастрычніка 1931 г., калі была прынята пастанова аб 

поўнай забароне прыватнага гандлю ў СССР, адпаведна і ў БССР.  

У эканамічнай гісторыі Беларусі НЭП займае важнае месца. Ён 

з’яўляецца адной з праблем, якая пастаянна прыцягвае ўвагу даследчыкаў, 

якія вывучаюць гісторыю Беларусі. Гэта абумоўлена, перш за ўсё тым, што 

НЭП ўяўляе сабой прыклад эфектыўнага правядзення комплекснага 

рэфармавання эканомікі. У гэтым сэнсе вывучэнне вопыту НЭПа вельмі 

актуальна ў наш час як для аналізу вынікаў і перспектыў сучаснага 

рэфармавання беларускай эканомікі, так і для вызначэння шляхоў 

эканамічнай палітыкі. На сучасным этапе развіцця грамадства, калі 

фармуюцца рынкавыя адносіны важным становіцца разуменне новай сістэмы 

каштоўнасцяў, якая тычыцца таварна-грашовых адносін, становіцца 

мэтазгодна прасачыць, якія этапы развіцця прайшла наша дзяржава ў XX ст. 

Апошняе стагоддзе было насычана рознымі пераўтварэннямі, якія закранулі 

ўсе сферы жыцця. Цікавым становіцца той факт, што на працягу ХХ ст. 

стаўленне да эканамічнай сферы змянілася кардынальным чынам: ад 

татальнага адзяржаўлення да свабодных рынкавых адносін. 

Актуальнасць мае вывучэнне развіцця прамысловасці ў перыяд НЭПа. 

Перш за ўсё па прычыне супярэчлівасці самога працэсу прамысловага 

развіцця. З аднаго боку меліся, хоць адразу і невялікія, але пачаўшыяся 

поспехі ў будаўніцтве прамысловасці. З іншага боку мела месца вялікае 

напружанне сіл насельніцтва, якое дасягалася камандна-адміністрацыйнымі 

метадамі. Ды цяперашняга часу дыскусійным застаецца пытанне аб сутнасці 

палітыкі НЭПа. Адна частка гісторыкаў бачыць у НЭПе толькі часовую 

саступку, якая была неабходна для аднаўлення эканомікі і недапушчэння 

новай грамадзянскай вайны. Іншая частка бачыць упушчаную магчымасць 

для развіцця эканомікі на вялікіх дэмакратычных пачатках. Да таго ж 

прамысловасць з’яўляецца важным фактарам для нарамальнага 

функцыянавання эканомікі. 

Тэарэтычнай асновай даследавання паслужылі працы айчынных і 

замежных аўтараў.  Пры гэтым, публікацыі розных перыядаў не былі 

пазбаўленыя супярэчнасцяў. У савецкі перыяд было немагчыма існаванне 

публікацый, якія б былі незарыентаванымі на марксісцка-ленінскую 
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ідэалогію. Толькі змена сацыяльнага ладу дазволіла паглядзець на 

эканамічныя працэсы з розных бакоў. Пры падрыхтоўцы дыпломнай работы 

шырока выкарыстоўваўся статыстычны матэрыял, архіўныя крыніцы, а 

таксама агульнатэарэтычная і спецыяльная літаратура. 

Структура і аб’ём дыпломнай работы абумоўлены мэтай і задачамі 

даследавання. Работа складаецца з пераліку ўмоўных абазначэнняў і 

скарачэнняў, тэрміналагічнага слоўніка, уводзін, трох глаў, спісу крыніц і 

літаратуры, дадаткаў. Агульны аб’ём дыпломнай работы – 89 старонак. З іх: 

спіс крыніц і літаратуры – 6 (70 найменняў), рэферат на беларускай, рускай і 

англійскай мовах – 3, дадаткі – 16 старонак. Аўтар працы падцвярджае, што 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц звесткі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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ГЛАВА 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦЫ, МЕТАДАЛОГІЯ І 

МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ  

1.1 Гістарыяграфія праблемы 

 

У  развіцці  гістарыяграфіі праблематыкі можна вылучыць  два 

перыяды: першы – савецкі, які пачынаецца яшчэ да пачатку НЭПа і 

доўжыцца да канца 1980-ых гг. У ім можна выдзеліць наступныя этапы: 

даваенны і пасляваенны. Другі – перыяд сучаснай гістарыяграфіі, які 

пачынаецца ў канцы  1980-ых і працягваецца па сёняшні  дзень. 

Гістарыяграфія прадстаўлена працамі савецкіх і сучасных гісторыкаў 

беларускай гістарыяграфічнай школы, а таксама замежнымі аўтарамі. 

У 1920-х гг. з’яўляецца шэраг работ партыйных і савецкіх работнікаў, 

якія характарызуюцца пастаноўкай асноўных праблем, актуальных для 

вырашэння практычных задач. Гэта, перш за ўсё, працы аднаго з галоўных 

распрацоўшчыкаў тэарэтычных асноў НЭПа У.І. Леніна [28], [29], [30]. 

Вывучэнне яго прац і сёння ўяўляе для даследчыкаў навуковы цікавасць і мае 

значэнне для глыбокага разумення гісторыі НЭПа. 

Ленінская канцэпцыя НЭПа, якая засталася незавершанай, 

адлюстравала эвалюцыю поглядаў: ад дапушчэння саступак 

дробнабуржуазнай стыхіі да прызнання карэннай змены ўсяго пункту 

гледжання на сацыялізм. Спроба далейшага развіцця ленінскай канцэпцыі 

была прадпрынятая Л.Д. Троцкім, А.І. Рыкавым і іншымі даследчыкамі-

практыкамі 1920-х гг. [10, с. 33]. 

Вялікую цікавасць уяўляюць працы Я.А. Праабражэнскага, 

Ф.Э.  Дзяржынскага і Ю.В. Ларына. Усе яны належалі да прыхільнікаў тэорыі 

першапачатковага сацыялістычнага назапашвання закошт эксплуатацыі 

прыватнага сектара эканомікі. Адрозненне пазіцый гэтых аўтараў 

заключалася толькі ў поглядах на тактычныя прыёмы і тэрміны 

выкарыстання прыватнага капіталу. Стратэгія ж, ва ўсіх прадвызначала 

часовы характар НЭПа [10, с. 33]. 

Канцэпцыю «рынкавага сацыялізму», змешанай эканомікі і таварна-

грашовых адносін адстойвалі эканамісты і практычныя работнікі 

C.І.  Сцялецкі [20], В.А.  Кірмашоў [25], Г.Я. Сакольнікаў [62]. Даследуючы 

прыватнае прадпрымальніцтва, яны асвятлялі тэндэнцыі развіцця прыватнага 

капіталу, яго сацыяльную ролю, раскрывалі крыніцы, структуру, формы і 

віды прыватнапрадпрымальніцкай дзейнасці, а таксама дзяржаўнае 

рэгуляванне, давалі сваю перыядызацыю гісторыі НЭПа. 

Значную цікавасць уяўляюць працы О.Ф. Куперман [27], Н.Н. Ряузова 

[57], А.А. Фабрычных [64], у якіх аўтары, выступаючы прыхільнікамі 
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паступовага выцяснення прыватнага прадпрымальніцтва з эканомікі краіны, 

паказваюць магчымыя шляхі яго выкарыстання як эканамічна эфектыўнага 

сектара. У гэтых працах дастаткова пераканаўча абгрунтоўваецца 

эканамічная неабходнасць і спрыяльныя гістарычныя перспектывы развіцця 

дробных прадпрыемстваў [10, с. 36]. 

Перыяд 1930-х гг. характарызуецца спадам цікавасці да праблем НЭПа, 

панаваннем ідэалогіі сталінізму, догмаў пра перадвызначанасці і 

адналінейнасці сацыяльнай эвалюцыі, пра правільнасць дзеянняў 

камуністычнай партыі. 

У далейшым у пэўнай ступені былі страчаны традыцыі 1920–1930-х гг. 

Можна паказаць толькі на адзінкавыя працы М.Я. Залескага, К.П. Абросенка 

і іншых па асобных праблемах НЭПа [47, с. 14]. 

У сувязі з новай грамадскай атмасферай, якая склалася  пасля ХХ з’езда 

КПСС, спробамі правядзення эканамічных рэформаў, ажыўленнем 

гістарычнай навукі адбываецца ўздым цікавасці да вывучэння вопыту НЭПа. 

У гэты перыяд з’яўляецца цэлы шэраг фундаментальных акадэмічных 

выданняў, якія заклалі асновы сучаснага ўзроўню асэнсавання праблематыкі 

НЭПа. Гэта працы І.Б. Берхина [5, 6], В.П.  Дзмітрэнка [15] і іншых 

даследчыкаў, у якіх падымаюцца пытанні аб перыядызацыі НЭПа, умовах і 

тэндэнцыях яе ажыццяўлення, механізме рэгулявання рынкавых адносінаў, 

савецкай гандлёвай палітыцы. 

З апублікаваных у пасляваенны час буйных манаграфічных прац трэба 

адзначыць, перш за ўсё, даследаванні Л.М. Сосіна [63], П.Е. Завалеева [17] і 

А.Т. Нетылькіна [45]. У манаграфіях Л.М. Сосіна і П.Е. Завалеева 

адлюстравана гераічная барацьба беларускага працоўнага класа за 

аднаўленне народнай гаспадаркі рэспублікі, ажыццяўленне плана 

індустрыялізацыі пры братэрскай дапамозе савецкіх народаў. Таксама 

разглядаюцца асноўныя формы вытворчай і палітычнай актыўнасці 

працоўных, змены ў іх колькасным складзе, рост нацыянальных кадраў 

індустрыяльных рабочых. Значная ўвага нададзена пытанням паляпшэння 

матэрыяльнага становішча і росту культурна-тэхнічнага ўзроўню працоўных. 

У манаграфіі А.Т. Нетылькіна распавядаецца пра тое, як беларускі 

народ пры дапамозе рускага і іншых народаў СССР ажыцяўляе палітыку 

індустрыялізацыі ў БССР, таксама аб развіцці прамысловасці ў перадваенныя 

гады, аб розных формах усенароднага руху за выкананне планаў першых 

пяцігодак. Аўтар ставіў перад сабой задачу асвятліць праблему 

сацыялістычнай індустрыялізацыі ў БССР у цэлым, пачынаючы ад узяцця 

курсу на індустрыялізацыю. Адзначаючы, што сацыялістычная 

індустрыялізацыя ў СССР, у тым ліку і ў саюзных рэспубліках – незвычайна 



15 

 

складаны і шматбаковы працэс, аўтар пры асвятленні праблемы ў цэлым 

асаблівую ўвагу звяртаў на маладаследаваным на той момант пытанні. А 

менавіта на пачатковы перыяд сацыялістычнай індустрыялізацыі і 

перадваенныя гады, а таксама на распрацоўку пяцігадовых планаў развіцця 

народнай гаспадаркі БССР і ўдзел у ёй шырокіх працоўных мас. У манаграфіі 

разам з усім асвятляецца дзейнасць партыйных арганізацый па развіццю 

творчай актыўнасці рабочага класа, іх кіраўніцтва сацыялістычным 

спаборніцтвам і рухам рацыяналізатараў і вынаходнікаў.  

Праблематыка развіцця прамысловасці была адлюстравана ў асобных 

раздзелах абагульняючых прац, дзе сістэматычна разглядалася гісторыя 

беларускага народа. Адным з прыкладаў можна адзначыць публікацыю 

Т.С.  Гарбунова і Л.С. Абцэдарскага [18]. У ёй адстойваўся тэзіс аб 

шматвекавым імкненні беларускага і рускага народаў да ўз’яднання, а 

значыць і існаванні агульнай эканомікі. Як і манаграфічныя працы, гэты 

вучэбнік вызначаўся строга афіцыйным падыходам у прадстаўленні 

інфармацыі. 

На працягу 1970-х–пачатку 1980-х гг. істотных змен у падыходзе да 

вывучэння гісторыі Беларусі ў разглядаючы перыяд, не адбылося, хоць быў 

павялічаны маштаб даследаванняў, і некалькі ўзрасла глыбіня пранікнення ў 

сутнасць некаторых сацыяльна-эканамічных і грамадска-палітычных 

працэсаў. Распрацоўка вялася на ранейшай метадалагічнай базе. Такая 

практыка захавалася і ў трэцім,  і ў чацвёртым  тамах асноўнай 

абагульняючай працы гэтага часу «Гісторыя Беларускай ССР» [12, 13]. 

Метады бальшавіцкага кіравання, шляхі дасягнення пастаўленых мэт, 

шматлікія цяжкасці ў жыцці беларускага народа засталіся ў асноўным па-за 

ўвагай даследчыкаў, што прывяло да аднабаковасці ў асвятленні 

гістарычнага працэсу.  

Значныя змены  ў гістарычных даследваннях, па вывучаемай тэме, 

адбыліся пасля распаду СССР. Гістрычная навука  ўжо  не была абавязана  

падпарадкоўвацца  ідэалагічным  дагматам, што  існавалі  падчас  савецкай  

улады  і  магла больш аб’ектыўна  і шматпланава  глядзець  на працэсы  

прамысловавага развіцця БССР у 1921–1939 гг. У асвятленні гісторыі 

індустрыялізацыі былі зробленыя прыкметныя поспехі. Даследчыкамі быў 

узняты вялізны фактычны і дакументальны матэрыял. Гісторыкі ўслед за 

эканамістамі ў распрацоўцы разглядаючай тэмы сталі паказваць не толькі, 

што было зроблена ў гады індустрыялізацыі, але і абставіны, метады, а 

таксама пачалі даваць аналіз праблематыцы. Найбольш радыкальныя  ацэнкі 

дасягненняў эканомікі даваеннага перыяду былі дадзены ў курсе лекцый 

«Эканамiчная Гiсторыя Беларусi» [69]. У якім асветлена гаспадарчае жыццё 
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насельніцтва Беларусі ад  першабытнаабшчыннага ладу да нашых дзён, 

паказаны асноўныя этапы развіцця сельскай гаспадаркі, прамысловасці, 

транспарту рэспублікі, разгледжаны пытанні фінансаў, грашовага абароту і 

ўзроўню жыцця насельніцтва. У дадзеным даследаванні адзначаюцца 

негатыўныя бакі правядзення палітыкі індустрыялізацыі, якія складаліся ў 

празмерным напружанні сіл працоўных, звыштэмпам і вялікіму ціску на 

вёску, асабліва на дробныя прыватныя гаспадаркі (хутары). 

Новы  перыяд  развіцця гістарыяграфіі пачаўся з падзеннем 

сацыялістычнай сістэмы  і  працэсамі  станаўлення дзяржаўнай  незалежнасці  

БССР ў 1991 г. Таму ў гістарыяграфіі праблематыкі далей трэба вылучыць 

перыяд незалежнай Беларусі. Вялікае значэнне для замацавання новых ведаў 

пра гісторыю Беларусі савецкага перыяду мела пачатае ў 1993 г. выданне 

«Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi» [70]. У  адрозненні ад спецыяльных 

абагульняючых калектыўных прац і асобных манаграфій па гісторыі Беларусі 

шырока прадстаўлены вынікі навуковых даследавання па мносту 

спецыяльных дысцыплін, а таксама шмат якія артыкулы па разглядаючай 

праблеме ў ёй з’яўляюцца арыгінальнымі даследаваннямі. У справачніку 

прыводзяцца звесткі пра адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел, што мае 

непасрэднае дачынненне да дадзенай тэмы, утрымваюцца звесткі аб 

становішчы эканомікі, і звязанымі з ёй сведчанні аб навуцы і тэхнікі на 

розных этапах гісторыі. Таксама, І.І. Ковкель [22] і Я.К.  Новік [46] 

рэкамендаваныя Міністэрствам адукацыі і навукі для вывучэння ў 

вышэйшых навучальных установах рэспублікі. У сваіх даследаваннях, якія да 

таго ж пісалі пра сітуацыю ў Заходняй Беларусі пасля ўз’яднання, надавалі 

вялікую ўвагу аналізу пераўтварэнняў савецкай улады ў сацыяльнай, 

гаспадарчай і культурнай абласцях. На іх думку, гэта садзейнічала росту 

жыццёвага ўзроўню Заходняй Беларусі. У дадзеных публікацыях 

прадстаўлена ў асноўным агульная характарыстыка па выбранай тэме, якая 

тым не менш дадзена нядрэнна. 

Аднак да канца 1990-х гг. агульная колькасць публікацый, якія ў цэлым 

датычацца падзей 1920–30-х гг., так і  развіцця прамысловасці  ў БССР, 

асабліва ў сродках масавай інфармацыі, рэзка зменшылася. З прац, якія былі 

выдадзены  ў 2000-ыя гг. можна адзаначыць: А.М. Сасіма «Прамысловасць 

Беларусі ў XX ст.: нарыс развіцця прамысловасці Беларусі на працягу 

XX  ст.» [58]. Аўтар даследаваў эвалюцыю прамысловай палітыкі і праблемы 

рэфармавання беларускай эканомікі. Тым не менш, дастатковай увагі 

тэарытычным аспектам феномена «прамысловая палітыка» у дадзенай 

публікацыі не ў дастатковай ступені адзначалася.  
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Падагульняючай  працай па савецкаму перыяду  гісторыі Беларусі  

з’яўляецца «Гісторыя Беларусі» ў шасці тамах [4]. У ёй адлюстравана 

гісторыя беларускага народа на працягу 1917–1945 гг., яго сацыяльна-

эканамічнае развіццё ў складзе БССР і Заходняй Беларусі.  

Шмат  звестак  аб  эканамічных працэсах  ў рэгіёнах  БССР змяшчаецца  

ў выданнях кніг серыі «Памяць» [49].  У  апошні  час  адбываецца публікацыі 

зборнікаў  дакументаў па  гісторыі Беларусі. У іх змяшчаюцца  

дакументальныя крыніцы, якія  адлюстроўваюць  працэсы эканамічнага  

развіцця БССР  у перадваенны  перыяд. Яскравым прыкладам з’ўяляецца  

выданне зборніка «Хрестоматии по  истории  Беларуси 1917–1945 гг.» у 

2012 г. выдавецкім цэнтрам  БДУ [65]. У ім змяшчаюцца не толькі дакументы 

непасрэдна па эканоміцы, але і звесткі аб адносінах  людзей да эканамічных 

працэсаў, якія адбываліся.  

Сучасная беларуская гістарыяграфія па дадзенай праблеме дазваляе 

разабрацца ў асаблівасцях прамысловага развіцця БССР. Яна адслюстроўвае 

не толькі адметныя рысы, якія былі ўласцівы прамысловасці БССР у 1921–

1939 гг., а таксама прычыны адрозненняў гэтых працэсаў у астатніх рэгіёнах 

СССР. Дазваляе зрабіць аналіз і аб’ектыўна ацаніць эканамічную сітуацыю 

БССР у спрэчны перяд яе развіцця. 

Вывучэнню эканамічных працэсаў 1920-х гг. ХХ ст. надавалі ўвагу і 

замежныя аўтары. Трэба адзначыць, што іх даследаванне дадзенай 

праблематыкі датычылася ўсёй тэрыторыі СССР. БССР была састаўной 

часткай савецкай дзяржавы, таму меліся падобныя тэндэнцыі да 

агульнасавецкіх. З расійскіх даследчыкаў можна адзначыць 

В.З.  Дробіжава  [16], Ю.В. Васкрасенскага [9], У.І. Кузьміна [26]. 

У  манаграфіях У.І.  Кузьміна і Ю.В. Васкрасенскага асноўная ўвага 

засяроджваецца на раскрыцці метадаў ажыццяўлення індустрыялізацыі. 

Аўтары паказваюць навуковую абгрунтаванасць эканамічнай палітыкі партыі 

і СССР. Значнае  месца адводзіцца асвятленню міжнароднага значэння 

сацыялістычнай індустрыялізацыі. У працах В.З. Дробіжава разглядаюцца 

асноўныя формы вытворчай і палітычнай актыўнасці працоўных, змены ў іх 

колькасным складзе, а таксама рост нацыянальных кадраў індустрыяльных 

рабочых. Асаблівае месца нададзена пытанням паляпшэння матэрыяльнага 

становішча і росту культурна-тэхнічнага ўзроўню працоўных.   

Яшчэ адной публікацыяй,  што закранае працэсы эканамічнага развіцця 

з’яўляецца кніга польскага даследчыка Я.В. Мірановіча, якая выдадзена ў 

Беластоку ў 1999  г. [34] Эканамічнае жыццё не з’яўляецца асноўнай 

праблемай у працы, але яно разглядаецца ў кантэксце тых працэсаў, што 

адбываліся ў савецкай частцы БССР. Дадзенай выданне даволі грунтоўнае і 
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вызначаецца больш аб’ектыўным асвятленнем падзей. Даследаванні польскіх 

гістарыёграфаў, якія займаліся сацыяльна-эканамічнымі праблемамі 

Заходняй Беларусі,  патрабуюць вылучэння ў асобную тэму даследавання. 

Гэта звязана ў першую чаргу з тым, што эканамічныя працэсы ў Заходняй 

Беларусі мелі іншы характар, так як да ўз’яднання эканамічная сістэма была 

кардынальна іншай. Таму гэтая праблема не з’яўляецца аб’ектам дыпломнай 

працы і патрабуе асобнага больш дасканалага вывучэння. 

Вялікую ўвагу замежныя аўтары перш за ўсё надавалі НЭПу. 

Амерыканскі гісторык С.Ф.  Коэн лічыць, што індустрыялізацыю можна 

было б правесці шляхам рэалізацыі асноўных прынцыпаў НЭПу [24]. Вынікі 

былі б такія ж як і ад сталінскага плану індустрыялізацыі, але страты людзей 

былі нашмат меншымі. Іншыя даследчыкі, такія як С.П. Грэгары, Г.Я.  Ханін 

выказваюць меркаванне, што метадамі НЭПу нельга было правесці 

мадэрнізацыю эканомікі.  

Замежная гістарыяграфія надае вялікую ўвагу працэсу развіцця 

прамысловасці ва ўсім СССР. Для дыпломнай працы яна цікава тым, што дае 

магчымасць разабрацца ў агульных тэндэнцыях прамысловасці, якія панавалі 

ў СССР, а таксама палітычнай барацьбе ў вышэйшым партыйным 

кіраўніцтве. Так як менавіта партыя задавала лінію на развіццё той ці іншай 

галіны прамысловасці. 

Такім чынам, гістарыяграфія вывучаемай праблемы мае разнастайны 

характар. Гэта абумоўліваецца рознымі гістарычнымі ўмовамі, у якіх 

ствараліся працы. У савецкі перыяд было немагчыма існаванне публікацый, 

якія б былі незарыентаванымі на марксісцка-ленінскую ідэалогію. Толькі 

змена сацыяльнага ладу дазволіла паглядзець на эканамічныя працэсы з 

розных бакоў. У выніку гістарыяграфічнага агляду высветлілася тое, што 

прамысловае  развіццё БССР з’яўляецца шматпланавым працэсам  ў працах 

даследчыкаў. Гістарыяграфія дае магчымасць адлюстраваць асноўныя вехі 

эканамічнага жыцця БССР у міжваенны перыяд, але ў той жа час застаюцца 

маладаследаваннымі механізмы ўплыву палітычнага развіцця грамадства на 

эканоміку і наадварот.  Да таго ж за рамкамі даследавання засталіся пытанні 

звязаныя з уплывам прамысловасці на працэсы сацыяльнай і культурнай 

сфер.  

 

 

1.2 Крыніцы 

 

Вывучэнне развіцця прамысловасці БССР у перыяд НЭПа 

прадугледжвае абавязковае выкарыстанне гістарычных крыніц, з дапамогай 
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якіх магчыма шматбакова разгледзець нават самыя спрэчныя пытанні. 

У  дыпломнай рабоце выкарыстоўваюцца пісьмовыя крыніцы, класіфікацыя 

якіх прапанаваная І.Д. Кавальчанка па форме фіксацыі. Было вызначана 

чатыры тыпы гістарычных крыніц: пісьмовыя, рэчыўныя, выяўленчыя і 

фанетычныя. З тыпу пісьмовых гістарычных крыніц вылучаюцца два віды, 

якія выкарыстоўваліся ў дыпломнай працы: дакументальныя і апавядальныя. 

Дакументальныя крыніцы – гэта разнастайныя акты, пастановы, пасведчанні, 

спраўкі, распараджэнні, ведамасці і інш. І апавядальныя крыніцы – лісты, 

дзённікі, артыкулы ў сродках масавай інфармацыі, выступленні партыйных 

дзеячаў і інш. Разам з гэтым у працы выкарыстоўваюцца архіўныя крыніцы і 

статыстычныя матэрыялы, якія прадстаўляюць асаблівае значэнне пры 

даследаванні дадзенай праблематыкі. Калі  ацэньваць  крыніцы, якія ёсць  па 

вывучаемай  тэме, можна адзначыць, што ў савецкі перыяд  яны дзяліліся на 

два  тыпы: адны крыніцы  публікаваліся, другія – захоўваліся ў  спецыяльных 

сховішчах  і  не маглі быць апублікаванымі. Неапублікаваныя крыніцы 

прадстаўляюць асаблівы інтарэс і з’яўляюцца асноўным блокам пры 

даследаванні. Аналіз якіх, дазваляе глыбей раскрыць праблему. 

Таму найбольш  важнымі  будуць архіўныя крыніцы [35–43]. У першую 

чаргу выкарыстоўваліся фонды з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь 

(НАРБ), якія па дадзенай праблематыцы там шырока прадстаўлены. 

У  архівах захоўваюцца матэрыялы, якія датычацца аднаўленчага працэсу  ў 

эканоміцы, а таксама працэсаў  індустрыялізацыі. Да іх можна аднесці: 

пратаколы паседжанняў, пастановы, прыказы, перапіскі паміж 

прадпрыемствамі, заключэнні кантрольных камісій па вынікам праверак, 

даклады аб дзейнасці прадпрыемстваў, інструкцыі па ўліку працоўнай сілы, 

выпіскі паседжанняў, спісы прадпрыемстваў, справаздачы, дэрыктыўныя 

ўказанні, цыркуляры, рэзалюцыі, пагадненні паміж прадпрыемствамі, спісы 

працоўных іх асабістыя лісты і анкеты, справаздачная калькуляцыя на 

прадукцыю і інш. Як гістарычная крыніца, каштоўнымі з’яўляюцца даклады 

партыйных дзеячаў падчас правядзення эканамічных пераўтварэнняў. 

Вартасць архіўных крыніц заключаецца ў поўнай адсутнасці фактару 

суб’ектывізму, аднак пры гэтым яны не заўсёды знаходзяцца ў адкрытым 

доступе, зачастую азнаёміцца з імі праблематычна. 

Пры напісанні працы былі выкарыстаны статыстычныя матэрыялы, 

якія прадстаўляюць асноўны блок дадзеных па дадзенай праблематыцы [20], 

[35], [55], [56]. Аналіз іх  дае  магчымасць  выявіць  тэндэнцыі развіцця 

эканомікі. Разам з гэтым, статыстычныя паказчыкі  прысутнічаюць і  пры 

вывучэнні ўплыву  эканамічнага  жыцця  на  іншыя сферы. Так, паказчыкі 

гарадскога і сельскага насельніцтва  дазваляюць  прасачыць тэндэнцыі  і  
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выявіць  уплыў  працэсу індустрыялізацыі  на  сацыяльнае жыццё  

насельніцтва.  

Статыстычныя крыніцы адлюстроўваюць дакладныя звесткі, якія 

дазваляюць прасачыць дынаміку пэўных працэсаў, але недахоп заключаецца 

ў тым, што яны маглі выпраўляцца з пэўнымі мэтамі. Так, напрыклад, калі 

разглядаць статыстычныя крыніцы пяцігадовых планаў развіцця, то яны 

маглі зачастую завышацца.  

Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстоўваліся і дакументальныя 

крыніцы [65]. У сувязі з тым, што разам з працэсам станаўлення  камандана-

адміністрацыйнай сістэмы адбывался  ўмацаванне  органаў дзяржаўнай 

бяспекі (дзяржбяспекі). У сувязі з гэтым адным з прыкладаў крыніц органаў 

дзяржбяспекі, што адлюстроўваюць  эканамічнае  становішча з’яўляюцца 

выпіскі інфармацыйнага аддзела Аб’яднанага дзяржаўнага палітычнага 

кіравання (АДПК) пры Савеце народных камісараў Саюза Савецкіх 

Сацыялістычных Рэспублік (СНК  СССР). Выпіска  аддзела АДПК 

падкрэслівае сацыяльна-палітычны аспект эканамічных  пераўтварэнняў. 

Дзякуючы  выпісцы былі зроблены высновы  аб  настроях, якія  існавалі  

сярод  насельніцтва  падчас хлебанарыхтоўчага  крызісу, які стаў  

паваротным  момантам. Пасля гэтага  адбываецца  канчатковы адварот  ад 

НЭПа. 

Пры аналізе дакументальных крыніц трэба ўлічваць тое, што яны 

вызваны неабходнасцю зафіксаваць і адлюстраваць пэўныя з’явы, факты 

мінулага і з’яўляюцца іх часткай. Яны не ствараліся спецыяльна для 

перадачы інфармацыі і выклікаюць большы давер ў даследчыкаў. Але, 

з’яўляючыся толькі часткай факта, яны ўсё ж не перадаюць яго ва ўсёй 

паўнаце і патрабуюць бузумоўнай праверкі і дапаўнення іх інфармацыі.  

Апавядальныя крыніцы адрозніваюцца ад дакументальных тым, што 

паслядоўна перадаюць падзеі і дазваляюць растлумачыць узаемасувязь з’яў, 

якія вывучаюцца, з іншымі з’явамі таго ж часу. Яны, пераважна, ствараліся 

спецыяльна для перадачы інфармацыі, якая падвяргалася больш істотнаму 

скажэнню. Апавядальныя крыніцы для работы каштоўныя тым, што 

аналізуючы іх, можна выявіць адносіны людзей да таго, ці іншага працэсу, 

грамадскую думку, якая была характэрна для перыяду, а недахоп 

заключаецца ў найбольшым уплыве суб’ектыўнага фактару і памяці людзей.  

У ходзе даследавання з апавядальных крыніц выкарысоўваліся ў першую 

чаргу, змешчаныя ў архіве: артыкулы ў сродках масавай інфармацыі, аб’явы, 

асабістыя лісты, анкеты працоўных і інш. 

Многія архіўныя  крыніцы  цяпер  публікуюцца  ў  зборніках, 

напрыклад «Индустриализация  Белорусской ССР 1926–1941 гг.» [18], які 
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з’яўляецца першай публікацыяй дакументаў і матэрыялаў па гісторыі 

індустрыялізацыі БССР. Асаблівае значэнне для вывучэння праблематыкі 

мае зборнік дакументаў у дзесяці тамах «Совершенно секретно: Лубянка-

Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.)» [60], [61]. Гэта шматтомная 

фундаментальная публікацыя дакументаў, інфармацыйных аглядаў і зводак 

АДПУ,  унікальная па сваёй навуковай значнасці, каштоўнасці, зместу і 

маштабах. У дадзенай гістарычнай крыніцы прадстаўлена шырокая панарама 

палітычнага і сацыяльна-эканамічнага жыцця краіны ва ўсёй яе 

разнастайнасці. Вялікая ўвага нададзена перш за ўсё стану і настрою 

грамадства, адносінах рабочых, сялян, інтэлігенцыі, духавенства да ўлады і 

яе мерапрыемстваў. Дакументальна паказаны супраціў працоўных 

мерапрыемствам ўрада, іх барацьба за паляпшэнне ўмоў жыцця, гісторыя 

гвалтоўнага правядзення калектывізацыі ў вёсцы. Багаты, шматпланавы і 

комплексны масіў дакументаў і матэрыялаў дазваляе даследчыкам 

канцэптуальна па-новаму асэнсаваць кардынальныя праблемы гісторыі 

савецкага грамадства і дзяржавы 1920–1930-х гг. 

Такім чынам, гістарычныя крыніцы аб эканамічным развіцці БССР у 

перадваенны перыяд маюць разнастайны характар. Дзякуючы ім, можна 

рэканструяваць не толькі ў фактычным, але ў тэндэнцыйным плане 

эканамічныя працэсы. Гістарычныя крыніцы маюць дастаткова вялікую 

дакладнасць у параўнанні з гістарычнымі даследаваннямі. Дакладнасць 

заключаецца ў тым, што суб’ектыўны фактар у гістарычнага даследвання 

большы. Пры гэтым, нельга не ўказаць, што планавыя паказчыкі маглі 

дапрацоўвацца ўжо па ходу выканання і іх ступень магла завышацца. Разам з 

гістарычнымі даследаваннямі комплекс гістарычных крыніц дазваляе ў 

поўнай ступені ахарактарызаваць эканамічныя тэндэнцыі БССР ў міжваенны 

перыяд.   

 

 

 1.3 Метадалогія і метады даследавання 

 

У дыпломнай рабоце былі выкарыстаны наступныя метады 

даследавання: гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-сістэмны, гісторыка-

генетычны, аналіз і сінтэз. 

Асноўным метадам  даследвання  ў дыпломнай працы будзе аналіз  

статыстычных  дадзеных. З дапамогай іх можна  сфарміраваць неабходны 

факталагічны  матэрыял. Пасля, на аснове гэтага матэрыялу, патрэбна  

вылучыць  асноўныя тэндэнцыі.  Карыстаючыся імі, можна зрабіць высновы  

аб уплыве эканамічнага  жыцця на  іншыя сферы і наадварот. 
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Гістрыка-параўнаўчы метад дазваляе выявіць і апісаць сутнасць 

гістарычных з’яў па падабенству ці адрозненню іх ўласцівасцей і прызнакаў, 

а таксама супаставіць іх праявы ў пэўным часе і прасторы, у пэўных 

сацыяльна-эканамічных умовах. Дадзены метад адносіцца да групы 

тэарытычных метадаў даследавання. Так працэсы, якія разглядаюцца ў 

дыпломнай рабоце датычацца тэрыторыі БССР, якая з’яўлялася часткай 

СССР. У такім выпадку, вельмі важным было параўнанне асаблівасцей 

эканамічнага развіцця з дапамогай дадзенага метаду. А таксама перспектывай 

выкарыстання гэтага метаду па дадзенай праблематыцы можа служыць 

асобнае  вывучэнне эканамічнага развіцця Заходняй Беларусі, якая ўваходзіла 

ў склад Польшчы. У выніку чаго будзе магчымасць параўнання эканамічнага 

становішча ў розных частках БССР з агульнымі тэндэнцыямі СССР. 

Гісторыка-сістэмны метад адзін з асноўных метадаў гістрычнага 

даследавання, у якім рэалізуюцца прынцыпы сістэмнага падыходу. Дадзены 

метад накіраваны на вывучэнне аб’ектаў і з’яў мінулага як цэласных 

гістрычных сістэм: аналіз іх структуры і функцый, унутраных і знешніх 

сувязей, а таксама дынамічных змен. Ён арыентаваны не тое, каб прадставіць 

гістарычны аб’ект ва ўсіх яго ўнутраных і знешніх сувязях. 

Выкарыстоўваючы гісторыка-сістэмны метад ў дыпломнай рабоце ўдалося 

атрымаць цэласную сістэму аб становішчы эканомікі БССР у перыяд НЭПа, 

перспектывах эканамічнага развіцця і адмоўных з’явах. 

Гісторыка-генетычны метад накіраваны на вывучэнне паходжання, 

этапаў развіцця пэўных гістрачных з’яў і аналіз прычыннасці змен. Ён 

прадугледжвае даследаванне гістарычных з’яў у развіцці. Дадзены метад 

прымяняўся ва ўсіх частках дыпломнай работы і быў выкарыстаны для 

тлумачэння фактаў звязаных з эканамічным развіццём БССР у перыяд НЭПа, 

выяўлення прычын іх з’яўлення, асаблівасцей развіцця і наступстваў. 

Дзякуючы сінтэзу ўдалося злучыць усе раней вылучаныя часткі 

(прызнакі, уласцівасці ці адносіны), якія характарызуюць эканамічнае 

становішча БССР  дадзенага перыяду, у адзінае цэлае. 

Падагульняючы, трэба адзначыць, што прымяненне разнастайных 

метадаў дазволіла стварыць аснову для напісання дыпломнай работы, 

садзейнічала вызначэнню структуры, аб’екту і прадмету даследавання. З 

дапамогай навуковых прынцыпаў і падыходаў заяўленая тэма разглядалася 

комплексна. Вынікам стала дасягненне пастаўленых мэт і задач. 

Такім чынам, гістрарыяграфія, метадалогія і крыніцы  з’яўляюцца 

неабходнымі базісамі, на  якіх   грунтуецца  даследванне  эканамічнага 

становішча БССР у  перадваенны перыяд. Развіццё прамысловасці БССР у 

перыяд НЭПа было важным паказчыкам у сацыялістычным будаўніцтве. 



23 

 

Безумоўна, што яго вывучэнне заўсёды займала важнае месца ў сістэме 

даследванняў. Доўгі час дамінуючай была марксісцка-ленінская ідэалогія, 

якая заключалася ў тым, што пры аналізе эканамічных працэсаў асноўная 

ўвага надавалася факталогіі і статыстычным дадзеным. У той жа час 

адбывалася ігнараванне аб’ектыўных эканамічных законаў. Марксісцка-

ленінскі падыход вывучэння эканамічнага развіцця дазваляў насыціць працы 

на дадзеную тэматыку фактамі, дадзенымі статыстыкі, але не было 

ўсебаковага асэнсавання вынікаў. Вывады, што рабіліся ў працах, выкананых 

на аснове марксісцка-ленінскай метадалогіі, былі арыентаваныя ў першую 

чаргу на ўсхваленне сацыялістычнага спосабу гаспадарання. Толькі змена 

сацыяльнага ладу дазволіла паглядзець на эканамічныя працэсы з розных 

бакоў. Гістарыяграфія дае магчымасць адлюстраваць асноўныя вехі 

эканамічнага жыцця БССР у міжваенны перыяд, але ў той жа час застаюцца 

маладаследаваннымі механізмы ўплыву палітычнага развіцця грамадства на 

эканоміку і наадварот. А таксама за рамкамі даследавання застаюцца пытанні 

звязаныя з уплывам прамысловасці на працэсы сацыяльнай і культурнай 

сфер. Пры напісанні дадзенай дыпломнай работы былі выкарыстаны 

дакументы, якія знаходзяцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, 

зборнікі дакументаў, статыстычныя матэрыялы, а таксама матэрыялы 

перыядычнага друку. На аснове  гістарыяграфіі  і крыніц можна здабыць  

шматлікі  факталагічны матэрыял. Але  для паспяховага   даследвання трэба 

правесці  аналіз  інфармацыі, знайсці  лагічныя сувязі  паміж  падзеямі.  У 

дыпломнай рабоце выкарыстоўваліся аналіз, сінтэз, гісторыка-параўнаўчы, 

гісторыка-сістэмны і гісторыка-генетычны метады, прымяненне якіх 

садзейнічала паспяховаму дасягненню пастаўленых мэт і задач. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТАРЫСТЫКА РАЗВІЦЦЯ 

ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР НАПЯРЭДАДНІ НЭПА 

2.1 Стан прамысловасці БССР да пачатку 1920-х гг.  

 

Сацыяльныя пераўтварэнні ў краіне пачаліся пасля перамогі ў 

Петраградзе Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў далейшым устанаўлення савецкай 

улады. З улікам таго, што краіна была поўнасцю разбурана, у сферы 

прамысловасці савецкім урадам праводзілася эканамічная палітыка, 

накіраваная на пераадоленне гэтай негатыўнай з’явы. А таксама стварэння 

эканомікі, якая б магла абаперціся на грамадскую ўласнасць, на сродкі 

вытворчасці. Найважнейшай задачай ўрада на дадзеным этапе стала 

паўсюдная нацыяналізацыя заводаў і фабрык. 

Да восені 1917 г. сітуацыя ў прамысловым комплексе БССР стала 

вельмі цяжкая. На тэрыторыі, якая не была акупаваная, засталося толькі 

23,2% дзеючых прадпрыемстваў прамысловага сектара ў параўнанні з 

1913  г. У большасці сваёй гэта былі прадпрыемствы, якія працавалі на 

прывазной сыравіне і якія выконвалі ваенныя заказы: дробныя абутковыя, 

швейныя і гарбарныя прадпрыемствы. Калі ж казаць пра аб’ём выпускаемых 

прамысловых тавараў, то ў БССР да кастрычніка 1917 г. ён скараціўся амаль 

на 70% (у параўнанні з 1913 г.), у той час як па СССР упаў толькі на 20% 

[58, с. 57]. 

Пры такіх абставінах ўрад, які прыйшоў да ўлады, павінен быў 

прапанаваць новыя метады і формы гаспадарання. У гэтай сувязі трэба мець 

на ўвазе, што якой-небудзь хоць крыху жыццяздольнай праграмы развіцця 

эканомікі бальшавікі яшчэ не мелі. Па гэтай прычыне новая ўлада для 

вырашэння задач у сферы прамысловасці робіць асноўны ўпор на масавае 

прыцягненне працоўнага класа. Нават нягледзячы на тое, што ў галіне 

арганізацыі і кіравання вытворчасцю працоўныя практычна не мелі вопыту. 

Для рэалізацыі дадзенага плану ў першую чаргу неабходна было ўсталяваць 

працоўны кантроль над вытворчасцю, гэты крок стаў бы першапачатковай 

падрыхтоўчай мерай для наступнага абагульвання сродкаў вытворчасці. 

14 (27) лістапада 1917 г. СНК РСФСР прымаецца Палажэнне аб 

працоўным кантролі. Усе прамысловыя прадпрыемствы, у якіх былі 

наёмныя рабочыя або якія давалі працу на дом павінны былі ўвесці ў 

дзеянне гэта Палажэнне. Фабрычна-завадскія камітэты або кантрольныя 

групы праводзілі Палажэнне на канкрэтных прадпрыемствах. Пры гэтым, 

адзін агульны орган працоўнага кантролю выбіраўся для некалькіх 

прадпрыемстваў, на якіх працавала менш за 100 чалавек. Галоўным органам 

з’яўляўся Усерасійскі Савет працоўнага кантролю, якому па дадзеных 
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пытаннях былі падначалены губернскія саветы. Ім, у сваю чаргу, 

агульнагарадскія камітэты, якія ажыццяўлялі непасрэднае кіраўніцтва 

фабрычна-завадскімі органамі працоўнага кантролю. 

Адразу пасля апублікавання дэкрэта СНК РСФСР пачалося яго 

ўвядзенне і на тэрыторыі БССР. Мясцовыя саветы працоўнага кантролю 

ствараліся, як правіла, пры Саветах рабочых, салдацкіх і сялянскіх 

дэпутатаў. Яшчэ ў канцы 1917 г. яны былі арганізаваны ў Мінску, Віцебску, 

Магілёве, Слуцку, Бабруйску, Оршы, Жлобіне. Між тым, у сувязі з 

акупацыяй значнай часткі тэрыторыі Беларусі нямецкімі войскамі з лютага 

1918 г., працоўны кантроль працягваў дзейнічаць толькі ў тых раёнах, якія 

заставаліся неакупаванымі. Напрыклад, у красавіку 1918 г. ў Віцебскай 

губерні ён функцыянаваў на 67 прамысловых прадпрыемствах, у тым ліку 

віцебскай іголкавай фабрыцы, фабрыцы па вырабу акуляр, ткацкай фабрыцы 

«Дубровенская мануфактура», льнопрадзільнай фабрыцы «Дзвіна» Руска-

Бельгійскага акцыянернага таварыства, Віцебскай электрастанцыі 

Бельгійскага акцыянернага таварыства [58, с. 58].   

Органы рабочага кантролю непасрэдна ўмешваліся ў працоўныя 

праваадносіны паміж работнікамі і наймальнікамі. Яны займаліся пытаннямі 

працоўнай дысцыпліны і ўмовамі працы, прымалі ўдзел у вырашэнні 

пытанняў прызначэння майстроў і брыгадзіраў, прыёму і звальнення 

рабочых і г.д. Трэба адзначыць, што ў першыя месяцы рэвалюцыі шэраг 

буйных прамысловых прадпрыемстваў былі нацыяналізаваны за 

непадпарадкаванне прадпрымальнікаў дэкрэту аб увядзенні рабочага 

кантролю над вытворчасцю і размеркаваннем, за спробы зачыніць свае 

фабрыкі і заводы. 

На шматлікіх прамысловых прадпрыемствах БССР быў абвешчаны 

васьмігадзінны працоўны дзень, што было зроблена менавіта пры ўдзеле 

органаў працоўнага кантролю. Аднак многія ўласнікі прадпрыемстваў не 

выконвалі дэкрэт аб васьмігадзінным працоўным дні. Гэта тычылася ў 

асноўным дробных прадпрыемстваў рамеснага тыпу. Згодна дэкрэту 

вiноўнікі ў парушэннi гэтага закона караліся па судзе пазбаўленнем волі да 

аднаго года.   

 У прамысловасці БССР і ў наступныя гады працоўны кантроль 

адыгрываў істотную ролю. Савецкая ўлада абрала шлях нацыяналізацыі 

фабрык і заводаў для таго, каб засяродзіць ў руках дзяржавы матэрыяльныя 

рэсурсы прамысловасці. Пры гэтым першапачаткова была пашырана 

дзейнасць працоўнага кантролю. Параўнальна дробны характар 

прамысловай вытворчасці таксама дыктаваў у гэты перыяд неабходнасць 

захавання працоўнага кантролю. Бо каля 43% прамысловых рабочых БССР 
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працавалі на дробных прадпрыемствах, большасць з якіх не падлягала 

нацыяналізацыі. Вялікую дапамогу саўнаргасам пры ўліку і размеркаванні 

вырабленай прадукцыі аказвалі ніжэйшыя органы рабочага кантролю. Варта 

адзначыць, што на вызваленай тэрыторыі БССР працоўны кантроль на 

прыватных прадпрыемствах быў уведзены ў 1920 г. [11, с. 163].  

Згодна Палажэнню аб працоўным кантролі [28, с.127–132], кантроль 

ажыццяўлялі ўсе працоўныя дадзенага прадпрыемства праз свае выбарныя 

установы: завадскія, фабрычныя камітэты, парады старастаў, прычым у 

склад гэтых устаноў ўваходзілі прадстаўнікі ад служачых і тэхнічнага 

персаналу. 

Органы працоўнага кантролю мелі права назіраць за вытворчасцю, 

ўсталёўваць мінімум выпрацоўкі прадпрыемства і прымаць меры да 

высвятлення сабекошту прадукцыі. Таксама мелі права кантролю ўсёй 

дзелавой перапіскі прадпрыемства, прычым за ўтойванне карэспандэнцыі 

ўладальнікі неслі адказнасць у судзе. Камерцыйная таямніца адмянялася. 

Уладальнікі абавязаны былі прад’яўляць органам працоўнага кантролю ўсе 

кнігі і справаздачы як за бягучы год, так і за мінулыя справаздачныя гады. 

Рашэнні органаў працоўнага кантролю былі абавязковыя для ўладальнікаў 

прадпрыемстваў і маглі быць адменены толькі пастановай вышэйшых 

органаў працоўнага кантролю. Ва ўсіх прадпрыемствах уладальнікі, 

прадстаўнікі працоўных і служачых, абраныя для ажыццяўлення працоўнага 

кантролю, аб’яўляліся адказнымі перад дзяржавай за дысцыпліну і ахову 

маёмасці. Вінаватыя, ва ўтойванні матэрыялаў, прадуктаў, заказаў і ў 

няправільным вядзенні справаздач і т.зв. злоўжываннях падлягалі 

крымінальнай адказнасці. 

У мэтах рашучай барацьбы з гаспадарчай і харчовай разрухай і для 

ўмацавання дыктатуры працоўнага класа быў выдадзены дэкрэт СНК ад 28 

чэрвеня 1918 г., на падставе якога была абвешчана нацыяналізацыя ўсіх 

прамысловых прадпрыемстваў. Да моманту выдання дэкрэта ўжо некалькі 

буйных прадпрыемстваў прамысловасці былі нацыяналізаваны за тое, што іх 

уладальнікі не падпарадкоўваліся дэкрэту аб працоўным кантролі над 

вытворчасцю і размеркаваннем, і за тое, што паспрабавалі зачыніць свае 

фабрыкі і заводы. Такім прадпрыемствамі на тэрыторыі БССР сталі: 

Якаўлявічская суконная фабрыка Магілёўскай губерні, кардонная фабрыка 

«Пудоть», Гомельская запалкавая фабрыка, шкляны завод «Труды» 

Віцебскай губерні, віцебская шчацінная фабрыка Сабалевіча і некалькі 

іншых [58, с. 59].  

Задача нацыяналізацыі сярэдніх і дробных прадпрыемстваў не была 

пастаўлена ў парадак дня неадкладна пасля рэвалюцыі. Палітыка была 
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накіравана на абмежаванне і выцясненне сярэдніх і дробных 

прадпрымальнікаў. Адначасова рыхтаваліся ўмовы для іх экспрапрыяцыі ў 

бліжэйшай будучыні. 

Адным са значных падрыхтоўчых мерапрыемстваў да нацыяналізацыі 

прамысловасці было стварэнне пры СНК РСФСР Вышэйшага Савета 

Народнай Гаспадаркі (ВСНГ), якому была даручана арганізацыя народнай 

гаспадаркі і дзяржаўных фінансаў. ВСНГ давалася права канфіскацыі, 

рэквізіцыі, секвестра, прымусовага сіндыкавання розных галін 

прамысловасці і гандлю. 

23 снежня 1917 г. ВСНГ зацвердзіў «Палажэнне аб раённых 

(абласных) і мясцовых саветах народнай гаспадаркі». Саўнаргасы ствараліся 

ў мэтах арганізацыі і рэгулявання ўсяго эканамічнаго жыцця асобных 

прамысловых раёнаў у адпаведнасці з агульнадзяржаўнымі і мясцовымі 

інтарэсамі і дзейнічалі пад агульным кантролем адпаведных саветаў. 

Мясцовыя саветы народнай гаспадаркі павінны былі таксама аб’яднаць 

дзейнасць органаў працоўнага кантролю на месцах. Яны высвятлялі патрэбы 

раёна ў паліве, сыравіне, паўфабрыкатах, рабочай сіле, сродках транспарту, 

харчаванні і таварах шырокага спажывання, ажыццяўлялі ўлік і 

размеркаванне сродкаў вытворчасці і спажывання, рабочай сілы і г.д. [22, 

с.  60]. 

У Беларусі саветы народнай гаспадаркі былі створаны на ўзроўні 

абласцей, губерняў і паветаў. У склад саветаў ўключаліся прадстаўнікі 

органаў працоўнага кантролю і фабрычна-завадскіх камітэтаў. 

Сітуацыя з нацыяналізацыяй прамысловых прадпрыемстваў у БССР 

складывалася вельмі неадназначнай, так як праводзілася нераўнамерна з-за 

неаднаразовай акупацыі тэрыторыі БССР  [ДАДАТАК А].  

У Мінску, Гомелі, Віцебску і некаторых іншых гарадах непасрэдна 

пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ва ўпраўленне дзяржавы былі перададзеныя 

майстэрні па рамонту паравозаў і вагонаў. З прамысловых прадпрыемстваў, 

то толькі невялікая частка лесапільных заводаў і млыноў ў названы перыяд 

былі нацыяналізаваны. У большасці сваёй гэта былі прамысловыя 

прадпрыемствы тых уласнікаў, якія не захацелі ўводзіць на сваіх 

прадпрыемствах працоўны кантроль. 

Буйнамаштабная нацыяналізацыя фабрык і заводаў пачалася летам 

1918 г. у сувязі з пачаткам грамадзянскай вайны. Аднак у гэты час большая 

частка тэрыторыі БССР была занята нямецкімі войскамі. З прадпрыемстваў, 

якія знаходзіліся на савецкай тэрыторыі, былі нацыяналізаваны тэкстыльныя 

фабрыкі «Дзвіна» ў Віцебску і Высачанах, кафляныя заводы ў г. Капыль і 

некаторыя іншыя [11, с. 163]. 
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Масавая нацыяналізацыя пачалася пасля вызвалення тэрыторыі 

Беларусі. Толькі з кастрычніка і да канца 1918 г. 40 буйных прамысловых 

прадпрыемстваў перайшло пад кіраванне дзяржавы, сярод іх Шклоўская і 

Чашніцкая папяровыя фабрыкі, Магілёўскія чыгуналіцейны і піваварны 

заводы, Выдрыцкі завод сухой перагонкі драўніны «Шэрынг» і інш. 

З пачатку 1919 г. і да польскай акупацыі ў БССР было 

нацыяналізавана яшчэ каля 100 фабрык і заводаў, у тым ліку такія буйныя 

прадпрыемствы, як Барысаўская, Нова-Барысаўская, Гомельская, Рэчыцкая і 

Койданаўская запалкавыя фабрыкі, Нова-Барысаўская і Добрушская 

папяровыя фабрыкі, Віцебскі маслабойны завод, Мінскі, Гомельскі і 

Аршанскі піваварныя заводы і інш. Як будзе бачна далей нацыяналізацыя ў 

цэлым не спрыяла значнаму росту, ні аб’ёму вытворчасці, ні занятаму ў 

вытворчасці насельніцтву. А некаторыя прадпрыемствы нават вымушаны 

былі значна скараціць вытворчасць. 

У цэлым нацыяналізацыя тэрыторыі Віцебскай і Гомельскай губерняў 

была завершана да 1920 г. У астатніх абласцях і раёнах БССР гэты працэс 

зацягнуўся да канца 1920 г., пры гэтым найбольшая колькасць – 74,5%  

прадпрыемстваў было нацыяналізавана ў жніўні – снежні 1920 г. Усяго было 

нацыяналізавана 730 буйных і дробных прадпрыемстваў. Стваралася новая 

сістэма кіравання прамысловасцю, якой кіраваў ВСНГ [58, с. 62]. 

Спробы павялічыць прамысловую вытворчасць савецкая ўлада рабіла 

з першых дзён свайго існавання. Варта мець на ўвазе, што ў першую чаргу 

наладжвалася вытворчасць на прадпрыемствах, якія выконвалі заказы 

ваеннага ведамства, бо ўся праца прамысловасці была падпарадкавана 

інтарэсам абароны. Галоўным чынам гэта былі металаапрацоўчыя, швейныя 

і гарбарна-абутковыя фабрыкі і заводы. 

У 1918 г. Саўнаркам Заходняй вобласці забараніў продаж і куплю, а 

таксама здачу ў арэнду і пад заклад прамысловых і гандлёвых 

прадпрыемстваў. Былі ўзятыя на ўлік фабрыкі, заводы, майстэрні і ўсё 

мукамольныя млыны. Выканаўчы камітэт працоўнага кантролю Заходняй 

вобласці прыняў «Статут дысцыпліны». Згодна з гэтым статутам, на 

прадпрыемствах, падведамственых органам працоўнага кантролю, 

ствараліся таварыскія суды. Яны атрымалі права абвяшчаць віноўніку 

вымову, часова звальняць з працы, пазбаўляць яго абароны працоўнымі 

арганізацыямі або выключыць з іх і г.д. Магілёўскі і Віцебскі саветы 

прафесійных саюзаў пачалі працу па ўсталяванню нормаў выпрацоўкі і 

пераводу прадпрыемстваў на здзельную аплату працы, былі ўведзены прэміі 

харчаваннем і прамтаварамі за перавыкананне норм і эканомію матэрыялаў 

[69, с. 198]. 
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Аднак, нягледзячы на прынятыя меры, становішча ў прамысловасці 

заставалася надзвычай цяжкім. Летам 1918 г. з-за скарачэння ваенных 

заказаў, недахопу паліва і сыравіны, а ў шэрагу выпадкаў і з-за сабатажу 

ўладальнікаў у Віцебскай і Магілёўскай губернях бяздзейнічалі 273 

прадпрыемствы. Сярод іх былі заводы і фабрыкі, якія мелі немалаважнае 

значэнне для эканомікі БССР. Працягвалі працаваць толькі прадпрыемствы 

ў Віцебску і некаторых неакупаваных раёнах, якія павінны былі 

забяспечваць армію і насельніцтва прадметамі першай неабходнасці. 

Усё яшчэ значным заставалася беспрацоўе, цяжкім было матэрыяльнае 

становішча працоўных і служачых. На аднаго чалавека выдавалася менш 

фунта хлеба ў дзень. Нярэдка працоўныя зусім не атрымлівалі харчавання. 

Рэзка павысіўся кошт прадуктаў харчавання. Так, у красавіку–чэрвені 

1918  г. рынкавы кошт пуду хлеба ў Віцебску перавысіў 10 тыс. руб., 

пшаніцы – 12 тыс.руб., тады як дзяржаўны кошт быў адпаведна 530 і 740 руб 

[11, с. 164]. 

Некаторыя прадпрыемствы не толькі не пашыралі, але нават скарачалі 

вытворчасць. Так, на Выдрыцкім хімічным заводзе ў Аршанскім павеце ў 

снежні 1917 г. было 222 рабочых, а ў снежні 1918 г. – толькі 177. Некалькі 

лепш склалася сітуацыя толькі на прадпрыемствах Віцебска, якія працавалі 

галоўным чынам на сыравіну, атрыманым з ліквідаваных інтэнданскіх 

складоў Заходняга фронту. Усё гэта адмоўна адбівалася на эканоміцы БССР, 

пагаршала і без таго цяжкае становішча рабочых [58, с. 61]. 

На акупаванай нямецкай арміяй тэрыторыі БССР вытворчыя сілы былі 

фактычна разбураны. Пастаянныя рабаванні і вываз матэрыяльных 

каштоўнасцяў у Германію прывялі прамысловасць на захопленай тэрыторыі 

ў стан поўнага заняпаду. Былі спустошаныя многія прадпрыемствы і 

ўстановы, ўзарваны жалезныя дарогі і масты. Карціну разбурэння і галечы 

ўяўлялі сабой Полацк, Бабруйск, Барысаў. Насельніцтва гарадоў і мястэчак 

галадала, масавым было беспрацоўе. 

Пасля вызвалення цэнтральных і заходніх раёнаў БССР з канца 1918 г. 

пачынаецца аднаўленне яе эканомікі. Значную дапамогу ў гэтым аказалі 

працоўныя Віцебскай і Магілёўскай губерняў, становішча якіх у параўнанні 

было лепшым. На прадпрыемствы Мінскай і вызваленых паветаў Віцебскай і 

Магілёўскай губерняў былі адпраўлены будаўнічыя матэрыялы і сыравіна, а 

таксама спецыялісты, з дапамогай якіх аднаўляліся і ўводзіліся ў строй 

разбураныя прамысловыя прадпрыемствы. 

Некаторую дапамогу ў аднаўленні прамысловасці аказала рускае 

насельніцтва. Гэтая дапамога праяўлялася ў выдзяленні матэрыяльных і 

грашовых сродкаў, пасылцы кадраў і г.д. Грашовыя сродкі вылучаліся як на 
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аднаўленне асобных прадпрыемстваў, так і цэлых галін прамысловасці. Так, 

былі асігнаваныя сродкі на аднаўленне гарбарных прадпрыемстваў у 

Магілёўскай губерні, разбураных будынкаў у Гомельскім павеце, рамонт 

электрастанцыі ў Магілёве, пашырэнне шклозавода «Вікторыя» ў 

Барысаўскім павеце і г.д. У БССР завозілі нафту, станкі, каўстычную соду, 

тканіны, скуру, паліва і іншыя віды сыравіны, абсталяванне і паўфабрыкаты 

[69, с. 199]. 

Аднаўленне гаспадаркі БССР адбывалася ва ўмовах ажыццяўлення 

палітыкі «ваеннага камунізму». Яна была ўведзены ў ходзе грамадзянскай 

вайны, якая запатрабавала змены эканамічнай палітыкі. Ставілася мэта з 

дапамогай палітыкі «ваеннага камунізму» ператварыць краіну ў ваенны 

лагер, мабілізаваць усе сілы і рэсурсы на абарону дзяржавы. Больш 

падрабязна аб сутнасці палітыкі «ваеннага камунізму» і яго ўплыве на стан 

эканомікі БССР будзе сказана ніжэй. Тут неабходна адзначыць толькі тое, 

што ў аснове ваеннай эканомікі перыяду грамадзянскай вайны ляжала 

мабілізацыя ўсёй прамысловасці на службу інтарэсам фронту. У канцы 1918 

–1919 гг., калі беларускі народ наладжваў работу прамысловых 

прадпрыемстваў на вызваленай тэрыторыі, паралельна завяршалася 

нацыяналізацыя буйных, сярэдніх і значнай часткі дробных галін 

прамысловасці. Што тычыцца саматужнікаў, то палітыка ў адносінах да іх 

заключалася ў тым, каб сарганізаваць іх з дапамогай стварэння 

кааператываў. Усё гэта давала магчымасць савецкаму ўраду сканцэнтраваць 

у сваіх руках усе запасы прамысловай прадукцыі з мэтай задавальнення 

патрэбаў фронту. А менавіта гэта і з’яўлялася галоўнай задачай 

прамысловасці ў перыяд грамадзянскай вайны. 

Тым не менш прынятыя меры не далі сур’ёзных станоўчых вынікаў. 

Становішча ў прамысловасці БССР ў 1919 г. заставалася вельмі цяжкім. Не 

хапала сыравіны і паліва для прадпрыемстваў, харчавання для рабочых, 

нізкай была прадукцыйнасць працы. Шэраг прадпрыемстваў знізілі свае 

вытворчыя паказчыкі. Так, паменшылася прадукцыйнасць працы на 

прадпрыемствах харчовай прамысловасці Мінска. Выпрацоўка прадукцыі на 

Добрушскай папяровай фабрыцы скараціліся ў 1919 г. у параўнанні з 1913 г. 

у чатыры разы. З-за недахопу паліва з перабоямі працавала Гомельская 

электрастанцыя, а з 8 траўня 1919 г. Гомель на працягу месяца наогул не 

атрымліваў электраэнергіі [58, с. 62]. 

Паліўны крызіс ахапіў у першую чаргу гарады. Без яго вырашэння 

нельга было не толькі аднаўляць работу прадпрыемстваў, але i наладжваць 

бытавыя ўмовы жыцця насельніцтва. У пачатку 1920-х гг. па 4–6 i нават 

больш месяцаў вымушаны былі прастойваць нават тыя прадпрыемствы, якія 
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больш-менш працавалі. Прычынай гэтых прастояў з’яўлялася адсутнасць 

паліва. Прадпрыемствы Miнска былі забяспечаны палівам усяго на чвэрць. 

Для пераадолення такога становішча праводзіліся тыдні вывазу паліва і 

іншыя меры. Паступова гэта дазволіла зменьшыць вастрыню паліўнага 

крызісу. 

Цяжкасці па аднаўленню прамысловасці яшчэ больш узрасталі ў сувязі 

з развалам у пачатку 1920-х гг. транспартнай сістэмы. Асноўны від зносін i 

перамяшчэння грузаў – чыгункі знаходзіліся ў поўным заняпадзе. У лютым 

1922 г. на Заходняй чыгунцы каля 40% цягнікоў i звыш 80% вагонаў 

знаходзіліся ў нерабочым стане [11, с. 161]. 

Разбураныя ў многіх месцах чыгуначныя лініі і масты, вялікая 

колькасць няспраўных паравозаў і вагонаў, недахоп паліва дапаўнялі 

карціну агульнай разрухі народнай гаспадаркі [58, с. 62]. 

Да поўнага развалу фактычна дайшоў i гарадскі транспарт. За гады 

ваеннага i рэвалюцыйнага ліхалецця, замежных акупацый рэзка скарацілася 

рамізніцтва. У выніку прынятых захадаў у жніўні 1921 г. аднавіла перавозку 

пасажыраў конна-чыгуначная дарога ў Mінскy. Толькі з сярэдзіны 1920-х гг. 

паступова пачаў уводзіцца аўтобусны рух як у гарадах, так i паміж імі [11, 

с.  161]. 

Развал у прамысловасці і транспарце пагоршыў беспрацоўе. 

Напрыклад, на біржы Горацкага павета з 1 студзеня па 1 ліпеня 1919 г. быў 

зарэгістраваны 741 беспрацоўны, у Гомелі да 1 жніўня 1919 г. быў узяты на 

ўлік 1.701 чалавек, у Рагачове – 2144 [58, с. 62]. 

З увядзеннем палітыкі «ваеннага камунізму» дзяржава сканцэнтравала 

ў сваіх руках усе матэрыяльныя рэсурсы, планаванне і кіраванне 

прамысловасцю было цэнтралізавана ў агульнадзяржаўным маштабе. Былі 

створаны галіновыя галоўныя ўпраўленні і цэнтральныя камітэты – глаўкі і 

цэнтры ВСНГ, якія аб’ядноўваліся ў адпаведныя вытворчыя аддзелы. Так, 

Цэнтра-тэкстыль аб’ядноўваў галіны тэкстыльнай прамысловасці, аддзел 

харчовай прамысловасці – Глаўмуку, Глаўмалако, Глаўкандзіцер і г.д. 

Рэгуляванне дробнай саматужнай прамысловасці ажыццяўляў Глаўкустпром 

ВСНГ. 

Адначасова з арганізацыйнай перабудовай адбывалася ўзбуйненне 

прамысловай вытворчасці. Шляхам зліцця невялікіх прадпрыемстваў 

мясцовыя саўнаргасы стваралі больш буйныя па колькасці рабочых і аб’ёму 

вытворчасці фабрыкі і заводы. Напрыклад, Магілёўскі губсаўнархоз ў 

снежні 1918 г. аб’яднаў усе друкарні Магілёва ў адну, канатная вытворчасць 

васьмі дробных устаноў у красавіку 1919 г. засяродзілася на трох 

прадпрыемствах, а тытунёвая – на адной фабрыцы «Меркурый». Аб’яднанне 
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друкарняў у снежні 1919 г. было праведзена ў Гомелі. СНГ БССР ў лютым 

1919 г. усю вытворчасць дрожджаў сканцэнтраваў на адным заводзе ў 

Мінску. Пашырэнню вытворчасці спрыяла стварэнне новых параўнальна 

буйных прамысловых прадпрыемстваў. Напрыклад, Віцебская швейная 

майстэрня, якая налічвала ў 1920 г. 822 рабочых, Гомельская 

абмундзіровачная майстэрня – 500 рабочых, Віцебскі лесапільны камбінат – 

326 рабочых і г.д. У выніку гэтага ўзровень канцэнтрацыі прамысловай 

вытворчасці ў БССР за 1917–1920 гг. крыху павялічыўся. Сярод 

прадпрыемстваў цензовай прамысловасці дробныя ўстановы (16–50 

рабочых) ў 1920 г. складалі 61,2%, сярэднія (51–500 рабочых) – 35,7%. 

Буйныя фабрыкі і заводы (больш за 500 рабочых) складалі 3,1% усіх 

прадпрыемстваў. На іх было занята больш за траціну ўсіх працоўных буйной 

прамысловасці, тады як у 1917 г. – толькі 26,8% [58, с. 64]. 

Адбыліся таксама зрухі і ў размяшчэнні прамысловай вытворчасці: 

істотна вырасла значэнне прадпрыемстваў, якія знаходзіліся ў гарадах. 

Змянілася і галіновая структура прамысловасці, што адбылося ў выніку 

развіцця яе ва ўмовах ваеннага часу – грамадзянскай вайны, нямецкай і 

польскай акупацыі. 

Дзякуючы ваенным заказам узраслі аб’ёмы вытворчасці лёгкай 

прамысловасці БССР. Колькасць занятых у ёй рабочых з 1917 па 1920 гг. 

павялічылася ў 2,2 разы, тады як па прамысловасці ў цэлым – толькі на 

25,4% [69, с. 198]. 

Да канца грамадзянскай вайны лёгкая прамысловасць займала першае 

месца сярод іншых галін. Удзельная вага дрэваапрацоўчай прамысловасці за 

гэты час знізілася больш чым удвая, таксама паменшылася доля харчовай 

прамысловасці. 

У цэлым жа ў канцы грамадзянскай вайны прамысловасць БССР 

знаходзілася ў катастрафічным становішчы. Большая частка 

прадпрыемстваў, якія былі ў БССР да вайны, не працавала. Так, у 

вінакурнай прамысловасці бяздзейнічала 93% прадпрыемстваў, у запалкавай 

– 54%, у дрэваапрацоўчай – 33%, у кардонна-папяровай – 40% і ў 

вытворчасці будаўнічых матэрыялаў – 48% [ДАДАТАК Б]. З-за недахопу 

сыравіны і паліва дзеючыя прадпрыемствы працавалі з вялікімі перабоямі. 

Нізкім заставаўся ўзровень тэхнічнай базы вытворчасці. Сярэдняя 

магутнасць механічных рухавікоў на аднаго працоўнага ў БССР была значна 

ніжэй, чым у прамысловасці РСФСР. Магутнасць механічных рухавікоў за 

гады вайны амаль напалову скарацілася, а ў пераліку на аднаго працоўнага – 

на 40%. Тыя рухавікі, што засталіся былі фізічна зношаныя і састарэлі, а на 

шэрагу прадпрыемстваў яны наогул адсутнічалі. 
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У выніку аб’ём валавай прадукцыі цензовай прамысловасці нават па 

некалькі завышанай ацэнцы складаў не больш за 20% ўзроўню 1913 г. Яшчэ 

ніжэй знізілася вытворчасць тых галін, якія не былі звязаныя з выкананнем 

ваенных заказаў. Так, выпрацоўка цэглы ў параўнанні з 1913 г. складала 

ўсяго 4,4%, паперы – 17, махоркі – 10, дрожджаў – 2,5%. Асабліва знізілася 

за гады першай сусветнай і грамадзянскай войнаў дробная вытворчасць [58, 

с. 66]. 

Істотна змяніўся склад працоўнага класа БССР. У пачатку 1921 г.  

налічвалася 11 723 кваліфікаваных і 18 209 некваліфікаваных рабочых. За 

гады вайны ў дзяржаўную прамысловасць прыйшла значная колькасць 

рамеснікаў. У 1918 г. толькі 1/3 усіх прамысловых рабочых складалі 

нашчадкавыя пралетарыі. У той жа час у сувязі з вострым недахопам 

харчавання частка рабочых сыходзіла ў вёску. Такія змены ў складзе 

рабочага класа адмоўна адбіліся на развіцці прамысловасці ў наступныя 

гады. 

Зразумела, што такая сітуацыя як у прамысловасці, так і ў эканоміцы ў 

цэлым склалася не толькі ў выніку вайны і сабатажу, але і дзякуючы 

створанай жорсткай цэнтралізаванай адміністрацыйнай сістэме, у аснове 

якой ляжала палітыка «ваеннага камунізму». 

Вясной 1918 г. савецкая ўлада прадстаўляла сабой велізарны 

кангламерат самакіруючых, фактычна самастойных тэрыторый і 

гаспадарчых адзінак, краіну з разарванымі эканамічнымі сувязямі і слабой 

цэнтральнай уладай. Узнікла мноства розных утварэнняў (мясцовыя 

«саўнаркамы», «працоўныя камуны», «федэрацыі працоўных камун» і г.д.), 

кожнае з якіх лічыла, што мае права прымаць дэкрэты цэнтральнай улады 

пастолькі, паколькі яны маглі лічыцца прымальнымі, і адвяргаць 

патрабаванні цэнтральных камісарыятаў на кіраўніцтва. 

Многія рашэнні цэнтральнай улады проста не прыводзіліся ў жыццё. 

Яны альбо з ходу адвяргаліся, альбо пачыналася адвольная інтэрпрэтацыя  

распараджэнняў, якія пастуалі зверху. Энтузіязм народа нярэдка ствараў 

такія пачынанні, якія зусім не адпавядалі першапачатковым ідэям 

бальшавікоў. У гэтых умовах толькі моцная цэнтральная ўлада ў стане была 

забяспечыць аднаўленне разарваных эканамічных сувязяў, навесці парадак і 

дысцыпліну ў краіне. 

Ужо з вясны 1918 г. урад у сваёй практычнай дзейнасці стаў звяртацца 

да надзвычайных метадаў, паскоранымі тэмпамі ва ўсе вобласці 

гаспадарчага жыцця краіны пачалі пранікаць аўтарытарныя тэндэнцыі. У 

кароткі час склалася сістэма кіравання прамысловасцю, якая 

характарызавалася абсалютнай цэнтралізацыяй кіравання прадпрыемствамі. 
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Фабрыкі і заводы здавалі вырабленую прадукцыю цэнтралізавана і 

бясплатна. У такім жа парадку адбывалася забеспячэнне прадпрыемстваў 

сыравінай, палівам і г.д. Да 1920 г. у краіне было створана каля 50 глаўкаў: 

Глаўцэмент, Глаўнафта, Глаўадзенне і г.д. Такім чынам, палітыка «ваеннага 

камунізму» ўяўляла сабой тып гаспадарчай сістэмы, у якой па сутнасці не 

было эканамічнага механізму. Кіраўніцтва цалкам абапіралася на жорсткія 

адміністрацыйныя метады. У гэтых умовах ніякай ініцыятывы знізу быць не 

магло, сістэма працоўнага самакіравання на нацыяналізаваных 

прадпрыемствах сябе не апраўдала. У той жа час і кіраўнічая дзейнасць 

новага дзяржаўнага апарату знаходзілася на нізкім узроўні. Усё гэта 

пагоршыла выкліканае вайной становішча ў прамысловасці і паставіла яе на 

мяжу катастрофы. 

Канчатковы паварот да татальнага адзяржаўлення эканамічнага жыцця 

адбыўся з пачатку 1919 г. Адначасова пачалася бескантрольная эмісія 

грошай. Больш за тое, бальшавікі фактычна пайшлі па шляху адмовы ад 

нармальнага падаткаабкладання, ператварылі падатак у форму класавай 

барацьбы. Гэта выклікала шэраг узброеных выступленняў супраць савецкай 

улады. У адказ на гэтыя дзеянні ўрад прыняў рашэнне ажыццявіць 

неадкладны скачок да сацыялізму шляхам камуністычных нападаў. Новая 

канцэпцыя ваенна-гаспадарчай палітыкі меркавала канчаткова выбіць у сіл, 

якія супраціўляюцца, эканамічную базу. Працэс накладання кантрыбуцый і 

правядзення канфіскацыяў пракаціўся па ўсёй краіне. Ажыццяўляць гэтыя 

меры аказалася значна лягчэй, чым наладзіць кіраванне эканомікай [69, 

с.  198]. 

Адбываецца поўнае знясіленне прадукцыйных сіл краіны, што ў сваю 

чаргу замацавала рэжым «спажывецкага камунізму». У 1919 г. натуральная 

частка заработнай платы склала 79,3% (у 1918 г. – 47,4%). Натуральны паёк, 

які не залежаў ад прадукцыйнасці працы, дазваляў толькі выжыць 

працоўным і іх сем’ям. Аднак вынікі працы апынуліся адарванымі ад 

матэрыяльнага ўзнагароджання, сістэма нормаў і тарыфаў практычна 

перастала дзейнічаць. У шэрагу выпадкаў шляхам увядзення дадатковых 

пайкоў (ўдарных, чырвонаармейскіх) і звышурочных работ ствараліся 

асобныя «ўдарныя» групы працоўных, асабліва ў ваеннай прамысловасці. 

Аднак гэта выклікала імкненне атрымаць максімум даходаў і на іншых 

прадпрыемствах. Шляхам абыходу тарыфаў або шляхам заахвочвальнай 

сістэмы завадскім камітэтам часта ўдавалася ўраўняць у матэрыяльным 

дачыненні сваіх працоўных з працоўнымі «ўдарных» груп. Такая сітуацыя 

была невыпадковай, яна вызначалася агульнай тэндэнцыяй да натуралізацыі 

і вельмі глыбокім крызісам грашовай сістэмы [58, с. 67]. 



35 

 

Адначасова ўрад прымае меры па мілітарызацыі працы. Рабочыя і 

служачыя шэрагу ведамстваў заклікаюцца на ваенную службу, ствараюцца 

лагеры прымусовых работ, забараняецца самавольны пераход з аднаго 

ведамства ў іншае. Таварыскія суды атрымліваюць права прымяняць 

жорсткія санкцыі ажно да звальнення з прадпрыемства з перадачай у 

канцэнтрацыйны лагер. Штрафы сталі прымяняцца настолькі шырока, што 

нават праніклі ў дысцыплінарную палітыку партыйных арганізацый. 

Тым не менш, усе гэтыя меры не давалі дастатковага эфекту. «Ударны 

метад» ва ўсіх сваіх праявах не дазволіў рэалізаваць ідэю бальшавікоў – 

прыступіць да будаўніцтва сацыялізму. Аднак палітыка «ваеннага 

камунізму» спрыяла завяршэнню вайны і дазволіла вырашыць галоўнае для 

таго часу пытанне – ўтрыманне ўлады ў руках бальшавікоў [58, с. 56–69]. 

Такім чынам, войны і рэвалюцыі адмоўна адбіліся на стане эканомікі. 

За гады Першай сусветнай вайны значна скараціўся выпуск прамысловай 

прадукцыі, частка прадпрыемстваў была эвакуявана, цалкам спынілі 

дзейнасць цэлыя галіны вытворчасці. Адбылося рэзкае збядненне 

насельніцтва, што спрыяла хуткай перамозе Лютаўскай рэвалюцыі. 

Палавінчатасць мер, што прымаліся і нежаданне Часовага ўрада рашуча 

ўмяшацца ў сферу вытворчасці і размеркавання яшчэ больш ускладнілі 

сітуацыю ў краіне. Першыя сацыялістычныя пераўтварэнні былі 

накіраваныя на адраджэнне эканомікі. Пошук новых форм і метадаў 

гаспадарання ажыццяўляўся з шырокім прыцягненнем працоўных да 

кіравання вытворчасцю. Гэты працэс быў спынены Грамадзянскай вайной і 

палітыкай «ваеннага камунізму». Была ўведзена жорсткая цэнтралізаваная 

сістэма кіравання, ліквідаваныя рынкавыя адносіны, адбылася 

натуралізацыя эканамічнага жыцця. За кароткі час прамысловасць БССР 

апынулася ў катастрафічным становішчы. У такі перыяд для фізічнага 

існавання самой дзяржавы ад улады патрабавалася ў кароткі тэрмін прыняць 

канкрэтныя,  у некаторай ступені жорсткія, меры па выхаду з крызісу. Такімі 

мерамі і стаў НЭП. 

 

 

2.2 Сутнасць НЭПа і пачатак яго рэалізацыі ў 

прамысловасці БССР 
 

Першая сусветная вайна, а таксама грамадзянская вайна сталі 

прычынай вялікіх страт, сама ж эканоміка БССР была вельмі разбурана. Лёс 

«ваеннага камунізму» быў вырашаны паслабленнем міжнароднай 

напружанасці і заканчэннем грамадзянскай вайны. Бальшавікі разумелі, што 
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захаванне «ваеннага камунізму» прывяло б да страты імі ўлады. Стаўленне 

сялян да савецкай улады стала галоўным і вырашальным фактарам, бо раней 

менавіта страх страты зямельных надзелаў у выпадку «белай рэстаўрацыі» 

быў прычынай іх лаяльнасці харчразвёрстцы. Пасля таго, як пагроза знікла 

сяляне сталі выказваць незадаволенасць канфіскацыяй лішкаў, а таксама 

патрабаваць прадастаўлення ім права распараджацца зямлёй. Сяляне пачалі 

ўсё больш актыўна супраціўляцца ўладам. Арганізоўваліся забастоўкі і 

ўспыхвалі паўстанні, галоўным вынікам якіх стала выступленне маракоў 

Кранштадта. Падчас якога сяляне, пераапранутыя ў ваенную форму, сталі 

патрабаваць дазволу на свабодны гандаль хлебам і адмену харчразвёрсткі. 

На мяжы 1920–1921 гг. пачаўся найцяжэйшы эканамічны крызіс. 

Прычынай якога сталі ў першую чаргу рознагалоссі эканамічнага і 

палітычнага характару, а таксама захаванне ранейшых 

«ваеннакамуністычных» метадаў кіравання пры змене палітычнай і 

эканамічнай абстаноўкі. У такой сітуацыі неабходна было тэрмінова 

пераглядаць метады кіравання гаспадаркай і грамадствам. 

Выхад са становішча быў знойдзены шляхам абвяшчэння новай 

эканамічнай палітыкі, пачатак афіцыйна якой быў пакладзены на X з’ездзе 

РКП (б) у сакавіку 1921 г. [11, с. 142]. Прыцягненне сялян да будаўніцтва 

сацыялізма з выкарыстаннем звыклых для іх сродкаў, умацаванне саюза 

працоўнага класа і сялянства – сталі асноўнай мэтай НЭПа. Першапачаткова 

планавалася толькі адмовіцца ад харчразвёрсткі, аднак пазней НЭП стаў 

цэласнай сістэмай мер, якая павінна была спрыяць менш праблематычнаму 

пераходу ад капіталізму да сацыялізму. Па сферах эканомікі НЭП 

прадугледжваў: у галіне сельскай гаспадаркі – харчразвёрстка замянялася 

харчовым падаткам. Харчпадатак ў сваю чаргу быў меншы, чым 

харчразвёрстка, і ўсталёўваўся загадзя, г.зн. напярэдадні пасяўных работ. 

Першапачаткова памер падатку знаходзіўся на ўзроўні каля 20% ад чыстага 

прадукту сялянскай працы, пазней падатак быў зніжаны да 10% ад ўраджаю. 

А з 1 студзеня 1924 г. падатак павінен быў выплачвацца чырвонцамі ў 

памеры да 5% даходу з аднаго двара [11, с. 144]. Нягледзячы на тое, што 

памер падатку быў практычна ў два разы ніжэй, чым харчразвёрстка, на 

тэрыторыі БССР меліся і зваротныя факты. Падатак спаганяўся па 

прагрэсіўнай сістэме, беднякам і сераднякам даваліся льготы. Асабістую 

зацікаўленасць сялян у пашырэнні вытворчасці стымулявала прадастаўленне 

падатковых скідак тым гаспадаркам, якія пашыралі пасяўныя плошчы і 

павялічвалі ўраджайнасць [69, с. 198]. 

Сяляне маглі па сваім меркаванні вырашаць якую форму 

землекарыстання ім выбраць. Закон аб працоўным землекарыстанні быў 
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зацверджаны ў верасні 1922 г. Згодна з Законам ў роўнай ступені законнымі 

станавіліся арцель, абшчына, прыватнае ўладанне ў выглядзе адрубоў або 

хутароў, а таксама камбінацыі гэтых формаў землекарыстання. Акрамя таго, 

была дазволена здача зямлі ў арэнду, а таксама выкарыстанне наёмнай 

працы. Аднак рабочых можна было наймаць толькі пры ўмове, што члены 

сям’і таксама працуюць. Да таго ж развіццё кааперацыі ўсяляк 

заахвочвалася. Аднак вытворчыя кааператывы не адыгрывалі вялікую ролю, 

разам з тым, у крэдытных кааператывах да канца 1920-х гг. уваходзіла 

больш за палову ўсіх сялянскіх гаспадарак. 

З увядзеннем НЭПа ў галіне гандлю таксама адбыліся значныя змены. 

Галоўнай з іх стала магчымасць продажу часткі прадукцыі селяніна, якая 

засталася пасля выплаты харчовага падатку. Вяртанне да прыватнага гандлю 

стала натуральным вынікам пераходу да харчовага падатку. 

Лішкі першапачаткова меркавалася выкарыстоўваць для абмену на 

тавары прамысловай вытворчасці (у прыватнасці, фабрычна-завадской і 

рамеснай прамысловасці) у рамках мясцовага гаспадарчага абароту на 

рынках і кірмашах, так і праз кааператыўныя арганізацыі. Разам з тым, такая 

спроба штучна абмежаваць прыватны абмен скончылася няўдачай. Таму з 

мая 1921 г. грамадзяне і кааператывы атрымалі права абменьваць, закупляць 

і прадаваць сельскагаспадарчую прадукцыю, якія засталіся пасля выплаты 

натуральнага падатку. 

У перыяд НЭПа дзейнічалі тры напрамкі гандлю: дзяржаўны, 

прыватны і кааператыўны. Гэтым відам гандлю было дадзена права 

адкрытай канкурэнцыі паміж сабой. У рознічным гандлі асаблівую 

актыўнасць праяўляў прыватны гандляр. Дзяржаўны гандаль займаў у 

асноўным аптовую нішу, а функцыі аптовых і рознічных прадаўцоў 

сумяшчалі кааператыўныя аб’яднання [11, с. 145]. 

У вобласці фінансаў і крэдыту НЭП прадугледжваў правядзенне 

грашовай рэформы, аўтарам якой быў народны камісар фінансаў 

Г.Я.Сакольнікаў. Да яе падрыхтоўцы былі прыцягнутыя выбітныя 

спецыялісты, напрыклад Н.Н.Кутлер, які ўдзельнічаў у правядзенні 

знакамітай рэформы С.Ю. Віттэ ў 1895–1897 гг. 

У 1922 г. Дзяржбанк выпусціў у абарот чырвонцы, якія абменьваліся 

на золата: 1 чырвонец = 10 дарэвалюцыйным залатым рублям = 7,74 г. 

чыстага золата. Адначасова ў 1922 і 1923 гг. былі выпушчаныя саўзнакі і 

праведзены дзве дэнамінацыі. Па першай адзін рубель узору 1922  г. быў 

роўны 10 000 старых руб., па другой – адзін рубель узору 1923  г. быў роўны 

100 руб. ўзору 1922 г. [69, с. 199]. 
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Спачатку чырвонец лічыўся асаблівым таварам, але не грашыма ў 

поўным сэнсе слова. І выпускаўся для забеспячэння крэдытных аперацый, 

г.зн. з’яўляўся крэдытнымі грашыма. Летам 1923 г. чырвонец пранік у 

рознічны абарот. Гэта было выклікана яго празмернай эмісіяй вясной-летам 

1923 г., якая прывяла да хуткага выцясненне саўзнакаў з абароту. Хоць да 

гэтага часу чырвонец выкарыстоўваўся ў большасці толькі ў рамках 

міжбанкаўскіх разлікаў і буйнога аптовага абароту. 

У лютым 1924 г. эмісія саўзнакаў скончылася. Да гэтага часу былі 

выпушчаны казначэйскія білеты коштам 1, 3, 5 руб. золатам, а таксама 

разменныя медная і срэбная манеты. У сакавіку 1924 г. саўзнакі былі 

выкуплены па цвёрдым курсе: 1 руб. 1924 г. – 50 тыс. руб. саўзнакаў 

выпуску 1923 г. або 50 млрд руб. да дэнамінацыі 1923 г. i поўнасцю 

канфіскаваныя з абароту. За мяжой і ўнутры краіны, чырвонцы абменьваліся 

на золата, а таксама на галоўныя замежныя валюты па даваенным курсе 

царскага рубля (1 амер. дол. = 1,94 руб.) [68, с. 200]. 

З 1921 г. зноў пачаў працаваць Дзяржбанк, былі заснаваныя новыя 

спецыялізаваныя банкі: Цэнтральны банк камунальнай гаспадаркі і 

жыллёвага будаўніцтва, Гандлёва-прамысловы, Расійскі камерцыйны (у 

1924 г. ператвораны ў Знешгандальбанк), Электрабанк і інш. Акрамя вышэй 

згаданых, для крэдытавання асобных галін прамысловасці ствараліся і 

іншыя камерцыйныя і акцыянерныя банкі, якія паміж сабой канкуравалі. 

Прамысловыя прадпрыемствы атрымалі магчымасць па сваім меркаванні 

звяртацца ў любы банк, таму яны часта крэдытаваліся ў некалькіх банках 

адначасова [23, с. 200]. 

Яшчэ адным бясспрэчным новаўвядзеннем была адмена ўсіх 

абмежаванняў на сумы, якія захоўваліся на рахунках арганізацый і 

прыватных асоб. Пры гэтым гарантавалася захаванасць укладаў (г.зн. 

уклады не маглі быць канфіскаваныя), выдача укладаў уладальнікам па іх 

патрабаванню, а таксама канфедыцыйнасць укладаў. 

У ходзе праведзенай падатковай рэформы галоўнай крыніцай даходаў 

дзяржбюджэту сталі не падаткі, што спаганяліся з прыватных асоб, а 

адлічэнні ад прыбытку прадпрыемстваў. Акрамя таго, былі ўведзеныя 

таксама падаткi на піва, запалкі, тытунь, спіртныя напоі і іншыя тавары. 

У сферы прамысловасці раней нацыяналізаваныя сярэднія і дробныя 

прамысловыя прадпрыемствы праз арэнду вярталіся пад прыватнае 

кіраванне і кантроль, бо дзяржава не магла на дадзеным этапе 

падтрымліваць іх рэнтабельнасць. Аднак пад дэнацыяналізацыю не 

падпадалі буйныя прадпрыемствы. У выпадку здачы прадпрыемстваў у 

арэнду ў якасці арандатара разглядаліся ў першую чаргу кааператывы, хоць 
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не выключаліся прыватныя асобы і замежныя фірмы, аднак іх роля была 

невялікая. У цэлым у перыяд НЭПа на долю прыватнага сектара 

прыходзілася ад 1/5 да 1/4 прамысловай прадукцыі. 

Кіраванне буйной прамысловасцю, якая была нацыяналізаваная, 

кардынальна змянілася. Замест ліквідаваных глаўкаў былі створаны трэсты. 

Пад трэстамі разумеліся аб’яднанні аднародных або звязаных паміж сабой 

прадпрыемстваў, якім была дадзена поўная фінансавая і гаспадарчая 

незалежнасць. Трэсты атрымалі таксама і права выпуску доўгатэрміновых 

аблігацыйных пазык. Пры гэтым, дэкларавалася, што ВСНГ не павінен 

ўмешвацца ў бягучую гаспадарчую дзейнасць трэстаў, а дзяржава не магла 

адказваць за іх даўгі. 

Такія змены дапамаглі прамысловасці перайсці на гаспадарчы разлік, 

пры якім прадпрыемствы самі распараджаліся даходамі ад продажу 

прадукцыі, выкарыстоўвалі прыбытак і пакрывалі выдаткі, але толькі пасля 

абавязковых фінансавых узносаў у дзяржбюджэт. 

У хуткім часе пачалі арганізоўвацца і сіндыкаты, пад якімі разумеліся 

аб’яднанні трэстаў, якія займаліся крэдытаваннем, знешнегандлёвымі 

аперацыямі, збытам і забеспячэннем. Такім чынам, сіндыкаты 

сканцэнтравалі ў сваіх руках асноўную частку аптовага гандлю асобна 

ўзятых галін прамысловасці [ДАДАТКІ Ж–Р]. 

У сферы працоўных адносін пачаў развівацца прынцып матэрыяльнага 

стымулявання работнікаў. Першапачаткова была адноўлена грашовая аплата 

працы, зняты абмежаванні на зарплату пры росце выпрацоўкі, уведзены 

тарыфы зарплаты, выключана ўраўнілаўку, ліквідаваныя працоўныя арміі, 

адменены асноўныя абмежаванні на змену месца працы і абавязковая 

працоўная павіннасць [17, с. 198–202]. 

Пераход ад вайны да міру адбываўся ў абстаноўцы сур’ёзных 

эканамічных цяжкасцяў. На тэрыторыі БССР з 815 буйных прамысловых 

прадпрыемстваў, якія былі ў 1913 г., было разбурана і спынілі сваё існаванне 

470, або 57,8%. У харчовай прамысловасці захаваўся 21% прадпрыемстваў, у 

дрэваапрацоўчай – 34%, запалкавай – 30%, кардона-папяровай – 28,6%, 

шкляной – 26,6% і керамічнай – 28,2%. Дробная саматужна-рамесная 

вытворчасць, якая займала ў эканоміцы дарэвалюцыйнага часу значнае 

месца, скарацілася яшчэ больш. Па дадзеных Усерасійскага прамысловага 

перапісу 1920 г., на тэрыторыі БССР было зарэгістравана толькі 11,7 тыс. 

дзеючых дробных устаноў, г.зн. прыкладна 1/6 частка той колькасці, якая 

мелася да вайны. Становішча пагоршылася тым, што і гэтыя прадпрыемствы 

працавалі з вялікімі перабоямі. Большую частку яны прастойвалі з-за 
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недахопу сыравіны або паліва. У выніку рэзка знізіліся прадукцыйнасць 

працы і аб’ём прамысловай вытворчасці [11, с. 139]. 

Увядзенне НЭПа пацягнула за сабой замену асноўных прынцыпаў 

гаспадарання ў прамысловасці, пераўтварэнні яе дзейнасці, у аснову якой 

быў пакладзены гаспадарчы разлік. Рэарганізацыя прамысловасці ўключала, 

па-першае, змяненне структуры кіравання, па-другое, канцэнтрацыю 

прамысловай вытворчасці і, нарэшце, удасканаленне формаў аплаты працы. 

Для ўвасаблення ў жыццё асноўных прынцыпаў гаспадарчага разліку 

на тэрыторыі БССР былі створаны эканамічныя нарады (ЭКОС). ЭКОС 

вялікую ўвагу надавалі пытанням развіцця прамысловасці. Але акрамя 

гэтага разглядалі агульныя пытанні па асобных галінах народнай гаспадаркі, 

а таксама ажыццяўлялі кантроль за дзейнасцю саўнаргасаў. Самай ніжэйшай 

структрнай адзінкай ЭКОС былі завадскія і фабрычныя эканамічныя нарады, 

якія ствараліся на некаторых найбольш буйных прадпрыемствах. 

Эканамічныя нарады ажыццяўлялі свае функцыі сумесна з 

заводакіраўніцтвам. 

Сітуацыя, якая склалася ў эканоміцы, патрабавала перабудовы самога 

арганізацыйнага апарата ВСНГ, а таксама яго органаў. 18–24 мая 1921 г. 

з’езд саўнаргасаў пастанавіў, што пасля стварэння Дзяржплана і планавых 

камісій пры ЭКОС ВСНГ краіны пераўтворыцца ў Народны камісарыят 

прамысловасці. 

З пераходам да НЭПа рэарганізацыя ВСНГ пачалася з ліквідацыі 

былых глаўкаў, а таксама іншых цэнтральных органаў кіравання эканомікай. 

У ранейшай сістэме ВСНГ ствараліся галоўныя ўпраўленні па розных 

галінах прамысловасці. Гэтыя галоўныя ўпраўленні надзяляліся функцыямі 

рэгулявання і планавання вытворчасці, аб’ядноўвалі тэрытарыяльна блізка 

размешчаныя прадпрыемствы, аднастайныя па сваім вытворчасці. Усяго ў 

БССР было створана 15 такіх групавых упраўленняў. З цягам часу 

адбывалася паступовае павелічэнне ролі тэрытарыяльных органаў. Таму ў 

кожным павеце быў створаны эканамічны аддзел, які быў падпарадкаваны 

павятоваму выканкаму і саўнаргасу БССР. Асноўным напрамкам дзейнасці 

эканамічнага аддзела сталі пытанні прамысловасці, якая мела выключна 

мясцовы характар (мясцовае будаўніцтва, саматужная прамысловасць і г.д.) 

[55, с. 70]. 

ВСНГ непасрэдна кіраваў трэстамі саюзнага значэння, для чаго было 

створана Цэнтральнае ўпраўленне дзяржаўнай прамысловасцю 

(ЦУГПРОМ). Для планавага кіраўніцтва дзейнасцю рэспубліканскіх і 

губернскіх саўнаргасаў было створана Галоўнае эканамічнае ўпраўленне 

(ГЭУ). СНГ БССР падпарадкоўваўся і выконваў агульныя дырэктывы ВСНГ 
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РСФСР (з 1922 г. – ВСНГ СССР). Ён ажыццяўляў агульнае рэгуляванне ўсёй 

прамысловасцю, кіраўніцтва мясцовай прамысловасцю, аб’яднаннямі, 

трэстамі і аўтаномнымі прадпрыемствамі. 

Рэарганізацыя апарата саўнаргасаў прывяла да значнага скарачэння 

штатаў. Лік службоўцаў СНГ БССР з 1921 па 1922 г. зменшыўся з 1009 да 

113 чалавек, па Віцебскай губсаўнархозу – з 816 да 200 чалавек, па 

Гомельскай – з 1504 да 48 чалавек [31, с.71]. 

Дзейнасць саўнаргасаў была накіравана на стварэнне ўмоў для 

аднаўлення і развіцця прамысловасці. Лічылася, што асновай выніковай 

работы прамысловых прадпрыемстваў з’яўляецца ўкараненне гаспадарчага 

разліку. Сутнасць яго ў тым, каб прадпрыемствы не толькі кампенсавалі свае 

выдаткі, але і атрымлівалі прыбытак. З гэтай мэтай дзяржава сканцэнтравала 

ў непасрэдным кіраванні ВСНГ і яго мясцовых органах у асноўным толькі 

буйную прамысловасць, а таксама прадпрыемствы, якія мелі асаблівае 

значэнне з народнагаспадарчага пункту гледжання. 

З-за недахопу матэрыяльных, сыравінных і грашовых рэсурсаў 

перавесці на гаспадарчы разлік усе прамысловыя прадпрыемствы не 

ўяўлялася магчымым. Таму было вырашана правесці канцэнтрацыю 

прамысловасці, закрыць ад паловы да чатырох пятых існуючых 

прадпрыемстваў. Пакінуць толькі тыя, якія можна было забяспечыць 

палівам і сыравінай. Гэта давала магчымасць забяспечыць усім неабходным 

пакінутыя прадпрыемствы, наладзіць іх бесперабойную працу, дамагчыся 

падвышаных вытворчых вынікаў і скарачэння залішняй рабочай сілы. 

Адбор прадпрыемстваў у БССР пачаўся з лета 1921 г. Лепш 

абсталяваныя прадпрыемствы на прынцыпах гасразліку пачалі вылучацца ў 

адмысловыя аб’яднання. На тых жа ўмовах пераводзіліся на гаспадарчы 

разлік найбольш буйныя асобныя прадпрыемствы, якія непасрэдна 

падпарадкоўваліся саўнаргасу [ДАДАТАК В]. 

З табліцы 2.3 вынікае, што вытворчасць засяродзілася менш чым на 

адну трэць найбольш буйных прадпрыемствах, на якіх была пакінута амаль 

палова працоўных. Адбылося некаторае ўзбуйненне беларускіх 

прадпрыемстваў. Калі раней на кожнае прадпрыемства прыходзілася 48 

рабочых, то да канца 1922 г. – 74. 

Пераход прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік адбываўся паступова. 

На дзяржаўным забеспячэнні яшчэ доўга заставаліся гарбарная, швейная, 

паліграфічная, шчацінная галіны прамысловасці, вытворчасць 

электраэнергіі, а таксама прадпрыемствы, якія працавалі на экспарт. Гэтыя 

прадпрыемствы лепш забяспечваліся паліўнымі, харчовымі, сыравіннымі і 

грашовымі рэсурсамі. Са снежня 1921 г. былі зняты з дзяржаўнага 
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запеспячэння і перакладзены на гаспадарчы разлік 48 прадпрыемстваў з 

колькасцю занятых на іх працоўных 3185. У цэлым перавод прадпрыемстваў 

на гаспадарчы разлік і зняцце з дзяржаўнага забеспячэння праходзілі ў БССР 

павольна і былі скончаны ў асноўным толькі ў пачатку 1923 г. (у 

цэнтральных раёнах краіны – да сярэдзіны 1922 г.). Астатнія 

прадпрыемствы, знятыя з дзяржаўнага забеспячэння, але не перакладзеныя 

на гаспадарчы разлік, часткова ліквідаваліся, а іх сыравіна, матэрыялы і 

рабочая сіла выкарыстоўваліся на дзеючых фабрыках і заводах. Некаторыя 

прадпрыемствы здаваліся ў арэнду кааператыўным арганізацыям і 

прыватным асобам. 

Пераклад прамысловасці на гаспадарчы разлік ажыццяўляўся з улікам 

умоў і асаблівасцяў кожнай галіны. Прызнаючы, што гаспадарчы разлік 

павінен ляжаць у аснове дзейнасці ўсёй прамысловасці, саўнаркамы 

ўлічвалі, што практычныя пытанні ўкаранення гаспадарчага разліку не 

могуць вырашацца аднолькава для ўсіх галін гаспадаркі. Меркавалася 

арганізаваць прадпрыемствы па прынцыпу бездэфіцытнасці, за 

выключэннем тых, хто ў сістэме дзяржаўнай гаспадаркі з’яўляюцца 

неабходнымі. 

Зняцце прамысловасці з дзяржаўнага забеспячэння праходзіла ў вельмі 

цяжкіх і складаных умовах. Курс нацыянальнай валюты пастаянна падаў, 

грашовая сістэма ў краіне прыйшла ў поўны заняпад. У гэтых умовах 

немагчыма было вымераць выдаткі грамадскай працы, падлічыць выдаткі 

звароту, скласці калькуляцыю сабекошту прадукцыі. Акрамя таго, 

укараненне гаспадарчага разліку ў першыя гады НЭПа абцяжарвалася  

вострым недахопам  абаротных сродкаў. 

З пераводам прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік паўстала 

неабходнасць карэннай змянены сістэмы кіравання прамысловасцю. Новай 

асноўнай арганізацыйнай формай аб’яднання ў прамысловасці сталі трэсты. 

У 1922 г. яны былі створаны на ўсёй тэрыторыі краіны і ва ўсіх галінах 

прамысловасці. У трэсты аб’ядноўваліся найбольш буйныя, пераважна 

аднастайныя прадпрыемствы адных галін. 

У БССР трэсты ствараліся галоўным чынам на тэрыторыі Гомельскай 

губерні. У жніўні 1921 г. Гомельскі саўнаргас прыступіў да выдзялення 

найбольш буйных прадпрыемстваў адной галіны прамысловасці і 

аб’яднанню іх у адзінае гаспадарчае цэлае на пачатках гаспадарчага разліку 

– трэсты. Да канца 1921 г. быў створаны Бумтрэст, Запалкавы трэст, 

Спірттрэст і Сукнотрэст, ў 1922 г. – Гомлес, Гомдрук, Гомэнерго, 

Гомметалл, Гомторг, Гомадзенне і інш [32, с. 75]. 
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На астатняй тэрыторыі БССР найбольшае распаўсюджванне атрымалі 

аб’яднанні аднародных прадпрыемстваў або аб’яднання прадпрыемстваў, 

звязаных тэрытарыяльна. Гэта тлумачылася тым, што тут пераважалі 

неаднародныя дробныя і сярэднія прадпрыемствы, часта раскіданыя ў 

тэрытарыяльных адносінах, таму аб’ядноўваць іх у трэсты было 

немэтазгодна. У сувязі з гэтым на тэрыторыі Мінскай губерні асноўнай 

формай кіравання прамысловасцю сталі групавыя кіравання, на тэрыторыі 

Віцебскай губерні – групавыя аб’яднання. 

Аднак варта адзначыць, што групавыя аб’яднання і групавыя 

кіравання адрозніваліся ад трэстаў толькі па сваёй форме. Па сутнасці яны 

з’яўляліся тымі ж трэстамі, мелі тыя ж правы і знаходзіліся на гаспадарчым 

разліку. 

Пры арганізацыі трэстаў і аб’яднанняў у БССР быў дапушчаны шэраг 

сур’ёзных памылак. Пры гэтым не заўсёды выконваўся прынцып 

эканамічнай мэтазгоднасці. У склад аб’яднанняў часта ўваходзілі дробныя, 

дрэнна абсталяваныя прадпрыемствы. На іх нельга было засяродзіць 

вытворчасць, так як яны не былі забяспечаны сыравінай, матэрыяламі і 

грашовымі сродкамі. 

З утварэннем СССР усе трэсты і аб’яднання былі падзеленыя на 

ведамствы саюзнага, рэспубліканскага і мясцовага значэння. У БССР да 

трэстаў саюзнага значэння адносілася толькі Упраўленне лясной і 

дрэваапрацоўчай прамысловасці басейна Заходняй Дзвіны (Дзвіналес). Усе 

астатнія трэсты і аб’яднанні мелі рэспубліканскае або мясцовае значэнне. 

У пачатку 1920-х гг. у БССР фармуецца падатковая сістэма ў выглядзе 

сукупнасці падаткаў, пошлін і збораў, якiя зымаюцца дзяржавай з мэтай 

стварэння цэнтралізаванага фонду фінансавых рэсурсаў. Да таго ж 

распрацоўваюцца прынцыпы, формы і метады збірання падаткаў. 

Да пачатку НЭПа ў БССР існавала сістэма прамых і ўскосных 

падаткаў, якія першапачаткова фарміравалі адзіны дзяржаўны бюджэт. 

Пасля з структуры якога быў выдзелены мясцовы бюджэт для забеспячэння 

патрэб мясцовага значэння. У сувязі з дзяленнем бюджэту існавалі падаткі 

як рэспубліканскага значэння, так і мясцовага. У адрозненне ад Расійскай 

імперыі падатковая сістэма БССР пераважна складалася з прамых падаткаў. 

Па выніках першага фінансавага года ва ўмовах НЭПа, які завершыўся 30 

верасня 1922 г., у адной са справаздач Наркамфіна БССР гаварылася, што 

пабудаваная ў ССРБ сістэма падаткаабкладання выконвае сваю асноўную 

функцыю – аздараўленне дзяржбюджэту. Са студзеня па верасень 

паступленні падаткаў пакрылі 48% выдаткаў бюджэту за названы перыяд 

(1921/22 фінансавы год), а мясцовы бюджэт закрыты на 86% [32, 121–125]. 
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Аднак, прыведзеныя дадзеныя могуць сведчыць аб недапрацоўках у сістэме 

вылічэння і спагнання падаткаў. Сістэма прамых мясцовых падаткаў 

патрабавала пастаяннага ўдасканалення метадалогіі іх вылічэння і 

спагнання, так як грубы і нерацыянальны падыход прыводзіў да росту 

нядоімак і супрацьдзеянняў з боку насельніцтва. 

Ускосныя падаткі ў савецкім грамадстве мелі значна меншае значэнне, 

чым у дарэвалюцыйнай Расіі, так як лічыліся не справядлівымі ў параўнанні 

з простымі. Але, тым не менш, дзяржава выкарыстоўвала сістэму акцызаў 

для папаўнення мясцовага бюджэту. Стаўкі ўскосных падаткаў былі значна 

вышэй на тыя прадметы, якія не з’яўляліся абавязковымі для ўжывання 

шырокіх мас насельніцтва. У пачатку 1920-х гг. усе стаўкі адрозніваліся 

пастаянным ростам, нават на тыя прадметы, выкарыстанне якіх у побыце 

было неабходным [8, с. 75]. 

Такім чынам, эканамічны механізм у перыяд НЭПа грунтаваўся на 

выкарыстанні эканамічных метадаў адміністрацыйнай сістэмы гаспадаркі, 

якая захавалася. Пачатак НЭПа быў пакладзены ў сельскагаспадарчай 

палітыцы, задачай якога было атрыманне большага аб’ёму прадуктаў 

харчавання. Затым ён атрымаў развіццё ў камерцыйнай палітыцы 

заахвочвання гандлю, уключаючы фінансавую, накіраваную на стабілізацыю 

валюты. Нарэшце, ён стаў прамысловай палітыкай, якая дазволіла аднавіць 

прамысловасць. НЭП стаў своеасаблівай спробай інтэграцыі ў рамках 

адзінага гаспадарчага комплексу якасна разнастайных вытворчых сіл і 

ўкладаў. Яго можна разглядаць як тып шматукладнай эканомікі, унутрана 

няўстойлівай па сваёй прыродзе. НЭП своеасабліва ўлавіў агульнасусветную 

тэндэнцыю пераходу да спалучэння рынкавых механізмаў і дзяржаўнага 

рэгулявання. Але бальшавікі рэалізавалі гэтую ідэю як бы з адваротнага 

боку: развітыя краіны ішлі ад свабоднага рынку да ўкаранення асобных 

элементаў дзяржаўнага ўмяшання, а савецкая ўлада – ад татальнага 

дзяржаўнага рэгулявання да дапушчэння «капіталістычных» па тагачаснай 

тэрміналогіі элементаў. Прычым палітычнае кіраўніцтва СССР лічыла 

асноўнай мэтай НЭПа хуткае пераадоленне шматукладнасці і стварэнне 

аднароднага сацыялістычнага грамадства. 

Нягледзячы на значнае паляпшэння паказчыкаў прамысловасці БССР 

ў перыяд НЭПа далёка не ўсе прадпрыемствы, перакладзеныя на гаспадарчы 

разлік, атрымлівалі прыбытак. Амаль увесь час былі ўбытачнымі 

льнопрадзільная і швейная галіны прамысловасці. Часткова гэта 

тлумачылася недастатковасцю ўласных абаротных сродкаў ва ўсёй 

прамысловасці, неабходнасцю шляхам унутрыпрамысловых назапашванняў 

папаўняць абаротныя сродкі стратных прадпрыемстваў. Фабрыкі і заводы, 
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якія ўваходзілі ў аб’яднанні, фактычна не мелі аператыўнай самастойнасці. 

Уся вытворчая, гаспадарчая і фінансавая дзейнасць прадпрыемстваў БССР 

была падпарадкавана трэстам. Фабрыкі і заводы не мелі свайго балансу, іх 

забеспячэнне і збыт гатовай прадукцыі на рынку не маглі ажыццяўляцца 

самастойна. Натуральна, што такое становішча не садзейнічала 

зацікаўленасці ў атрыманні прадпрыемствамі максімальнай прыбытку. 
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ГЛАВА 3. ПРАМЫСЛОВЫ СЕКТАР БССР У ПЕРЫЯД 

ПРАВЯ ДЗЕННЯ НЭПА 

3.1 Асноўныя паказчыкі прамысловасці БССР ва ўмовах 

НЭПа 

 

НЭП пазітыўна паўплываў на развіццё прамысловасці. Эканамічны 

комплекс рэспублікі сфармаваўся ў выніку двух узбуйненняў тэрыторыі 

БССР. Далучэнне Віцебшчыны ў 1924 г. і Гомельшчыны ў 1926 г. 

павялічыла магутнасць прамысловасці колькасна, але якасныя паказчыкі яе 

былі вельмі нізкімі. Ажно да 1926 г. для прамысловасці былі характэрныя 

фізічнае і маральнае старэнне асноўных фондаў, тэхнічная адсталасць, нізкі 

ўзровень прадукцыйнасці працы і кваліфікацыі работнікаў, высокі сабекошт 

прадукцыі, недахоп спецыялістаў. Тым не менш паступова наладжваліся 

нармальныя вытворчыя працэсы. Была адноўлена палова буйных 

прамысловых прадпрыемстваў, якія дзейнічалі да Першай сусветнай вайны. 

Колькасць рабочых амаль зраўнялася з даваенным узроўнем, а выпуск 

валавай прадукцыі перавысіў даваенны на 41,7%. Доля дзяржаўнага сектара 

ў буйной прамысловасці рэспублікі ў пачатку 1926 г. складала 96,8% [69, 

с.  205], [ДАДАТАК Г]. 

Значна хутчэй і ў больш поўным аб’ёме аднаўляліся дробныя 

саматужна-рамесныя прадпрыемствы, паколькі яны валодалі вялікім 

вопытам у параўнанні з буйнымі і не патрабавалі значных 

капіталаўкладанняў. 

З увядзеннем НЭПа шматлікія буйныя прадпрыемствы былі зняты з 

дзяржбюджэту і перакладзены на гаспадарчы разлік. Па ініцыятыве 

Гомельскага саўнаргаса першай з лютага 1922 г. была перакладзеная на 

гаспадарчы разлік папяровая прамысловасць, на працягу 1922 г. – 

прадпрыемствы Мінскай і Віцебскай губерняў, а да канца 1922 г. – амаль уся 

дзяржаўная прамысловасць. Трэсты ствараліся галоўным чынам на 

тэрыторыі Гомельскай губерні, на астатніх – аб’яднанні аднародных або 

звязаных тэрытарыяльна прадпрыемствы. На тэрыторыі Мінскай губерні 

ўтвараліся групавыя кіраванні, якія аб’ядноўваліся па прынцыпу 

аднастайнасці. Толькі да верасня 1924 г. трэсты былі створаны на ўсёй 

тэрыторыі рэспублікі: Кожтрэст, Бумтрэст, Шклотрэст, Харчтрэст, 

Дзяржспірт і інш. Усяго ў канцы 1924 г. існавала дзевяць трэстаў [69, с. 206]. 

У цэлым прамысловасць мела паўсаматужных характар і грунтавалася 

амаль выключна на мясцовай сыравіне. У 1925 г. пры дастаткова вялікай 

колькасці прадпрыемстваў найбольш буйных налічвалася 76, з іх дзейнічала 

67. Асноўны капітал рэспубліканскай дзяржаўнай прамысловасці складаў 
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9,57 млн руб., або ў сярэднім на адно прадпрыемства 126 тыс. руб. Некалькі 

металаапрацоўчых заводаў выпускалі прадметы хатняга ўжытку і 

нескладаны сельгасінвентар [69, с. 208]. 

Асноўнымі галінамі дробнай прамысловасці былі: харчовая, швейная, 

гарбарная, апрацоўка металаў, дрэва, воўны, мінералаў. Прадпрыемствы 

былі малапрыбытковымі, метады вытворчасці – адсталымі, кошт уласнасці 

аднаго прадпрыемства не перавышаў 250 руб. У 1925–1926 гг. сярэдняя 

заработная плата рабочых БССР складала 44,6 руб. Гэта значыць, па 

падліках за 5–6 заробкаў працоўны мог купіць сабе прадпрыемства [32, 

с.  111]. 

Спрыяльныя ўмовы меліся ў рэспубліцы для развіцця саматужна-

рамеснай прамысловасці. Паколькі тут было шмат вольных працоўных рук 

з-за аграрнага перанасялення, недастаткова развітая буйная прамысловасць, 

павольна ішоў працэс назапашвання капіталаў. Яна магла параўнальна доўгі 

час запаўняць сваімі вырабамі рынак прамысловых тавараў. 

Калі казаць пра аднаўленне канкрэтных груп галін прамысловасці, то 

варта адзначыць, што найбольш хуткімі тэмпамі гэты працэс праходзіў у 

лёгкай прамысловасці. Тут існавала значна менш праблем, галіна магла 

развівацца на мясцовым паліве і сыравіне, таксама шырока выкарыстоўвалі 

саманарыхтоўку. Сельская гаспадарка, якая адраджалася, пастаўляла 

сыравіну для лёгкай прамысловасці і пашырала рынак збыту яе прадукцыі. 

Аднаўленне цяжкай прамысловасці значна адставала ад тэмпаў 

аднаўлення лёгкай прамысловасці. Цяжкая прамысловасць больш пацярпела 

ад замежнай ваеннай інтэрвенцыі і грамадзянскай вайны. Асабліва моцна 

адбілася на адставанні яе развіцця транспартная разруха. Вялікія цяжкасці 

адчувала цяжкая індустрыя пры замене зношанага абсталявання. Паколькі 

яго вытворчасць у РСФСР было развіта слаба, а замежны рынак часта 

аказваўся недаступным для краіны. Асабліва адставала 

металапрамысловасць. Толькі ў канцы аднаўленчага перыяду яе развіццё 

некалькі паскорылася [63, с. 92]. 

Да канца 1925 г. прамысловасць БССР была адноўленая і дасягнула 

ўзроўню 1913 г. У 1925–1926 гаспадарчым годзе валавая прадукцыя 

цэнзавай прамысловасці ўсходніх абласцей БССР перавысіла даваенны 

ўзровень на 28,5%, пры гэтым 96,8% складаў дзяржаўны сектар 

прамысловасці. Удзельная вага прамысловай прадукцыі ва ўсёй народнай 

гаспадарцы БССР узрасла да 22,3%. Асабліва хуткі рост валавай прадукцыі 

назіраўся ў шкляной, дрэваапрацоўчай і харчасмакавай галінах [59, с. 98]. 

Значная работа была праведзена па аднаўленні разбураных 

прадпрыемстваў. Толькі ў 1924–1925 гаспадарчым годзе былі ўведзены ў 
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дзеянне маслабойных заводы ў Бабруйску, Віцебску, Магілёве, Віцебская 

кардонная фабрыка, цвіковы завод «Чырвоны Кастрычнік» у Оршы і многія 

іншыя прадпрыемствы. Адначасова нарошчвалася магутнасць дзеючых і 

будаваліся новыя прадпрыемствы. Усё гэта патрабавала велізарных 

капітальных укладанняў. Рэзкае іх павелічэнне назіраецца з 1925 г., г.зн. з 

таго часу, калі, па дадзеных ЦСУ СССР, эканоміка краіны наблізілася да 

даваеннага ўзроўню. У 1926–1927 гг. у параўнанні з 1922–1923 гг. аб’ём 

капітальных укладанняў павялічыўся амаль у 19 разоў. За першыя пяць 

гадоў НЭПа ў прамысловасць СНГ БССР было ўкладзена каля 20 млн руб., 

г.зн. сума, якая значна перавышала аб’ём асноўных прамысловых 

вытворчых фондаў па стане на 1 кастрычніка 1922 г. [20, с. 92]. 

Капітальныя ўкладанні выкарыстоўваліся галоўным чынам на 

аднаўленне буйных прадпрыемстваў, якія адказвалі асноўным эканамічным 

прынцыпам гаспадарання. На працягу 1922–1927 гг. было пераабсталявана і 

пашырана 119 прадпрыемстваў. Пераважная іх частка падвергнулася 

тэхнічнаму перааснашчэнню ў апошнія два гады. 

Шэраг фабрык і заводаў былі рэканструяваны карэнным чынам. Да 

такіх прадпрыемстваў можна аднесці Мінскі металаапрацоўчы завод 

«Энергія» (цяпер станкабудаўнічы завод ім. Кастрычніцкай рэвалюцыі), 

вытворчыя фонды якога за гэтыя гады павялічыліся ў пяць разоў. У 1926 г. у 

параўнанні з 1923 г. у 6,4 разы ўзраслі вытворчыя фонды драцяна-цвіковага 

завода (м. Барань), у 2,6 – запалкавай фабрыкі «Чырвоная Бярэзіна», у 2,4 – 

Віцебскай льнопрадзільнай фабрыкі «Дзвіна», у 2 разы – барысаўскай 

папяровай фабрыкі «Прафінтэрн» і інш. Значныя сродкі былі ўкладзеныя ў 

пераабсталяванне Добрушскай папяровай фабрыкі «Герой працы», 

Гомельскага завода «Рухавік рэвалюцыі» і іншых прадпрыемстваў. У 1926– 

1927 гг. былі пабудаваны і ўведзены ў эксплуатацыю новыя прадпрыемствы: 

Мінская швейная фабрыка «Кастрычнік», Віцебская швейная фабрыка 

«Прафінтэрн», Мінскі завод цэглы, Мінская абутковая фабрыка і г.д. У той 

жа час шэраг дробных прадпрыемстваў па розных прычынах былі 

ліквідаваны, а абсталяванне іх перабазаваліся на іншыя прадпрыемствы 

адпаведных галін [58, с. 95]. 

З 1925 г. дзяржава пачала праводзіць актыўную палітыку 

кааперыравання саматужнікаў і стварэння арцеляў. У БССР з гэтай мэтай 

быў створаны арганізацыйна-эканамічны цэнтр «Белкустпромсоюз». 

Аб’яднанне саматужнікаў і рамеснікаў з-за іх раскіданасці было справай 

няпростай і праходзіла значна складаней, чым у іншых раёнах СССР. Да 1 

кастрычніка 1927 г. у рэспубліцы было створана 265 вытворчых 

прамысловых арцеляў. Аднак іх значэнне ў вытворчасці, як вынікае з 
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дадзеных табліцы 3.2, было нязначным. У аб’ёме прадукцыі дробнай 

прамысловасці кааператыўны сектар займаў 5,6% [ДАДАТАК Д]. Пры 

гэтым, як відаць з табліцы, дзяржаўны сектар займаў усё большыя  пазіцыі. І 

на вызначаную дату яго ўдзельная вага па валавай прадукцыі ўсёй 

прамысловасці БССР складала 59,1%, (кааператыўнага сектара – 3,7%; 

капіталістычнага – 7,2%; дробнатаварнага – 30,0%). 

Неабходнасць хуткага аднаўлення эканомікі, голад і разруха 

прадвызначылі дапушчэнне прыватнакапіталістычнага сектара ў 

прамысловасці, гандлі і сельскай гаспадарцы. Савецкая дзяржава разлічвала 

прыцягнуць прыватнага прадпрымальніка і яго капітал, што ў значнай 

ступені паскорыла б аднаўленне народнай гаспадаркі. Таму эканамічная 

палітыка ў пачатковы перыяд НЭПа была накіравана на падтрымку 

прыватных дробных, сярэдніх і кааператыўных прадпрыемстваў, на здачу ў 

арэнду прыватным асобам, кааператывам, арцелям і таварыствам 

дзяржаўных прадпрыемстваў. Мясцовыя органы ўлады атрымалі права 

заключаць арэндныя дагаворы. Абавязковай умовай арэнды з’яўлялася 

аднаўленне арандатарам асноўных фондаў прадпрыемства і вяртанне яго 

дзяржаве па заканчэнні тэрміну арэнды ў спраўным стане. Прыцягваючы да 

аднаўлення прамысловасці прыватнага прадпрымальніка, яго веды, вопыт, 

дзяржава імкнулася павялічыць у краіне колькасць тавараў і як мага хутчэй 

ліквідаваць голад. 

Савецкая ўлада разглядала дзяржаўны капіталізм як гаспадарчы ўклад 

пераходнай эканомікі пры вядучай ролі сацыялістычнага сектара. Лічылася, 

што ён можа быць выкарыстаны як дапаможны сродак, які можа паскорыць 

развіццё прадукцыйных сіл, павялічыць вытворчасць тавараў, садзейнічаць 

развіццю тавараабароту. Тлумачылася, што неабходна ўжываць розную 

ступень дапушчэння капіталу і прыватнага гандлю, не баяцца вядомага 

насаджэння капіталізму, толькі б неадкладна павялічыць абарот грашовых 

сродкаў і ажывіць эканоміку. Пры гэтым дзяржава імкнулася рэгуляваць 

сферу дзейнасці прыватнакапіталістычнага сектара так, каб не даць 

капіталізму выйсці з рамак умоў, якія для яго былі вызначаныя. 

Рэгулюючая дзейнасць савецкай дзяржавы выявілася ў вызначэнні 

кірунку вытворчай дзейнасці капіталістычных прадпрыемстваў, у пэўным 

аб’ёме і асартыменце выпускаемай прадукцыі, у памеры долевага адлічэння 

на карысць дзяржавы, у парадку аднаўлення і абнаўлення асноўных фондаў 

прадпрыемстваў. Дзяржава заахвочвала дзейнасць прыватнага капіталу ў 

тых галінах, развіццё якіх было вельмі важным для эканомікі краіны. Такіх, 

як вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, здабываючай прамысловасці, 

здабычы каляровых металаў і інш. Савецкі ўрад быў таксама зацікаўлена ў 
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тым, каб прыватны капітал змяшчаў свае назапашванні ў прамысловасць, а 

не ў гандаль. Для паспяховага накіравання капіталу ў рэчышча дзяржаўнага 

капіталізму важным лічылася канцэнтрацыя яго ў розных грамадствах і 

таварыствах прадпрымальнікаў. З гэтай мэтай дзяржава імкнулася 

акцыянаваць прыватны капітал, каб ажыццяўляць больш поўны, 

арганізаваны кантроль і планавае рэгуляванне прыватнакапіталістычнага 

сектара. 

Што ж тычыцца прадстаўнікоў прыватнагаспадарчага капіталізму, якія 

не жадалі ўступаць у якія б то ні было дагаворныя адносіны з дзяржавай, то, 

не маючы магчымасці непасрэдна накіроўваць яго дзейнасць, дзяржава тым 

не менш імкнулася не дапусціць самастойнага развіцця капіталізму. Такія 

прадпрыемствы жорстка абмяжоўвалася пры дапамозе крэдытна-грашовай 

сістэмы, забеспячэння, падатковай палітыкі, а таксама адміністрацыйна-

прававых мер. Такая палітыка дзяржавы, а таксама адсутнасць у гэты час 

сур’ёзнай заканадаўчай базы часта прыводзілі да самавольства на месцах у 

адносінах да прыватных прадпрымальнікаў. 

Дзяржаўны капіталізм у СССР у гады НЭПа выявіўся ў самых 

разнастайных формах: арэндзе дзяржаўных прадпрыемстваў прыватнымі 

прадпрымальнікамі, канцэсіях, форме змешаных дзяржаўна-капіталістычных 

прадпрыемстваў, прыцягненні прыватных гандляроў на камерцыйных 

пачатках, найпрасцейшых відах прыватнакапіталістычнай кааперацыі. 

Асноўнай формай дзяржаўнага капіталізму ў прамысловасці БССР 

з’яўлялася прыватнакапіталістычная арэнда. Здача ў арэнду прадпрыемстваў 

у БССР пачалася ў другой палове 1921 г. яна праводзілася на падставе 

дэкрэта Саўнаркама РСФСР «Аб парадку здачы ў арэнду прадпрыемстваў, 

падведамасных ВСНГ» ад 5 лiпеня 1921 г. У ліпені 1921 г. СНГ БССР 

стварыў цэнтральную арэндную камісію, а ў паветах былі ўтвораны 

павятовыя камісіі ў складзе старшыні выканкама, загадчыка павятовым 

эканамічным аддзелам і прадстаўніка прафбюро [58, с. 84–85]. 

Найбольш шырокае распаўсюджванне прыватнакапіталістычнага 

арэндныя адносіны ў прамысловасці атрымалі ў 1922 г. [ДАДАТАК Е]. 

Аднак, прааналізаваныя дадзеныя дазваляюць сцвярджаць, што пасля 1922 г. 

колькасць такіх прадпрыемстваў не павялічвалася, а значна скарачалася. 

Так, калі ў 1921 г. было здадзена 24 буйных прадпрыемствы, то ў 1922 г. 

ўжо – 50 (у 1923 г. – 8, 1924 г. – 3, 1925 г. – 5, 1926 г. – 0). 

Варта адзначыць, што некаторае пашырэнне арэндных адносін 

адбылося ў 1924 г., што было звязана з узбуйненнем БССР. У сувязі з гэтым 

СНГ БССР перагледзеў прадпрыемствы, якія знаходзіліся ў яго 

падпарадкаванні, і частку з іх перадаў мясцовым саветам, а некаторыя здаў у 
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арэнду. Аднак, гэта датычыцца пераважна дробнай прамысловасці: 1921 г.. – 

76, 1922 г. – 230, 1923 г. – 19, 1924 г. – 121, 1925 г. – 86, 1926 г. – 4. 

Найбольшае распаўсюджванне арэнда атрымала ў харчасмакавай 

(асабліва ў мукамольнай), гарбарнай, лесапільнай, смолакурэнна-скіпідарнай 

і цаглянай прамысловасці. Аднак па памеры вытворчасці і колькасці занятых 

рабочых прадпрыемствы, якія здаваліся ў арэнду, былі невялікія. У сярэднім 

на адно прадпрыемства цэнзавай прамысловасці, якое знаходзілася ў арэндзе 

ў прыватных асоб, прыходзілася каля 15 чалавек, а ў дробнай прамысловасці 

значна менш [19, с. 207]. 

Прадпрыемствы здаваліся ў арэнду на параўнальна невялікі тэрмін. 

Так, з 536 дробных прамысловых прадпрыемстваў на тэрмін да аднаго года 

было здадзена 61,2%, на два – 20,7%, на тры – 10,8%, на чатыры і больш 

гадоў – 7,3%. Пераважная іх частка была здадзена прыватным асобам – 

70,3%. На долю кааперацыі прыходзілася 22,2% і грамадскіх арганізацый – 

7,5% прадпрыемстваў [23, с. 85]. 

Памер сярэдняй платы ўсталёўваўся ў залежнасці ад кошту маёмасці. 

Улічваліся таксама стан прадпрыемства, неабходныя затраты на яго 

аднаўленне і магчымая рэнтабельнасць. Як правіла, памер арэнднай платы 

ўсталёўваўся на таргах, прызначаных арэнднымі камісіямі ў пэўныя тэрміны 

з апавяшчэннем ў друку. У адносінах да кошту асноўных вытворчых фондаў 

ён значна вагаўся. Так, за Гомельскі і Магілёўскі піваварныя заводы 

арэндная плата складала 2,5% да кошту вытворчых фондаў, тады як на 

Мазырскім мэталаапрацоўчым заводзе «Тауро» яна даходзіла да 10%. 

Вылічэнне і спагнанне арэнднай платы адбывалася неаднолькава. Ва 

ўмовах абясцэньвання нацыянальнай валюты ў аснову аплаты арэнды былі 

пакладзены хлебныя адзінкі. Да спагнання арэнднай платы ў грошах ці 

прадуктамі вытворчасці саўнаргасы звярталіся значна радзей. Толькі з 

усталяваннем цвёрдага грашовага звароту спагнанне арэнднай платы стала 

адбывацца толькі ў грошах. 

Варта адзначыць, што прызначаныя гаспадарчымі органамі да здачы ў 

арэнду прадпрыемствы далёка не заўсёды знаходзілі сабе арандатараў. Так, 

летам 1921 г. па саўнаргасу БССР было вызначана да здачы ў арэнду 78 

прадпрыемстваў, пазней іх колькасць крыху павялічылася. Аднак да верасня 

1922 г. у арэнду былі здадзены толькі 52 прадпрыемствы. Па Віцебскаму 

губсаўнархозу на 1 жніўня 1922 г. у арэнду здавалася ўсяго 30 

прадпрыемстваў. Некалькі больш актыўна гэтая праца вялася Гомельскім 

саўнаргасам, дзе з канца 1921 г. па 1 студзеня 1923 г. арандаваліся 233 

дробных прадпрыемства. Найбольшую цікавасць арандатары тут праявілі да 

мукамольным прадпрыемствам [60, с. 186]. 
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Прычынай слабой цікавасці да арэнды прадпрыемстваў з’яўлялася тое, 

што здаваліся ў арэнду, як правіла, дрэнна абсталяваныя, нерэнтабельныя 

прадпрыемствы. Таму прадпрымальнік ставіўся да іх з вялікай 

асцярожнасцю, аддаючы перавагу ўкласці свой капітал у больш выгадны 

гандлёвы абарот. Прычым у перыяд павелічэння ёмістасці рынку цікавасць 

да арэнды прадпрыемстваў павышалася, а ў перыяд яго звужэння і дэпрэсіі 

вытворчасці колькасць прадпрыемстваў, якія здаваліся ў арэнду, рэзка 

зніжалася. 

У пачатку аднаўленчага перыяду савецкі ўрад зрабіў шэраг мер па 

прыцягненню ў эканоміку краіны замежнага капіталу. На X з’ездзе РКП (б) 

было прынята рашэнне аб дапушчэнні замежных канцэсій у першую чаргу ў 

тых галінах, развіццё якіх павысіла б узровень прадукцыйных сіл РСФСР. 

Канцэсія ўяўляе сабой дагавор дзяржавы з замежным прадпрымальнікам, які 

абавязваецца наладзіць вытворчасць, выплачваючы пры гэтым долю 

здабываемага прадукту дзяржаве, а іншую долю пакідаючы сабе. Або 

прадпрыемства, арганізаванае на аснове такой дамовы. У пачатку 1920-х гг. 

гэта было адным са сродкаў выхаду з эканамічнага крызісу. 

Як правіла, пад канцэсіі аддаваліся прадпрыемствы або гаспадарчыя 

аб’екты, аднавіць дзейнасць якіх дзяржава была не ў стане, ці  вытворчасць, 

якая патрабавала вялікіх капітальных укладанняў. Да 1 красавіка 1925 г. у 

краіне налічвалася каля 70 канцэсій, дзе працавала 24 тыс. рабочых. 

Удзельная вага канцэсій ў вытворчасці прамысловай прадукцыі складала 

0,4%. Канцэсіі, якія прыступілі да працы, абмежаваліся мінімальным 

капіталаўкладаннем. Усімі замежнымі канцэсіянерамі быў укладзены 

капітал на суму 48 млн. залатых руб., з якіх 20 млн. руб. належала 

англійскаму капіталу, 25 млн. руб. было ўкладзена ў здабываючую 

прамысловасць, 15 млн. руб. – у апрацоўчую і 8 млн. руб. – у фінансавыя і 

гандлёвыя прадпрыемствы [58, с. 91]. 

Усё гэта вызначалася не столькі адсутнасцю ініцыятывы  

прадпрыемстваў і эканамічных арганізацый рэспублікі, колькі палітыкай 

саюзнага ўрада, якая не давала ўмацавацца новаму ўкладу ў нэпаўскай 

структуры эканомікі ў значных маштабах. Тэарэтычна такая магчымасць 

існавала, аднак на практыцы стварэнне канцэсій праходзіла з цяжкасцю. 

Істотную ролю адыграла адмова савецкага кіраўніцтва ад выплаты 

дарэвалюцыйных даўгоў і вяртанне замежнай уласнасці. Першыя спробы 

стварэння канцэсій былі абумоўлены крызісным станам эканомікі краіны, 

неабходнасцю валютных і таварных ін’екцый. Але так як разруха была 

пераадолена, сталі ў большай ступені сказвацца прадузятасць да 

«капіталістаў-эксплуататараў», хваляванне, што замежны капітал заваюе 
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пэўныя пазіцыі ў савецкай эканоміцы. Усё гэта непазбежна вяло да 

абмежавання канцэсійнай палітыкі і ў канчатковым выніку да адмовы ад яе ў 

канцы 1920-х гг. пры адначасовым адыходзе ад нэпаўскіх прынцыпаў у 

цэлым. 

Такім чынам, да канца 1925 г. прамысловасць БССР была адноўлена і 

дасягнула ўзроўню 1913 г. У 1925–26 гаспадарчым годзе валавая прадукцыя 

цэнзавай прамысловасці ўсходніх абласцей БССР перавысіла даваенны 

ўзровень на 28,5%, пры гэтым 96,8% складаў дзяржаўны сектар 

прамысловасці. Удзельная вага прамысловай прадукцыі ва ўсёй народнай 

гаспадарцы БССР ўзрасла да 22,3%. Асабліва хуткі рост валавай прадукцыі 

назіраўся ў шкляной, дрэваапрацоўчай і харчасмакавай галінах. Аднак, 

нягледзячы на некаторыя поспехі, магчымасці да далейшага пашырэння 

вытворчасці былі абмежаванымі. Толькі з 1926 г. разгарнулася будаўніцтва 

шэрагу буйных прадпрыемстваў, напрыклад Бабруйскага дрэваапрацоўчага 

камбіната, Гомсельмаша, Магілёўскай фабрыкі «Чырвоная Бярэзіна» і 

некаторых іншых, з 1927 г. пачалося будаўніцтва БелДРЭС [69, с. 207]. У 

выніку ў 1927–28 гаспадарчым годзе валавы аб’ём прадукцыі цэнзавай 

прамысловасці перасягнуў ўзровень 1913 г. амаль у два разы. Аднак сродкаў 

атрыманых ад дзяржаўных пазык, даходаў ад унутранага і знешняга гандлю, 

якія ўкладаліся, было відавочна недастаткова. З канца 1920-х гг. кіраўніцтва 

краіны пераарыентавалася на жорсткія, надзвычайныя метады назапашвання 

рэсурсаў для індустрыялізацыі. 

 

 

3.2 Становішча рабочага класа БССР у перыяд НЭПа 

 

На адраджэнне прамысловасці негатыўна ўплывалі вельмі нізкі 

жыццёвы ўзровень гарадскога насельніцтва ў пачатку 1920-х гг., цяжкасці з 

харчаваннем, а таксама вострая жыллёвая праблема. У мэтах выхаду са 

складаных абставін гараджане, большасць з якіх і была рабочымі 

прадпрыемстваў, нярэдка шукалі паратунку ў сельскай мясцовасці. У выніку 

адбылося значнае скарачэнне гарадскога насельніцтва. У 1922 г. у параўнаніі 

з 1917 г. у БССР яно паменшылася амаль на 100 тыс. чалавек i склала толькі 

184 тыс. [12, с. 239]  Гэта з’ява фактычна прывяла да дэкласавання 

прамысловых рабочых. 

Да таго ж на дадзены працэс уплывалі дзеянні савецкай улады, 

прадыктаваныя палітычнымі адносінамі да работнікаў, у лаяльнасці якіх яна 

не была ўпэўнена. Ад вытворчых паслуг такіх асоб у дзяржаўных 

прадпрыемствах імкнуліся вызваліцца. Характэрным у гэтых адносінах 
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з’яўляецца факт, прыведзены ў спецыяльнай палітычнай зводцы АДПУ 

СССР ад 7 лютага 1923 г. У ей адзначана, што з галоўных Гомельскіх 

чыгуначных майстэрань звольнены па скарачэнню штатаў 86 чалавек 

эсэраўскай i меншавіцкай афарбоўкі [11, с. 161]. 

Нярэдка даведзеныя да адчаю рабочыя заводаў i фабрык, будаўнікі 

вымушаны былі ісці на правядзенне забастовак. Яны адбыліся на шэрагу 

прадпрыемстваў БССР i сведчылі аб вастрыні эканамічнага, сацыяльнага i 

палітычнага становішча. Так, у сакрэтным «Аглядзе палітычнага становішча 

СССР за верасень 1925 г.», паведамлялася, што ў БССР рабочыя Заходняй 

чыгункі ў колькасці 100 чалавек, якія будавалі мост праз р.Свіслач, 

забаставалі. Іх патрабаванні заключаліся ў павышэнні заработнай платы [61, 

с. 132]. 

Дакументы сведчаць, што пэўнае распаўсюджанне ў 1920-я гг. 

атрымала практыка пагроз забастовак. У прыватнасці, у «Аглядзе 

палітычнага становішча СССР за кастрычнік 1926 г.», падрыхтаваным 

АДПУ, паведамлялася, што ў БССР у тыпаграфіі «Камінтэрн» у сувязі з 

затрымкай заработнай платы група рабочых агітye за забастоўку. Пад 

уплывам гэтай групы адзін з рабочых, друкар, член ВКП(б), сабраў подпісы 

пад заявай з патрабаваннем выдачы зарплаты. Пад ёю падпісаліся ўсе 

работнікі машынна-друкарскага аддзялення [61, с. 156–161]. 

Як вынік ycix гэтых з’яў мела месца надзвычайна нізкая 

прадукцыйнасць працы на тых прадпрыемствах, якія ў некаторай cтупені 

працавалі. У параўнанні з даваенным часам у пачатку 1920-х гг. гэты 

паказчык ледзьве дасягаў 10 %, у лепшым выпадку ён даходзіў да 30 % [11, 

с. 162]. 

У мэтах павелічэння прадукцыйнасці працы неабходна было павысіць 

матэрыяльную зацікаўленасць працоўных. Зрабіць гэта можна было, 

карэнным чынам перагледзеўшы пытанні аплаты і арганізацыі працы на 

кожным прадпрыемстве. 

Тарыфная сістэма аплаты працы пачала ўводзіцца ў краіне яшчэ з 

1918  г. Аднак галоўным недахопам тарыфнай палітыкі ваеннага часу было 

тое, што яна распаўсюджвалася толькі на грашовую сістэму заработнай 

платы. Пры гэтым грашовыя знакі ў той перыяд былі настолькі абясцэненыя, 

што не мелі вялікага значэння. Непаспяховасць грашовага звароту ў 1920 – 

1921 гг. дасягнула велізарных памераў. За перыяд з 1 ліпеня 1918 г. па 1 

ліпеня 1921 г. грашовая маса павялічылася ў звароце ў 54 разы, курс рубля 

за гэты час панізіўся ў 800 разоў, а ў параўнанні з даваенным часам – у 13 

тыс. разоў. Пры імклівым росце коштаў ніякая заработная плата не магла 

адпавядаць рынкавым цэнам. Таму заробак рабочых і служачых быў 



55 

 

натуралізаваны. Натуральны паёк, які тады з’яўляўся асноўнай крыніцай 

існавання, выдаваўся незалежна ад аб’ёму выкананай працы. Ураўняльная  

сістэма аплаты працы не магла стымуляваць працоўных да высокай 

прадукцыйнасці працы [58, с. 76]. 

З 1921 г. у краіне пачынаецца пераход да новай тарыфнай палітыкі, 

якая ў сваім развіцці прайшла некалькі этапаў. 7 красавіка 1921 г. СНК 

РСФСР прыняў пастанову «Аб урэгуляванні аплаты працы рабочых». Гэтай 

пастановай адмяняліся абмежаванні на павелічэнне зарплаты пры здзельна-

прэміяльнай сістэме і, такім чынам, усім рабочым давалася магчымасць 

павялічыць свой заробак. Аднак гэта пастанова тычылася толькі грашовай 

аплаты, якая ў 1921 г. складала 13,8% сукупнай заработнай платы 

індустрыяльнага рабочага. 

Сур’ёзнай спробай змяніць сістэму зарплаты з’явілася «калектыўнае 

забеспячэнне». Яго сутнасць заключалася ў тым, што фонд заработнай 

платы (колькасць прадуктаў і грашовых знакаў) вызначаўся ў залежнасці ад 

выканання вытворчай праграмы. Ён падлягаў размеркаванню паміж 

рабочымі ў залежнасці ад выканання імі вытворчага плана і кваліфікацыі 

рабочага. Пры невыкананні вытворчай праграмы колькасць выдаваемых 

прадуктаў змяншалася. Калі ж рабочых і служачых скарачалі, а вытворчая 

праграма выконвалася, то фонд заработнай платы не памяншаўся і 

размяркоўваўся паміж астатнімі працоўнымі. У выніку працаўнікі 

прадпрыемства былі зацікаўлены ў прадукцыйнасці працы і скарачэнні 

штатаў. 

Хоць новая сістэма арганізацыі працы і зарплаты ў цэлым сябе 

апраўдала, яна не вырашала цалкам праблемы аплаты працы. Так як  

практычна не закранала індывідуальную здзелку. Укараненне гаспадарчага 

разліку патрабавала істотнай змены памераў заработнай платы, асновай для 

якога стаў бы строгі ўлік колькасці і якасці затрачанай працы. 

Таму 10 лістапада 1921 г. прымаецца новая пастанова, на аснове якой 

памер заработнай платы кожным рабочым і прадпрыемствам у цэлым 

рэгламентаваўся не колькасцю работнікаў, а ў адпаведнасці з выкананнем 

вытворчай праграмы. Прэміраванне адбывалася пры ўмове выканання 

прадпрыемствам вытворчага задання на 100%. Прэмія размяркоўвалася 

паміж рабочымі ў залежнасці ад перавыканання кожным з іх нормаў 

выпрацоўкі. Новая сістэма аплаты працы стварала матэрыяльную 

зацікаўленасць і спрыяла павышэнню прадукцыйнасці працы. 

Разам з тым яна мела і шэраг сур’ёзных недахопаў. Атрыманую 

прэмію трэба было абмяняць на рынку на прадукты харчавання і іншыя 

прадметы спажывання. Акрамя таго, натуральнае прэміраванне, 
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з’яўляючыся дадатковай узнагародай да зарплаты, не закранала тарыфнай 

сістэмы, уведзенай у час вайны. 

З 1 снежня 1921 г. была прынятая адзіная тарыфная сістэма. Замест 35 

– разраднай тарыфнай сеткі, якая існавала ў гады грамадзянскай вайны, 

ўсталёўвалася 17 – разрадная тарыфная сетка. У адпаведнасці з гэтым 

дакументам стаўка працоўнага вышэйшай кваліфікацыі перавышала стаўку 

некваліфікаванага працоўнага ў 3,5 разы. Адзіная тарыфная сістэма павінна 

была ўпарадкаваць нарміраванне працы і налічэнне заработнай платы, а 

таксама спрыяць непасрэднай зацікаўленасці працоўных у павышэнні 

прадукцыйнасці працы [26, с. 78]. 

Заставалася вырашыць праблему налічэння заработнай платы. У 

розных рэгіёнах СССР заробак нават ва ўмовах адзінай тарыфнай сеткі 

налічваўся па-рознаму. Так, у БССР памер зарплаты вылічаўся не ў 

грашовых знаках, а ў хлебных адзінках. У красавіку 1922 г. быў 

распрацаваны пералік харчовых прадуктаў для налічэння месячнай 

зарплаты. Але ўжо праз два месяцы стала зразумела, што гэты пералік у 

сувязі з ростам цэн, які пачаўся на тавары прамысловай вытворчасці, не 

адлюстроўвае рынкавай кан’юнктуры. Тады быў выпрацаваны новы пералік 

прадуктаў харчавання, прамтавараў і камунальных паслуг, які больш поўна 

адлюстроўваў бюджэт працоўнага і рынкавую кан’юнктуру. У яго ўваходзілі 

мука жытняя (2 пуда), бульба (1 пуд), мяса (10 фунтаў), цукровы пясок (2 

фунта), дровы бярозавыя (1/8 кубічнай сажні) і інш. Гэты пералік прадметаў 

спажывання быў прапанаваны ў якасці адзінкі вылічэння зарплаты пры 

заключэнні калектыўных дагавораў паміж гаспадарчымі і прафсаюзнымі 

органамі. 

Найбольшую зацікаўленасць працоўнага ў павышэнні прадукцыйнасці 

працы магла забяспечыць толькі прамая залежнасць заработнай платы ад 

аб’ёмаў выпрацоўкі. Таму ў перыяд НЭПа была праведзена пэўная праца па 

перакладзе прамысловасці на здзельную форму аплаты працы. У 1921 г. 

было адменена правіла аб абмежаванні прыработку пры здзельнай і 

здзельна-прэміяльнай сістэме аплаты працы. Рабочым давалася магчымасць 

з павышэннем прадукцыйнасці працы павялічваць свой заробак незалежна 

ад адсоткавай адносіны сумы заробку да асноўнай тарыфнай стаўкі. На 

беларускіх прадпрыемствах гэтая форма аплаты працы шырока стала 

прымяняцца з 1922 г. Значнае павелічэнне колькасці працоўных, занятых на 

здзельных работах, асабліва назіралася ў апошнія гады аднаўленчага 

перыяду. 

Разам са здзельшчынай на беларускіх прадпрыемствах шырока 

выкарыстоўвалася пачасавая аплата працы. Аднак у перыяд, які 
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разглядаецца як здзельная, так і пачасавая аплата не маглі ў поўнай меры 

садзейнічаць правядзенню ў жыццё прынцыпу матэрыяльнай зацікаўленасці. 

Гэта тлумачылася тым, што ў гэты перыяд не быў наладжаны ўлік працы 

кожнага рабочага. Захады па нарміраванню працы толькі пачыналіся. 

Адсутнічалі тэхнічна абгрунтаваныя нормы выпрацоўкі, якія стымулявалі б 

рост прадукцыйнасці працы, спрыялі лепшай арганізацыі вытворчых 

працэсаў. На многіх прадпрыемствах, дзе ўжывалася здзельшчына, нормы 

выпрацоўкі былі заніжаныя. Хоць у некаторых калектыўных дагаворах і 

было запісана, што распрацаваная норма выпрацоўкі павінна адпавядаць 

рэальна існуючай прадукцыйнасці, але фактычна такіх нормаў выпрацоўкі ў 

аднаўленчы перыяд яшчэ не існавала. Прадпрымаліся толькі першыя спробы 

па наладжванні нарміравання ў прамысловасці БССР. У выніку такая 

прагрэсіўная форма аплаты працы, як здзельная, у перыяд НЭПа не дала 

чаканага выніку [58, с. 69–82]. 

Аднаўленне i далейшае развіццё прамысловасці, транспарту, 

сельскагаспадарчай вытворчасці спрыялі паступоваму скарачэнню колькасці 

рабочых i служачых з мінімальнай зарплатай. Яе сярэднегадавы прырост за 

1928–1932 гг. складаў у БССР прыкладна 19%. Гэтаму садзейнічаў рост 

кваліфікацыйнага ўзроуню працоўных, а таксама шырокае прымяненне 

здзельнай аплаты працы [11, с. 169]. 

Трэба адзначыць, што па заработай плаце БССР значна адставала ад 

іншых рэспублік СССР. У параўнанні з Таджыкскай, Узбекскай, Украінскай 

ССР, ЗСФСР, РСФСР сярэднямесячная зарплата працоўных БССР па 

адзінаму дзяржбюджэту СССР з’яўлялася самай нізкай i складала ў 1925–26 

гаспадарчым годзе 44,6 руб. У гэты час працоўныя Таджыкскай рэспублікі 

атрымлівалі ў сярэднім 79,7 руб., Узбекскай – 74,2 руб., ЗСФСР – 58,4 руб., 

УССР – 53,2 руб., РСФСР – 45,6 руб.  Больш нізкая аплата працы ў БССР 

заставалася i на працягу наступных гадоў існавання савецкай улады [32, 

с.  111]. 

Пазітыўныя зpyxi ў даходах давалi насельніцтву магчымасць адлічваць 

пэўную ix частку для захавання ў касах. Памер укладаў на аднаго чалавека 

павялічыўся на працягу 1924–1927 гг. у сярэднім з 12,7 да 45 руб. 

Асноўнымі ўкладчыкамі з’яўляліся рабочыя i служачыя. Яны складалі звыш 

80%, сяляне – менш чым 10% [11, с. 150]. 

Умацаванне эканамічнага становішча БССР, пэўнае павелічэнне 

даходаў працоўных далi магчымасць палепшыць ix харчаванне. За першую 

палову 1920-х гг. спажыванне малака на душу сельскага насельніцтва 

павялічылася ўдвая, мяса i мясных прадуктаў – у 2,2 разы. У сем’ях рабочых 

i служачых таксама сталі больш ужываць мясных вырабаў, сметанковага 
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масла, цукру, яек, аднак якасць ix харчавання заставалася нізкай. У рацыёне 

рабочай сям’і ў 1926 г. асноўнае месца займалі жытні хлеб, селядцы, крупы, 

бульба. У сярэднім мяса i мясных вырабаў прыходзілася ў дзень на чалавека 

130–150 г., сметанковага масла – 11–14 г., пшанічнага хлеба – 60–80 г. [68, 

с.  141]. 

Аднак да канца  1920-х гг. i гэтыя паказчыкі матэрыяльнага 

забеспячэння працоўных пачалі зніжацца. Разбурэнне заможных гаспадарак 

у працэсе гвалтоўнай калектывізацыі, якія з’яўляліся асноўнымі 

пастаўшчыкамі сельскагаспадарчай прадукцыі, выклікала значнае зніжэнне 

яе нарыхтовак i рост цэн на харчовыя прадукты. 

Нягледзячы на павелічэнне намінальнага заработку рабочых i 

служачых, рэальны заработак аказваўся ніжэйшым у сувязі з тым, што рост 

цэн нярэдка абганяў павышэнне зарплаты. Матэрыяльнае забеспячэнне 

насельніцтва пагоршыла, адбывалася грашовая эмісія, якой 

прытрымлівалася савецкая ўлада для паскарэння тэмпаў індустрыялізацыі. 

Усё гэта выклікала зніжэнне курсу рубля, а разам з тым i рэальнай 

заработнай платы, павышала кошт харчовых i прамысловых тавараў. У 

выніку жыхары некаторых раёнаў рэспублікі галадалі. 

Каб спыніць далейшае падзенне жыццёвага ўзроўню насельніцтва, з 

другой паловы 1928 г. была ўведзеная картачная сістэма размеркавання 

асноўных харчовых прадуктаў i тавараў першай неабходнасці, якая 

праіснавала амаль да сярэдзіны 1930-х гг. Гэта мера хаця i забяспечвала 

працоўным горада мінімум рэальнага ўжывання харчовых i прамысловых 

тавараў ва ўмовах дэфіцыту, аднак значна пагоршыла становішча як 

гарадскога, так i сельскага насельніцтва. Такое становішча склалася ў выніку 

дзяржаўнага наступлення на прынцыпы гаспадарання, закладзеныя ў новай 

эканамічнай палітыцы[11, с. 170]. 

Значную ролю ў падтрымцы жыццёвага ўзроўню насельніцтва 

адыгрывала сацыяльная дапамога. Яна асабліва патрабавалася 

малазабяспечаным жыхарам рэспублікі, сярод якіх знаходзіліся 

непрацаздольныя па інваліднасці, беспрацоўныя, сем’і, кармільцы якіх 

загінулі на вайне, i г. д. У 1921 г., паводле няпоўных дадзеных, дапамога 

аказвалася 276 тыс. грамадзянам рэспублікі, што складала каля 10 % усяго 

населынцтва. Вялікую частку з ix займалі беспрацоўныя. Іх колькасць 

павялічылася з 1922 па 1926 гг. амаль удвая i складала 34 743 чалавек. У 

значнай ступені гэты рост адбыўся ў сувязі з пашырэннем тэрыторыі 

рэспублікі пасля вяртання ей усходнебеларускіх тэрыторый [58, с. 261]. 

Каб падтрымаць беспрацоўных матэрыяльна, iм на працягу шасці-

девяці месяцаў выдавалася грашовая дапамога па сацыяльнаму страхаванню, 
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якое аднавілася з канца 1921 г. Сярэдні памер яе складаў прыкладна 5–6 руб. 

на чалавека кожны месяц. Аднак дзяржава не мела сродкаў выдаваць нават i 

гэту суму ўciм беспрацоўным. У 1925–26 гаспадарчым годзе яе атрымлівалі 

каля 30% тых, хто не меў заработку. Астатнім ішла дапамога з іншых 

крыніц: ад выдзялення субсідый, грашовых крэдытаў, часовай работы на 

прадпрыемствах, дзе яны працавалі раней. Беспрацоўныя мелі льготы на 

камунальныя паслугі, праезд па чыгунцы, для ix арганізоўвалася больш 

таннае або бясплатнае харчаванне, выдаваліся пайкі. 

Пачатак ажыцяўлення палітыкі індустрыялізацыі, пашырэнне 

прамысловага будаўніцтва паслужылі асновай для скарачэння беспрацоўя, 

якое ў асноўным было пераадолена ў канцы 1931 г. [26, с. 151]. 

На працягу 1920-х гг. урад БССР прымаў меры для паляпшэння 

медыцынскага абслугоўвання насельніцтва, paбіў захады па пашырэнню 

іншыx напрамкаў у ахове здароўя. 

Няжкае эканамічнае становішча рэспублікі прымусіла з канца 1921 г. 

пайсці на часовае скарачэнне лячэбных устаноў i колькасці  медыцынскіх 

работнікаў, аднак з восенi 1922 г. становішча пачало павольна паляпшацца. 

Пачаўся рамонт бальніц, іншых мыдыцынскіх устаноў, папаўняуся штат 

медработнікаў. За 1922–1929 гг. колькасць бальніц павялічылася з 42 да 182, 

урачоў – з 213 да 1657 чалавек [20, с. 104]. Непасрэдна на прадпрыемствах 

адкрываліся пункты першай медыцынскай дапамогі. З 1926 г. пачалі 

праводзіцца прафілактычныя медагляды тых, хто працаваў на шкодных для 

здароўя вытворчасцях [11, с. 173]. 

Адным з важных паказчыкаў новага ў грамадскім быце з’яуляўся 

ўдзел розных сацыяльных пластоў працоўных у працы савецкіх органаў 

улады, асабліва ў такой форме самакіравання, як мясцовыя саветы. 

Найбольш актыўная частка насельніцтва прыцягвалася да працы ў секцыях, 

камісіях, інспекцыях. 

Шырокія колы грамадзян рэспублікі аб’ядноўвалі прафесійныя саюзы 

БССР. Колькасць ix членаў у 1927 г. складала 225 тыс. чалавек [31, с. 169]. 

Прафсаюзы займаліся вырашэннем вытворчых пытанняў, арганізацыяй 

сацыяльнага страхавання, паляпшэннем матэрыяльна-бытавых i культурных 

умоў жыцця насельніцтва [ДАДАТАК Р].  

Такім чынам, у мэтах павелічэння прадукцыйнасці працы неабходна 

было павысіць матэрыяльную зацікаўленасць працоўных. Зрабіць гэта 

можна было, карэнным чынам перагледзеўшы пытанні аплаты і арганізацыі 

працы на кожным прадпрыемстве. З гэтай мэтай у першыя гады НЭПа 

прадпрымаліся спробы да змены існуючай сістэмы аплаты працы. У гэты 

перыяд была праведзена пэўная праца па перакладзе прамысловасці на 
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здзельную форму аплаты працы. На прадпрыемствах БССР гэтая форма 

аплаты працы шырока стала прымяняцца з 1922 г. Значнае павелічэнне 

колькасці працоўных, занятых на здзельных работах, асабліва назіралася ў 

апошнія гады аднаўленчага перыяду. Пры гэтым разам са здзельшчынай на  

прадпрыемствах шырока выкарыстоўвалася пачасавая аплата працы. Аднак 

у перыяд, які разглядаецца як здзельная, так і пачасавая аплата не магла ў 

поўнай меры садзейнічаць правядзенню ў жыццё прынцыпу матэрыяльнай 

зацікаўленасці. Гэта тлумачылася тым, што ў гэты перыяд не быў 

наладжаны ўлік працы кожнага работніка. Захады па нарміраванню працы 

толькі пачыналіся. Адсутнічалі тэхнічна абгрунтаваныя нормы выпрацоўкі, 

якія стымулявалі б рост прадукцыйнасці працы, спрыялі лепшай арганізацыі 

вытворчых працэсаў. На многіх прадпрыемствах, дзе выкарыстоўвалася 

здзельшчына, нормы выпрацоўкі былі заніжаныя. Прадпрымаліся толькі 

першыя спробы па наладжванні нарміравання ў прамысловасці БССР. У 

выніку такая прагрэсіўная форма аплаты працы, як здзельная, у перыяд 

НЭПа не дала чаканага выніку. Між тым, аднаўленне i далейшае развіццё 

прамысловасці, транспарту, сельскагаспадарчай вытворчасці спрыялі 

паступоваму скарачэнню колькасці рабочых i служачых з мінімальнай 

зарплатай. Але па заработнай плаце БССР значна адставала ад іншых 

рэспублік СССР. Усё ж нягледзячы на павелічэнне намінальнага заработку 

рабочых i служачых, рэальны заработак аказваўся ніжэйшым у сувязі з тым, 

што рост цэн нярэдка абганяў павышэнне зарплаты. Каб спыніць далейшае 

падзенне жыццёвага ўзроўню насельніцтва, з другой паловы 1928 г. была 

ўведзеная картачная сістэма размеркавання асноўных харчовых прадуктаў i 

тавараў першай неабходнасці, якая праіснавала амаль да сярэдзіны 1930-

х  гг. Гэта мера хаця i забяспечвала працоўным горада мінімум рэальнага 

ўжывання харчовых i прамысловых тавараў ва ўмовах дэфіцыту, аднак 

значна пагоршыла становішча як гарадскога так i сельскага насельніцтва. 

 

 

3.3 Прычыны згортвання НЭПа і пераход да 

індустрыалізацыі 

 

Аналагічна пачатку правядзення НЭПа, яго згортванню таксама 

спрыялі пэўныя прычыны і перадумовы. Палітычнай перадумовай, якая 

азначае згортванне НЭПа і пачатак «рэвалюцыі зверху», стала перамога 

сталінскага напрамку ў развіцці эканомікі. Эканамічнымі перадумовамі сталі 

некалькі крызісаў, як эканамічнага, так і сацыяльна-палітычнага характару. 
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Паводле афіцыйнай статыстыкі, у 1925 г. у асноўным завяршаецца 

аднаўленчы перыяд. Паказчыкі па прамысловасці і сельскай гаспадарцы 

набліжаюцца, а некаторыя і перакрываюць узровень 1913 г. – апошняга 

перадваеннага года, калі эканоміка развівалася ў нармальных умовах. Між 

тым эканамічны рост працягваўся ў БССР да 1916 г. Узроўню 1916 г. 

народная гаспадарка, нават па завышаных афіцыйных дадзеных, дасягнула 

толькі ў 1927–28 гаспадарчым годзе. Ужо на XV партыйнай канферэнцыі 

(1926 г.) адзначалася, што далейшае павелічэнне прамысловай вытворчасці 

магчыма толькі дзякуючы наяўнасці яшчэ не выкарыстанага рэзерву 

абсталявання на фабрыках і заводах. Іншымі словамі, гаспадарчыя поспехі 

1926–1927 гг. – гэта не доказ паспяховага ажыццяўлення рэканструкцыі 

прамысловасці на базе НЭПа, як звычайна сцвярджаецца, а вынік у першую 

чаргу выкарыстання апошніх рэзерваў аднаўленчага перыяду. Калі ж гэтыя 

рэзервы вычарпаліся, паўстала неабходнасць у прынцыпова іншых шляхах 

сацыяльна-эканамічнага развіцця [11, с. 165]. 

Тым не менш пераход да індустрыялізацыі быў абвешчаны ўжо на XIV 

з’ездзе ВКП (б) у снежні 1925 г. У рэзалюцыі красавіцкага пленума ЦК 

ВКП  (б) канстатавалася, што індустрыялізацыя краіны з’яўляецца той 

задачай, паспяховае вырашэнне якой вызначае далейшы рост усёй эканомікі 

ў цэлым [25, с. 44]. 

Варта адзначыць, што пры выбары кірунку эканамічнага развіцця 

краіны ў вышэйшым партыйным эшалоне вызначыліся дзве канцэпцыі. 

Асноўнымі апанентамі ў гэтым пытанні выступілі Н.І. Бухарын і І.В. Сталін. 

Бухарын, пагадзіўшыся з неабходнасцю паскарэння індустрыялізацыі, 

распачаў спробу абгрунтаваць варыянт дастаткова хуткага збалансаванага 

развіцця індустрыяльнага і аграрнага сектараў народнай гаспадаркі 

(«амерыканскі варыянт»). У аснове развіцця эканомікі, на яго думку, 

павінны былі быць пераважна рынкавыя сувязі горада і вёскі. 

Сталінская мадэль уяўляла сабой варыянт скачкападобнага развіцця 

(«рускі варыянт»), заснаваны на максімальнай канцэнтрацыі рэсурсаў на 

магістральным напрамку (у цяжкай індустрыі). Закошт напружання ўсёй 

гаспадарчай сістэмы, часовай перапампоўкі сродкаў з другасных галін – 

лёгкай прамысловасці і сельскай гаспадаркі. 

На першы план ва ўзаемаадносінах горада і вёскі вылучалася 

вытворчая форма з’яднання – калгасы. Перамога сталінскага напрамку 

азначала заканчэнне НЭПа і пачатак «рэвалюцыі зверху». 

Галоўнай задачай індустрыялізацыі з’яўлялася ператварэнне СССР у 

эканамічна незалежную дзяржаву, якая вырабляе ўсе неабходныя тавары, у 

першую чаргу сродкі вытворчасці. З гэтай мэтай вызначалася пераважнае 
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развіццё цяжкай індустрыі (група «А»), якое павінна было забяспечыць 

пераўзбраенне ўсіх галін народнай гаспадаркі, а таксама неабходны 

ўзровень абараназдольнасці краіны [60, с. 100]. 

Між тым, варта мець на ўвазе, што НЭП – гэта перыяд, калі 

функцыянаванне рынкавых адносін паміж горадам і вёскай непазбежна 

стварала крызісныя з’явы. Адпаведна, прычыны яго згортвання грунтаваліся 

не толькі на рашэннях «зверху», але і на працэсах, што складаюць сутнасць 

дадзенай з’явы. 

Першы крызіс адбыўся восенню 1923 г. У эканамічнай гісторыі яго 

называюць «крызіс збыту». Пачынаючы з лета 1922 г. сталi стварацца так 

званыя «нажніцы коштаў», іх памер павялічваўся і да восені 1923 г. дасягнуў 

кульмінацыйнай кропкі, калі кошты на прамысловыя вырабы пераўзышлі 

кошты на сельскагаспадарчую прадукцыю ў параўнанні з даваенным 

узроўнем больш чым у 3 разы. 

Парушэнне рынкавай раўнавагі было выклікана, больш хуткім 

аднаўленнем сельскай гаспадаркі, у параўнанні з прамысловасцю, у сувязі з 

чым прадукцыя першай была танней; празмерным крэдытаваннем 

дзяржбанкаў дзяржаўных і кааператыўных арганізацый, якое выклікала, 

пакуту саўзнака; манапольным узняццем коштаў на прамысловыя вырабы з 

боку трэстаў і сіндыкатаў; умовамі здачы сельскагаспадарчага падатку, які 

па жаданні сялян збіраўся грашыма або натурай. Восенню 1923 г. 

(ураджайны год) сяляне аддалі перавагу грашовай форме разліку. У сувязі з 

чым на рынак паступіла велізарная маса хлеба, што пры слабым развіцці 

інфраструктуры і несвоечасовым фінансаванні хлебазагатовак выклікала 

рэзкае зніжэнне на яго коштаў. Парушэнне рынкавай раўнавагі было 

выклікана таксама неразвітасцю гандлёвага апарата і памяншэннем 

крэдытавання гандлю ў верасні-кастрычніку 1923 г. Гандлёвыя арганізацыі 

часам не маглі перавезці прамысловыя тавары да месца продажу [69, с. 87–

95]. 

Для выпраўлення сітуацыі ў коштаўтварэнне ўмяшалася дзяржава. 

Былі ўсталяваныя больш нізкія дырэктыўныя кошты на прадметы 

спажывання. Пазітыўна паўплывала і грашовая рэформа 1922–1924 гг. 

Аднак усталяванне коштаў зверху, што не характэрна для рынкавай 

эканомікі, прывяло ў наступным годзе да таварнага голаду. Але так і не 

было адменена і стала элементам адміністрацыйнай эканомікі. 

Другі крызіс меў месца на рубяжы 1925–1926 гг. У адрозненні ад 

папярэдняга ў рэспубліцы паўстаў востры дэфіцыт тавараў. Характэрна, што 

ён развіўся не ў выніку разбурэння вытворчых сіл, а на стадыі іх хуткага 

росту. Тлумачыцца гэты крызіс, па-першае, пралікамі ў планаванні, калі 
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дзяржаве не ўдалося закупіць хлеб у сялян, па нізкіх коштах (1925 г. быў 

неўраджайным). У выніку чаго экспарт апынуўся значна меншым, а 

намечаныя тэмпы разгортвання прамысловасці не былі дасягнутыя. Па-

другое, залежнасцю рынку прамысловых тавараў БССР ад іх паступлення з-

за мяжы. Па-трэцяе, значным ростам пакупніцкай здольнасці сельскага і 

гарадскога насельніцтва, якую прамысловасць не паспявала задавальняць. 

Дзяржава даволі хутка адрэагавала на гэты крызіс: быў скарочаны імпарт, 

замарожаны новабудоўлі, павялічаны ўскосныя падаткі. З 1925 г. была 

ўведзена дзяржаўная манаполія на гарэлку, павялічаны нарыхтоўчыя цэны 

на збожжа, выкарыстаныя ўсе рэзервы і нават пушчаны ў строй 

закансерваваныя старыя, тэхнічна адсталыя прадпрыемствы. Аднак гэтых 

рэзерваў надоўга хапіць не магло. 

Крызіс 1925 г. паказаў, што вельмі цяжка накіраваць назапашванні, 

створаныя ў прыватным сектары, на мэты, якія выбіраюцца дзяржавай. 

Патрабавалася ўменне валодаць эканамічнымі рычагамі, праводзіць такую 

палітыку, якая не парушала б рынкавую раўнавагу, што ў сваю чаргу 

абмяжоўвала тэмпы індустрыялізацыі. Трэці крызіс быў звязаны з 

невыкананнем плана хлебанарыхтовак і недахопам сродкаў для распачатай 

індустрыялізацыі. У выніку чаго джяржава звярнулася да надзвычайных 

мер. Любая спроба пераадолець супярэчнасці рынку неэканамічнымі 

сродкамі прыводзіла ў сваім лагічным развіцці да метадаў «ваеннага 

камунізму». Такім чынам, сістэма НЭПа стала нежыццяздольнай. 

Прычына частых крызісаў НЭПа ў тым, што ў адзіным працэсе 

аднаўлення аб’ядноўваліся горад, які імкнуўся да пашыранага ўзнаўлення, і 

арыентаваная галоўным чынам на простае ўзнаўленне вёска. Акрамя таго, 

партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва імкнулася да паскоранай мадэрнізацыі 

грамадства пад сцягам «рыўка ў сацыялізм», што не магло не весці да 

пастаянных збояў у працэсе ўзнаўлення. 

Большасць сучасных даследчыкаў НЭПа прыходзяць да высновы, што 

яго згортванне ў канцы 1920-х гг. – гэта не акт суб’ектыўнай 

самаўпраўнасці, а заканамерны вынік абвастрэння супярэчнасцяў НЭПа. 

Адмова ад гэтай палітыкі была падрыхтавана складаным узаемадзеяннем 

эканамічных, палітыка-ідэалагічных і сацыяльна-псіхалагічных прычын. 

Бясспрэчна, што асноўнай супярэчнасцю дадзенага перыяду была 

неадпаведнасць паміж аўтарытарнай палітычнай сістэмай і рынкавымі 

метадамі эканомікі. Але сутнасць праблемы на гэтым не заканчваецца. НЭП 

нельга разглядаць як скончаную сістэму, у ім было шмат элементаў як 

рынкавых, так і «ваенна-камуністычных». Да 1924 г. існавала натуральная 
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форма падатку, працягвалася адзяржаўленне простай кааперацыі ў выніку 

чаго яна ўсё больш страчвала сваю гаспадарчую незалежнасць. 

Дзяржаўная прамысловасць хоць і набыла элементы рынкавай 

канкурэнцыі, у асноўным працягвала кіравацца агульным дзяржаўным 

планам эканамічнага рэгулявання. Увядзенне трэстаў было праведзена 

механічна, у большасці выпадкаў не вяло да стварэння адзінага гаспадарчага 

арганізма, павышэнню тэхнічнага ўзроўня вытворчасці [ДАДАТАК У]. 

Трэсты сталі не вынікам натуральнага развіцця эканомікі, а часовым 

аб’яднаннем нацыяналізаваных прадпрыемстваў. 

Адсутнічаў рынкавы механізм у адносінах паміж лёгкай і цяжкай 

прамысловасцю. Апошняя працавала на дзяржаўных заказах і датацыях. 

Аплата працы рабочых дзяржаўнага сектара па-ранейшаму фармавалася з 

дапамогай нормаў, тарыфаў, прычым здзельнай форме аплаты працы не 

надавалася належнай увагі. Адсутнічала рэальная канкурэнцыя паміж 

дзяржаўнымі і кааператыўнымі прадпрыемствамі. 

Не была спынена інфляцыйная крэдытна-грашовая эмісія, так як 

дзяржаўная банкаўская сістэма была вымушана фінансаваць практычна ўсе 

выдаткі трэстаў. Не дала доўгачасовага эфекту і грашовая рэформа. Цвёрдая 

валюта пратрымалася не больш за два гады. Слабым месцам чырвонца 

аказалася недастатковая велічыня залатога запасу, які складаў толькі 1/7 

дарэвалюцыйнага, нерэальны курс чырвонца і недастатковы аб’ём савецкага 

экспарту. Ужо з сакавіка 1926 г. гандаль валютай на фондавых гандлёвых 

біржах быў забаронены, нават частковая канверсаванасць чырвонца была 

ліквідавана. НЭП ажыццяўляўся пры адсутнасці нармальных сувязяў з 

сусветнай эканомікай. Захоўвалася манаполія знешняга гандлю, які стаў 

найбуйнейшай перашкодай для пашырэння знешнеэканамічных сувязяў, без 

якіх доўгачасовы эканамічны ўздым быў немагчымы [69, с.  111]. 

Нельга не сказаць і пра некаторыя палітычныя і сацыяльныя фактары, 

якія спрыялі згортванню НЭПа: уся гаспадарчая стратэгія 1920-х гг. 

падпарадкоўвалася інтарэсам унутрыпартыйнай барацьбы, адсутнічаў 

дэмакратычны кантроль за дзейнасцю партыі і ўрада; НЭП атрымаў у 

спадчыну ад «ваеннага камунізма» некампетэнтнасць апарата кіравання. 

Так, на 1 студзеня 1928 г. у кіраваннях трэстаў і сіндыкатаў асоб з 

пачатковай адукацыяй налічвалася  45,6 % і 50%; бесперапынна разрастаўся 

адміністрацыйна-бюракратычны апарат, які ва ўмовах НЭПа пазбаўляўся 

надзвычайных паўнамоцтваў. Рэзкі кантраст паміж рэальнасцю і чаканым  

адштурхоўваў ад гэтай палітыкі ў бок «ваенна-камуністычных» пераваг. А 

таксама ствараў сацыяльна-псіхалагічны тып работніка, арыентаванага на 
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ўсеагульную роўнасць. На гэтым адбіўся нізкі ўзровень палітычнай 

культуры большасці насельніцтва, партыйнага і савецкага апарата 1920-х гг. 

Такім чынам, дзякуючы НЭПу, які спалучаў дзяржаўныя і асабістыя 

інтарэсы, была паспяхова адноўлена сельская гаспадарка рэспублікі, 

прамысловасць атрымала стымул для развіцця, узрасла колькасць 

прамысловых прадпрыемстваў і працуючых на іх. Спажывецкі рынак быў 

напоўнены, гандаль павялічваў абароты. Але БССР усё яшчэ заставалася 

слаба развітай у індустрыяльным плане, удзельная вага яе ў прамысловасці 

СССР была вельмі нізкай: у 1923–24 гаспадарчым годзе – 0,7%, у 1925–26 – 

0,7%. Нягледзячы на бясспрэчны патэнцыял для далейшага руху наперад, 

гэта было немагчыма без мадэрнізацыі эканамічнага комплексу як усяго 

СССР, так і БССР. У канцы 1920-х гг. перад палітычным кіраўніцтвам 

паўсталі нялёгкія пытанні выбару шляхоў такой мадэрнізацыі. 

Такім чынам, згортванню НЭПа спрыялі пэўныя перадумовы. 

Палітычнай перадумовай стала перамога сталінскага напрамку ў развіцці 

эканомікі. Ён уяўляў сабой варыянт скачкападобнага развіцця («Рускі 

варыянт»), заснаваны на максімальнай канцэнтрацыі рэсурсаў у цяжкай 

індустрыі. Закошт напружання ўсёй гаспадарчай сістэмы, часовай 

перапампоўкі сродкаў з другасных галін – лёгкай прамысловасці і сельскай 

гаспадаркі. Эканамічнымі перадумовамі сталі некалькі крызісаў, як 

эканамічнага, так і сацыяльна-палітычнага характару. Першы крызіс 

адбыўся восенню 1923 г. У эканамічнай гісторыі яго называюць «крызіс 

збыту». Пачынаючы з лета 1922 г., сталi стварацца так званыя «нажніцы 

коштаў», іх памер павялічваўся і да восені 1923 г. дасягнуў кульмінацыйнай 

кропкі, калі кошты на прамысловыя вырабы пераўзышлі кошты на 

сельскагаспадарчую прадукцыю, ў параўнанні з даваенным узроўнем, больш 

чым у 3 разы. Другі крызіс адбыўся на мяжы 1925–1926 гг. У адрозненні ад 

папярэдняга ў рэспубліцы паўстаў востры дэфіцыт тавараў. Характэрна, што 

ён развіўся не ў выніку разбурэння вытворчых сіл, а на стадыі іх хуткага 

росту. Калі першы і другі крызісы былі чыста эканамічнымі, то трэці крызіс 

быў ужо сацыяльна-палітычным. Ён таксама быў звязаны з невыкананнем 

плана хлебанарыхтовак і недахопам сродкаў для пачатай індустрыялізацыі. 

Але, калі ў першых двух выпадках дзяржава шукала выхад на шляхах 

развіцця НЭПа з дапамогай рынкавых механізмаў, хоць не выключаўся і 

дзяржаўны націск, то зараз яна звярнулася да надзвычайных мер. Любая 

спроба пераадолець супярэчнасці рынку неэканамічнымі сродкамі 

прыводзіла ў сваім лагічным развіцці да метадаў «ваеннага камунізму». 

Такім чынам, сістэма НЭПа стала нежыццяздольнай. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Першыя сацыялістычныя пераўтварэнні былі накіраваныя на 

адраджэнне эканомікі. Пошук новых форм і метадаў гаспадарання 

ажыццяўляўся з шырокім прыцягненнем працоўных да кіравання 

вытворчасцю. Гэты працэс быў спынены грамадзянскай вайной і палітыкай 

«ваеннага камунізму». Была ўведзена жорсткая цэнтралізаваная сістэма 

кіравання, ліквідаваныя рынкавыя адносіны, адбылася натуралізацыя 

эканамічнага жыцця. За кароткі час прамысловасць БССР апынулася ў 

катастрафічным становішчы. Эканамічны механізм у перыяд НЭПа 

грунтаваўся на выкарыстанні эканамічных метадаў у адміністрацыйнай 

сістэме гаспадаркі, якая захавалася. Пачатак НЭПа быў пакладзены ў 

сельскагаспадарчай палітыцы, задачай якога было атрыманне большага 

аб’ёму прадуктаў харчавання; затым ён атрымаў развіццё ў камерцыйнай 

палітыцы заахвочвання гандлю, уключаючы фінансавую, накіраваную на 

стабілізацыю валюты; нарэшце, ён стаў прамысловай палітыкай, якая 

дазволіла аднавіць прамысловасць. НЭП стаў своеасаблівай спробай 

інтэграцыі ў рамках адзінага гаспадарчага комплексу якасна разнастайных 

вытворчых сіл і ўкладаў. Яго можна разглядаць як тып шматукладнай 

эканомікі ўнутрана няўстойлівай па сваёй прыродзе. НЭП своеасабліва 

ўлавіў агульнасусветную тэндэнцыю пераходу да спалучэння рынкавых 

механізмаў і дзяржаўнага рэгулявання. Але бальшавікі рэалізавалі гэтую ідэю 

з адваротнага боку: развітыя краіны ішлі ад свабоднага рынку да ўкаранення 

асобных элементаў дзяржаўнага ўмяшання, а савецкая ўлада – ад татальнага 

дзяржаўнага рэгулявання да дапушчэнні «капіталістычных» па тагачаснай 

тэрміналогіі элементаў. Прычым палітычнае кіраўніцтва СССР лічыла 

асноўнай мэтай НЭПа хуткае пераадоленне шматукладнасці і стварэнне 

аднароднага сацыялістычнага грамадства. 

Нягледзячы на значнае паляпшэння паказчыкаў прамысловасці ў 

перыяд НЭПа далёка не ўсе прадпрыемствы, перакладзеныя на гаспадарчы 

разлік, атрымлівалі прыбытак. Амаль увесь час былі стратнымі 

льнопрадзільная і швейная галіны прамысловасці. Часткова гэта тлумачылася 

недастатковасцю ўласных абаротных сродкаў ва ўсёй прамысловасці, 

неабходнасцю шляхам унутрыпрамысловых назапашванняў папаўняць 

абаротныя сродкі стратных прадпрыемстваў. Фабрыкі і заводы, якія 

ўваходзілі ў аб’яднанні, фактычна не мелі аператыўнай самастойнасці. Уся 

вытворчая, гаспадарчая і фінансавая дзейнасць прадпрыемстваў была 

падпарадкавана трэстам. Фабрыкі і заводы не мелі свайго балансу, іх 

забеспячэнне і збыт гатовай прадукцыі на рынку не маглі ажыццяўляцца 
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самастойна. Натуральна, што такое становішча не садзейнічала 

зацікаўленасці ў атрыманні прадпрыемствамі максімальнага прыбытку. 

Да канца 1925 г. прамысловасць БССР была адноўлена і дасягнула 

ўзроўню 1913 г. У 1925–26 гаспадарчым годзе валавая прадукцыя цэнзавай 

прамысловасці ўсходніх абласцей БССР перавысіла даваенны ўзровень на 

28,5%, пры гэтым 96,8% складаў дзяржаўны сектар прамысловасці. 

Удзельная вага прамысловай прадукцыі ва ўсёй народнай гаспадарцы БССР 

узрасла да 22,3%. Асабліва хуткі рост валавай прадукцыі назіраўся ў 

шкляной, дрэваапрацоўчай і харчасмакавай галінах. Аднак, нягледзячы на 

некаторыя поспехі, магчымасці да далейшага пашырэння вытворчасці былі 

абмежаванымі. Толькі да 1927–28 гаспадарчага года валавы аб’ём прадукцыі 

цэнзавай прамысловасці перасягнуў узровень 1913 г. амаль у два разы. Аднак 

ўкладанне сродкаў, атрыманых ад дзяржаўных пазык, даходаў ад унутранага 

і знешняга гандлю, было недастатковым. З канца 1920-х гг. кіраўніцтва 

краіны пераарыентавалася на жорсткія, надзвычайныя метады назапашвання 

рэсурсаў для індустрыялізацыі. 

У мэтах павелічэння прадукцыйнасці працы неабходна было павысіць 

матэрыяльную зацікаўленасць працоўных. Зрабіць гэта можна было, 

карэнным чынам перагледзеўшы пытанні аплаты і арганізацыі працы на 

кожным прадпрыемстве. З гэтай мэтай у першыя гады НЭПа прадпрымаліся 

спробы да змены існуючай сістэмы аплаты працы. У гэты перыяд праведзена 

праца па перакладзе прамысловасці на здзельную форму аплаты. На 

прадпрыемствах гэтая форма аплаты шырока стала прымяняцца з 1922 г. 

Значнае павелічэнне колькасці працоўных, занятых на здзельных работах, 

асабліва назіралася ў апошнія гады аднаўленчага перыяду. Пры гэтым разам 

са здзельшчынай на прадпрыемствах БССР шырока выкарыстоўвалася 

пачасавая аплата працы. Аднак у перыяд, які разглядаецца як здзельная, так і 

пачасавая аплата не магла ў поўнай меры садзейнічаць правядзенню ў жыццё 

прынцыпу матэрыяльнай зацікаўленасці. Гэта тлумачылася тым, што ў гэты 

перыяд не быў наладжаны ўлік працы кожнага работніка. Дзеянні па 

нарміраванню працы толькі пачыналіся. Адсутнічалі тэхнічна абгрунтаваныя 

нормы выпрацоўкі, якія стымулявалі б рост прадукцыйнасці працы, спрыялі 

лепшай арганізацыі вытворчых працэсаў. На многіх прадпрыемствах, дзе 

ўжывалася здзельная аплата працы, нормы выпрацоўкі былі заніжаныя. 

Прадпрымаліся толькі першыя спробы па наладжванні нармавання ў 

прамысловасці БССР. У выніку такая прагрэсіўная форма аплаты працы, як 

здзельная, у перыяд НЭПа не дала чаканага выніку. 

На згортванне НЭПа пауплывалі палітычныя і сацыяльна-эканамічныя 

перадумовы. Праяўленнем якіх з’яўляюцца тры крызісы, калі першы і другі  
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былі чыста эканамічнымі, то трэці крызіс быў ужо сацыяльна-палітычным. У 

першых двух выпадках дзяржава шукала выхаду на шляхах развіцця НЭПа з 

дапамогай рынкавых механізмаў, але не выключаўся і дзяржаўны націск, то 

зараз яна звярнулася да надзвычайных мер. Любая спроба пераадолець 

супярэчнасці рынку неэканамічнымі сродкамі прыводзіла ў сваім лагічным 

развіцці да метадаў «ваеннага камунізму». Такім чынам, сістэма НЭПа стала 

нежыццяздольнай. Большасць сучасных даследчыкаў праблематыкі НЭПа 

прыходзяць да высновы, што яго згортванне ў канцы 1920-х гг. – гэта не акт 

суб’ектыўнай самаўпраўнасці, а заканамерны вынік абвастрэння 

супярэчнасцяў НЭПа. Адмова ад гэтай палітыкі была падрыхтавана 

складаным узаемадзеяннем эканамічных, палітычна-ідэалагічных і 

сацыяльна-псіхалагічных прычын. 
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ДАДАТКІ 

ДАДАТАК А 

Нацыяналізацыя прамысловых прадпрыемстваў БССР, 1920 г. 

Перыяд 

нацыяналізацыі 

Колькасць 

прадпрыемстваў 

% 

Кастрычнік 1917 – 

люты 1918 

11 1,5 

Сакавік – верасень 1918 31 4,3 

Кастрычнік 1918 – 

ліпень 1919 

140 19,2 

Жнівень 1919 – ліпень 

1920 

4 0,5 

Жнівень – снежань 

1920 

544 74,5 

Усяго 730 100 

 

Крыніца: [58, с. 60]. 
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ДАДАТАК Б 
 

Галіновая структура цензавай прамысловасці БССР, 1917 і 1920 гг.  

Галіны 

прамысловасці 

Колькасць 

прадпрыемстваў 

Колькасць рабочых Удзельная вага 

галін (па колькасці 

рабочых),% 

1917 1920 1917 1920 1917 1920 

Электрастанцыі 

агульнага 

Карыстання 

3 11 80 402 0,4 1,7 

Торфаздабыўная - 4 - 299 - 1,2 

Металаапрацоўчая 21 33 1583 1970 7,4 8,1 

Хімічная (без 

запалкавай) 

3 2 268 272 1,2 1,1 

Дрэваапрацоўчая 105 54 5864 3021 27,3 12,5 

Запалкавая 7 3 2029 694 9,5 2,8 

Кардонна-

папяровая 

6 4 1686 2074 7,8 8,6 

Вытворчасць 

будаўнічых 

Матэрыялаў 

7 11 368 483 1,7 2,0 

Шкляная 5 4 777 780 3,6 3,2 

Лёгкая: 26 82 4551 9396 20,7 42,3 

Тэкстыльная 4 8 2621 2234 12,3 9,2 

Швейная 4 37 921 4521 4,3 22,3 

Гарбарная 9 14 421 789 1,9 3,2 

Абутковая 7 23 484 1852 2,2 7,6 

Харчовая 83 101 3470 2724 16,2 11,3 

Іншыя 20 25 802 1266 3,7 5,2 

Усяго 286 334 21477 24221 100 100 

 

Крыніца: [58, с. 65]. 
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ДАДАТАК В 
 

Канцэнтрацыя вытворчасці ў найважнейшых галінах прамысловасці БССР, 

1921–1922 гг.  

Галіны прамысловасці 

На пачатак 1921 г. На канец 1922 г. 

Колькасць 

прадпрыемстваў 

Колькасць 

працоўных 

Колькасць 

прадпрыемстваў 

Колькасць 

працоўных 

Здабыча і апрацоўка гліны 39 4147 24 1348 

Металаапрацоўчая 38 2138 11 928 

Запалкавая 26 3180 5 2068 

Харчовая 210 3009 49 989 

Дрэваапрацоўчая 111 2783 29 1025 

Гарбарная 70 2612 19 1156 

Швейная 42 4392 5 656 

Папяровая і паліграфічная 45 4301 20 2960 

Тэкстыльная 14 2062 5 1139 

Усяго 595 28624 167 12 269 

 

Крыніца: [58, с. 73]. 
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ДАДАТАК Г 
 

Развіццё буйной прамысловасці БССР у гады НЭПа (без лесанарыхтовак, 

сплаву і чыгуначных майстэрняў), 1921–1926 гг. 

Год Валавая прадукцыя (млн, руб, у цэнах 1926/27 г.) У % да 1913 г. 

1921/22 25,4 28,3 

1922/23 33,9 37,7 

1923/24 41,1 45,6 

1924/25 66,1 73,3 

1925/26 116,7 128,5 

Крыніца: [69, с. 383]. 
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ДАДАТАК Д 
 

Развіццё прамысловасці БССР, 1920–1927 гг. 

Паказчыкі Гады Усяго % да 

1913 г. 

Удзельная вага сектараў,% 
Дзяржаў-

ны 

Каапе-

ратыў-

ны 

Капіталістыч-

ны 

Дробна-

таварны 

Колькасць 

прадпрыемстваў 

1913 815 100,0 – – 100 – 

1920 345 42,3 94,2 0,9 4,9 – 

1926/27 410 50,3 87,1 4,6 8,3 – 

Колькасць 

працоўных, 

тыс. 

1913 52,8 100,0 – – 100 – 

1920 24,2 45,8 98,7 0,4 0,9 – 

1926/27 60,1 113,8 98,4 1,0 0,6 – 

Валавая 

прадукцыя, тыс. 

руб. 

1913 116 009 100,0 – – 100 – 

1926/27 169 900 146,5 97,3 1,5 1,2 - 

Дробная саматужна-рамесная прамысловасць 

Колькасць 

прадпрыемстваў 

1913 70 253 100,0 – – 8,1 91,9 

1920 И 665 16,6 5,7 0,5 3,6 90,2 

1926/27 60 178 85,7 2,9 0,7 5,9 90,5 

Колькасць 

працоўных, 

тыс. 

1913 146,5 100,0 – – 8,0 92,0 

1920 24,1 16,5 19,5 1,7 13,7 65,1 

1926/27 100,7 68,7 13,5 3,1 15,1 68,3 

Валавая 

прадукцыя, тыс. 

руб. 

1913 142 000 100,0 – – 12,6 87,4 

1926/27 88 742 62,5 24,8 5,6 12,5 57,1 

Усяго: 

Колькасць 

прадпрыемстваў 

1913 71 068 100,0 – – 9,2 90,8 

1920 12 010 16,9 8,1 0,6 3,6 87,7 

1926/27 60 588 85,3 3,4 0,7 6,0 89,9 

Колькасць 

працоўных, 

тыс.. 

1913 199,3 100,0 – – 32,4 67,6 

1920 48,3 24,2 59,2 1,0 7,3 32,5 

1926/27 160,8 80,7 45,2 2,3 9,6 42,9 

Валавая 

прадукцыя, тыс. 

руб. 

1913 258 000 100,0 – – 51,9 48,1 

1926/27 258 642 100,2 59,1 3,7 7,2 30,0 

 

Крыница: [35, л. 89]. 
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ДАДАТАК Е 

 

Колькасць прадпрыемстваў БССР, здадзеных у арэнду (без млыноў),  

1921–1926 гг. 

Прамысло-

васць 

Колькасць прадпрыемстваў 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 Усяго 

Буйная 24 50 8 3 5 — 90 

Дробная 76 230 19 121 86 4 536 

Усяго 100 280 27 124 91 4 626 

Усяго, % 16,0 44,7 4,3 19,8 14,5 0,7 100 

 

Крыніца: [36, л. 85]. 
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ДАДАТАК Ж 
 

Прыказы па Мінскай абутковай фабрыцы, 1928 г. 

 

Крыніца: [38, л. 44]. 
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ДАДАТАК І 

Прыказы па Мінскай абутковай фабрыцы, 1928 г. 

 

Крыніца: [39, л. 50]. 
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ДАДАТАК К 

Прыказы па Мінскай абутковай фабрыцы, 1928 г. 
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Крыніца: [40, л. 51–52]. 
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ДАДАТАК Л 

Прыказы па Мінскай абутковай фабрыцы, 1928 г. 

 

Крыніца: [41, л. 53]. 
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ДАДАТАК М 

Прыказы па Мінскай абутковай фабрыцы, 1928 г. 

 

Крыніца: [43, л. 60]. 
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ДАДАТАК Н 

Смета Мінскай абутковай фабрыкі на жнівень, верасень 1928 г. для здачы 

Скурсіндыкату. 

 

Крыніца: [42, л. 60–62]. 
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ДАДАТАК П  

Параўнанне неабходнай вытворчасці Мінскай абутковай фабрыкі на жнівень, 

верасень 1928 г. для здачы Скурсіндыкату. 

 

Крыніца: [42, л. 63]. 
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ДАДАТАК Р 

Пастанова Пленума мінскага гарадскога савета прафсаюзаў, 1924 г.  

 

Крыніца: [35, л. 9]. 


