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За час фармальна незалежнага iснавання Беларус- даволi хутка быу перанакiраваны на Германiю, Англию. 

кая Савецкая Сацыялктычная Рэспублiка усталя- З 1924 г. у Польшчу ужо вывозiлi пераважна шчацiнне, 
вала трывалыя гандлёвыя сувязi з Польшчай, нягледзя- конскi волас, алей, сухафрукты, дугi, беларускiя кнiгi; 
чы на кнаваушыя палiтычныя супярэчнасцi. БССР пэу- прывозiлi свiнец, цынк, жалезныя бочга, iглы, парафiн, 
ным чынам адыграла ролю аднаго з плацдармау, з яко- катравальную паперу, iншую прамысловую прадукцыю 
га пачалося аднауленне знешняга гандлю савецгах рэс- i нязначна — тавары народнага спажывання 5 . Напрык-
публiк з Захадам. лад, у 1922 г. у Польшчы было закуплена 4 тыс. плугоу 

Востры таварны голад, а таксама неабходнасць ба- польсгах фiрм "Сталь" i "Завадскi". Цiкава, што беларус-
рацьбы эканамiчнымi метадамi (канкурэнцыя i панiжэн- кiя кнiгi да 1923 г. БССР завозила з Польшчы, i Прэзвды-
не цэн) з кантрабандай спргыип развiццю прыграшч- ум ЦВК зняу пошлiну з миг на беларускай мове 6 . 
нага гандлю у БССР прыкладна з канца 1920 г. Гэта Знеппи гандаль на беларусгах тэрыторыях, якiя да 
вяло да ажыулення эканомiкi памежных раёнау. У пе- размежавання уваходзип у склад РСФСР, вёуся праз 
рыяд пасля заключэння Рыжскага мiру афiцыйныя Заходняе абласное упрауленне НКЗГ, што дзейшчала у 
улады Польшчы нават спрабавалi правесцi перагаворы Смаленскай, Гомельскай, Бранскай губернях. Пашырэн-
аб заключэннi гандлёвага дагавора з БССР. У пачатку не тэрыторып БССР iстотна не змянша структуры ганд-
1922 г. ураду БССР неафщыйна стала вядома, што пал- лю з Польшчай. Для пазбягання канкурэнцып НКЗГ у 
коунпк Юпм — старшыня польскай части ваенна-па- 1922 г. падпарадкавау Вщебскую губерню упрауленню 
гадняльнай камiсii па лiквiдацыi пагранiчных iнцыдэн- упаунаважанага НКЗГ у БССР 7 . 
тау — мае паунамоцтвы ад МЗС Польшчы на перага- Падставамi працяглай арыентацып БССР на iмпарт 
воры аб заключэннi польска-беларускага гандлёвага па- з Польшчы быип добрыя кантакты з польскiмi гандля-
гаднення. Юраунщтва БССР рабiла запыты ураду рамi i адсутнасць iх з вытворцамi краiн Заходняй Еуро-
РСФСР аб вызначэнт пазiцыi у гэтым пытаннi. Дак- пы, хуткая i бесперабойная, у адрозненне ад Германи, 
ладна невядома, цi дайшла справа да канкрэтных пра- дастаука таварау з Польшчы. Але адзначалiся i недахо-
паноу з польскага боку 1 . пы у аргашзацыи знешняга гандлю БССР, такiя, як ад-

Ва умовах дзяржаунай манаполи знешняга гандлю сутнасць iнфармацыi аб знешшх рынках, доУгiя тэрмь 
яго каардынацыя адбывалася праз наркамат знешняга ны дастаукi тавара да месца прызначэння (1—2 меся-
гандлю РСФСР. Апарат упраулення упаунаважанага цы), марудная рэалiзацыя тавара (напрыклад, партыя 
НКЗГ РСФСР у БССР быу аргатзаваны у сярэдзiне воуны, што паступiла у Польшчу у 1922 г., была пра-
1921 г. Як паведамляу у жшут упаунаважаны НКЗГ дадзена толькi праз паугода), адсутнасць iнфармацыi аб 
РСФСР I. Цеумш, беларускi бок за месяц актыунай дзей- прададзеных таварах, продаж частга таварау нiжэй сабе-
насцi закупiу таварау на мяжы на 3 млрд савецкiх рублёу. кошту, дрэннае захаванне таварау на складах (прычым 
Асноуная частка набывалася на сродкi кааперацыi i па частка iх гублялася па дарозе), дрэнная якасць экспарт-
яе заяуках. Хутка былi завязаны непасрэдныя кантакты з нага тавару, слабая дзейнасць прадстаунисоу Дзяржган-
польскiмi фiрмамi. З верасня 1921 г. была усталявана су- дальбелу у Варшаве i Берлiне 8 . 
вязь з акцыянерным таварыствам "Брытаполь", у Минску Неаднаразова узнiкалi супярэчнасцi памiж экспар-
адкрылася гандлёвае прадстаунiцтва польска-амерыкан- тным iнтарэсамi БССР i мытна-тарыфнай палгтыкай 
скага акцыянернага таварыства "Палатайн". Праз iх Бел- СССР (РСФСР). Зацверджаны СНК РСФСР у чэрвенi 
знешгандаль iмпартавау з Польшчы тавары i прадавау iх 1922 г. першы экспартны тарыф забараняу экспарт хле-
дзяржауным установам i кааператыуным аргашзацыям2. ба, грыбоу, масла, яек, птушга i iншых прадуктау харча-
Белзнешгандаль атрымлiвау 25 % кошту ад iмпартных i вання. Гэтыя абмежаваннi, а таксама пошлины на вываз 
экспартных аперацый, што давала значны прыбытак 3 . дзёгцю, шкшшару, пянькi б^Iлi зняты новым тарыфам 

За 1921—1922 гг. была наладжана нарыхтоука экс- ад 6 сакавiка 1923 г.: быип знiжаны пошлiны на лес i лён, 
партных таварау, умацавалiся сувязi з адносна буйшм за- але адначасова }Уводзiлiся пошлины на вываз юшак, скур, 
межшм фiрмамi, перш за усё польсюм^ Узнiкла патрэба ануч 9 . На нарадзе з прадстаунiкамi эканамiчных камiса-
выходзiць на кантакты з непасрэдным вытворцамi пра- р^гятау i арганiзацый Беларусi пры СНК СССР у сакавь 
дукцыi альбо скарачаць колькасць пасрэдшкау. ку 1923 г. прадстаунис СНК БССР Каплан скардзiуся на 

Са стварэннем СССР пачауся новы этап беларуска- адмову у выдачы дазволу на вываз стрту у Польшчу, што 
польскiх гандлёвых зносiн. Знешнi гандаль станавiуся усё прывяло да скарачэння яго вытворчасщ у БССР 1 0 . 
больш цэнтралiзаваным, яго мэты i формы падпарадкоува- Праблемы у развiццi знешняга гандлю БССР быни 
лiся не рэспубткансюм, а агульнасаюзным патрэбам. аналапчныя, што i для суседняй УССР: адсутнасць адзь 

Паводле статыстычных даных, гандаль з Польшчай най системы Улiку, справаздач, прававых норм, стратэги 
у 1922/23 гаспадарчым годзе складау 64,9 % ад усяго знешняга гандлю, кадрау, да таго ж непрадказальныя рэк-
экспарту i 72,4 % ад iмпарту БССР, у 1923/24 — адпа- вiзiцыi таварау, адмовы ад аплаты, адсутнасць крэдытау, 
ведна 9,4 % i 58,6 %, у 1924/25 — 4,0 % i 31,2 %. У дрэнная тарыфная i мытная палггыка 1 1 . 
Польшчу з БССР вывозщася сыравiна i прадукцыя жы- З 1922 г. у Варшаве працавау прадстаунiк БССР, 
вёлагадоУлi, у тым лiку скурсыравiна, прычым толью спачатку самастойна, пасля у складзе гандлёвага прад-
невялiкая частка сыравшы пераапрацоувалася на стаунiцтва СССР. Пазней гэтую пасаду скарацип з-за 
польсгах прадпрыемствах. Астатняе, асаблiва прадукты пераарыентацып беларускага экспарту i iмпарту на Гер-
сельскай гаспадаркi, перапрадавалася палякамi далей на манiю i шшыя краiны Заходняй Еуропы 1 2 . У далей-
Захад 4 . Для БССР гэта было нявыгадна, таму экспарт шым гандаль з Польшчай праходзiу праз гандлёвае 
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прадстаунщтва СССР у Варшаве, якое за перыяд з 
1 студзеня па 1 кастрычшка 1923 г. выдала 124 пасвед-
чант на увоз таварау з Польшчы, прычым 94 з iх — 
Дзяржгандальбелу. Отолью ж ад яго было атрымана i 
заявак на iмпарт. Тагам чынам, прадстаунiцтва у Вар
шаве працавала у гэты час па iмпарту пераважна на за
казы з БССР 1 3 . Амаль усе тавары на рэалiзацыю у 
Польшчы паступалi таксама ад Дзяржгандальбела 1 4 . 
Акрамя таго, пэуны час у Стаубцах працавала агенцтва 
гандлёвага прадстаунiцтва СССР у Польшчы. 

За кантроль над выгаднай экспартнай галiной пра-
мысловасщ БССР — лясной i дрэваапрацоучай — памiж 
Масквой i Мшскам доУгi час iшла барацьба. Яшчэ у 
час мiрных перагаворау у Рызе польскi бок узняу пы-
танне аб выдзяленнi Польшчы лясных канцэсiй на тэ-
рыторыi БССР. Супраць гэтага запярэчыла кiраунiцтва 
рэспублиа, i пытанне было знята з абмеркавання 1 5 . 

Нягледзячы на вычарпанасць лясных рэсурсау 
БССР у вышку бессктэмнага карыстання у час Пер-
шай сусветнай i Грамадзянскай войн, яны заставалiся 
каштоуным экспартным рэсурсам, у першую чаргу з-за 
выгаднага размяшчэння недалёка ад межау i наяунасщ 
сеткi наземных i водных шляхоу. 2 снежня 1921 г. пас-
тановай Савета Працы i Абароны РСФСР, нягледзячы 
на адмоунае стауленне да гэтага беларусгах уладау было 
створана дзяржаунае аб'яднанне экспартнай лясной 
прамысловасцi Заходняга раёна "Захадалес" 1 6 . За трэс-
там "Захадалес" былi замацаваны лепшыя лясы БССР. 
Працу разгарнулi з пачатку 1922 г., але спробы наладзiць 
рэгулярны сплау лесу на экспарт праз тэрыторыю 
Польшчы правалипся. Нягледзячы на тое, што паводле 
артыкула 331 Версальскага дагавора Нёман прызнавау-
ся мiжнароднай ракой ад г. Гродна да вусця, з-за польска-
лгтоусгах супярэчнасцей i цяжкасцей з перасячэннем 
польска-савецкай мяжы рух па iм быу спынены, што 
перапынша i сплау па рацэ драуншы з БССР. Насуперак 
неаднаразовым намаганням Лiгi Нацый, НКЗС СССР (а 
да яго стварэння — БССР i РСФСР) пытанне так i не было 
вырашана. Вываз драуншы "Захадалес" ажыццяуляу праз 
Латвiю, што павышала яе сабекошт i рабiла экспарт менш 
выгадным. Так, у 1923/24 гаспадарчым годзе быу зак-
лючаны дагавор з фiрмай "Дава-Брытаполь" на сплау 
драуншы па Нёмане, але неурэгуляванае пытанне руху 
праз Польшчу прымусша сплауляць лес па Заходняй 
Дзвше 1 7 . "Захадалес" дау у 1922/23 гаспадарчым годзе 
каля 20 % савецкага экспарту лесу. Прауда, перагаворы 
аб распрацоуцы лясных участкау на паях з "Захадале-
сам", ягая вялi польскiя фiрмы "Палатайн" i "Якау Цы-
рынскi" у пачатку 1920-х гг., скончылкя безвыншзва 1 8 . 
Гандаль лесам з Вщебскай губернi вёу трэст "Дзвшалес", 
таксама створаны у 1921 г. спецыяльна для экспарту 1 9 . У 
складзе лясных аддзелау Цэнтральнага лесаэкспартнага 
бюро пры гандлёвых прадстаунщтвах СССР у Германii i 
Польшчы быип прадстауниа "Лесбела", якi з лета 1924 г. 
сканцэнтравау экспарт лесу у сваiх руках 2 0 . 

З 1923 г. пачынаецца працэс цэнтралiзацыi экспар
ту i вывад яго з-пад кантролю рэспублшансгах уладау. 
Першым крокам было стварэнне бюро экспарцёрау як 
аб'яднанняу для каардынацыi экспарту. У студзет 1923 г. 
Цэнтральнае лесаэкспартнае бюро аб'яднала буйнейшых 
лесаэкспарцёрау, у тым лiку "Дзвiналес" i "Захадалес". 
З'явiлiся Цэнтральнае льноэкспартнае бюро (красавш 
1923 г.), Цэнтральнае пушное экспартнае бюро (красавик 
1924 г.), Цэнтральнае маслаэкспартнае бюро (верасень 
1924 г.), шшыя бюро — па экспарту яек, рыбапрадуктау, 
шчацiння. Гандаль у гэты час экспартныя бюро вялi са-
мастойна, а Дзяржгандаль рэспублiкi — праз гандлёвыя 
прадстаунщтвы СССР 2 1 . 
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Тагам чынам, на першым этапе, у 1923—1924 гг., 
наладжванне сувязей СССР з непасрэдным вытворцамi 
i спажыуцамi з Германii, Англи, Чэхii i iншых краiн 
Еуропы прывяло да змяншэння спачатку экспарту бе-
ларусгах таварау у Польшчу, а пасля i iмпарту польскiх. 
Акрамя таго, у гэты час пачалася цэнтралiзацыя знеш-
няга гандлю у саюзных структурах. 

На 1925—канец 1920-х гг. прыпадае другi перыяд, 
яга характарызуецца далейшай цэнтралiзацыяй знешня
га гандлю, згортваннем прамых кантактау беларускiх 
вытворцау i дзяржауных знешнегандлёвых структур з 
польскiмi партнёрамi. Паступова роля БССР у знешшм 
гандлi зводзщца да нарыхтоуга экспартных таварау, а сам 
экспарт i размеркаванне iмпарту адбываюцца праз саюз-
ныя структуры. Адначасова абвастраецца канкурэнцыя 
таварау з БССР i Польшчы на сусветным рынку, перш за 
усё лесу i лесапрадуктау, сельгаспрадукцыi. 

У 1925/26 гаспадарчым годзе аб'ём нарыхтовак 
драуншы у БССР перавысу узровень 1913 г. БССР да
вала 4—5 %о усёй драуншы СССР 2 2 . Аднак часотс "Лес
ное хозяйство" адзначау з 1928 г. ктотнае скарачэнне 
экспарту з Заходняга раёну — з-за вычарпанасщ запа-
сау лесу i росту попыту на лес ва Украше 2 3 . Гэтая ня-
стача лесу яшчэ раней выкликала дыскусш памiж леса-
перапрацоУчымi аргатзацывм БССР, УССР i РСФСР. 
Да рэвалюцып лес пiлавалi на Палессi i у Падняпроуi, 
сплаулялi на поудзень Украiны, дзе пераапрацоУвалi на 
мясцовых тартаках. З будаунiцтвам тартакау i буйных 
дрэваапрацоучых камбiнатау (у Бабруйску) больш лесу 
стала перапрацоувацца на месцы i экспартавацца на За-
хад i менш сплауляцца для украiнскiх заводау. У спрэч-
ку пра размеркаванне квотау лесасек у БССР умяшалкя 
кiруючыя органы народнай гаспадарга СССР 2 4 . 

Не маючы такiх запасау сыравшы, як РСФСР цi 
УССР, БССР павшна была развiваць перапрацоучую 
прамысловасць, да чвэрцi якой iшло на экспарт. У 
вытворчасщ фанеры i запалак БССР i Польшча высту-
палi канкурэнтамi на сусветных рынках 2 5 . 

З канца 1920-х гг. пачалося стварэнне манапольных 
таварыствау для экспарту асобных вiдау прадукцыi за-
мест экспартных бюро, ягая быип аб'яднаннем самастой-
ных вытворцау цi нарыхтоушчыкау экспартных таварау 
i толькi каардынавалi экспарт таварау. У 1927 г. было 
зарэпстравана АТ "Экспартлён", якому давалася мана-
полiя на экспарт ильну з СССР. Далей створаны Кустаэк-
спарт (1928), Саюзхарчэкспарт, Тэхнаэкспарт, Пладаэк-
спарт, Экспартхлеб, Саюзпушнiна. З 1932 г. дзешпчау Са-
юзнарыхтэкспарт (вываз шчацiння, конскага воласа, 
гашак, ягад, мёду). Такiя ж аб'яднанш б^Iлi створаны 
дзеля iмпарту — Скурiмпарт, Текст^Iльiмпарт. Галоуным 
экспарцёрам лесу у 1926/27 гаспадарчым годзе быу Эк-
спартлес — 68,9 %. "Лесбел" пачау спецывипзавацца на 
экспарце каштоунай сыравiны з палескага дуба 2 6 . 

У 1925 г. Г. Юнгерц у артыкуле аб перспектывах 
знешняга гандлю Беларуи адзначау, што рэспублика па-
чала развiваць знешнегандлёвыя сувязi з польскага рын¬ 
ку. Але хутка галоунай мэтай стала пазбауленне пасрэд-
нiкаy Аутар прагназiравау ажыуленне гандлю з 
Польшчай па прычынах цесных эканамiчных сувязей, 
што склалкся гiстарычна, i защкауленасщ Польшчы як у 
экспарце сваiх таварау на Усход, так i транзiце праз сваю 
тэрыторыю27. Прагнозы не спраУдзiлiся. Экспарт БССР 
канчаткова пераарыентавауся на Заходнюю Еуропу 2 8 . 

1мпарт з Польшчы, якi у 1921 г. дасягау 95 % ад 
усяго iмпарту, скарацiуся i у другой палове 1920-х гг. 
вагауся у межах 5—10 % 2 9 . Экспартны асартымент у 
Польшчу у гэты час складалi у асноуным прадукты жы-
вёлагадоУлi на перапрацоуку — конскi волас, шчацшне, 
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воуна, грыбы, а таксама льносемя i жмыхi. З-за пада- У гэтым рэчышчы развiццё беларуска-польскага 
бенства спецыялiзацыi гаспадаркi Польшча не мела гандлю не мела вялЫх перспектыу. Экспартаваць сы-
патрэбы у беларускiм зерш, прадуктах раслiнаводства, равiну у Польшчу, беручы пад увагу геаграфiчную 
лесе, мясе, прамысловых таварах. 1мпарт з Польшчы бшзкасць, яшчэ было адносна выгадна, хоць i гэтая выга-
складалi прамтавары, сельскагаспадарчыя прылады 3 0 . да з развщцём сувязей з Заходняй Еуропай увесь час ска-

Улады рэспублiкi надавалi вяликуло увагу развiццю рачалася. 1мпартаваць жа прамысловую прадукцыю блыло 
экспарту. Вываз з БССР у 1926/27 гаспадарчым годзе лепш з краш-вытворцау, а не праз пасрэднщтва Польшчы. 
склау у параунант' з папярэднiм 151,3 %, а у наступным Развщцю гандлёва-эканамiчных зносiн таксама 
годзе узрос на 157,9 % 3 1 . Разгарнулася будаунщтва пра- перашкаджала адсутнасць адпаведнага гандлёвага да-
мысловых аб'ектау, спецыяльна арыентаваных на экс- гавора, хоць уплыу гэтага фактара нельга перабольш-
парт тавару за мяжу. На першую пящгодку было запла- ваць. Асноунай прычынай адсутнасщ пагаднення был' 
навана пашырыць экспарт у 2—3 разы за кошт ства- палпычныя супярэчнасщ. У час працяглых перагаво-
рэння першаснай базы перапрацоУкi экспартнай сель- рау 1923 г., калi аднауленне гандлю было патрэбным 
гаспрадукцыи непасрэдна у БССР (чым раней займалкя Польшчы, СССР звязвау яго са спыненнем нападау банд 
у Польшчы, Латви, перапрадаючы тавары далей на За- з тэрыторып Польшчы. Калi ж дагавор набыу вагу для 
хад), пашырэння наменклатуры экспартных таварау 3 2 . СССР, Польшча абумовила яго выплатамi золата павод-

Быу забаронены экспарт неапрацаванай сыравшы: ле Рыжскага дагавора 3 9 . Вышкам перагаворау стала 
шчацiння, конскага воласа i г. д. У гэты час адзначала- стварэнне у маi 1925 г. польскага таварыства гандлю з 
ся падзенне попыту на сыравiну з СССР, таму i стаука Расiяй "Польрас" i пагадненне гэтага таварыства з Нар-
рабiлася на развiцце другаснага экспарту 3 3 . У 1927 г. каматам знешняга i унутранага гандлю СССР ад 
СНК i НКГ БССР прынял' рашэнне аб экспарце свшей 20 студзеня 1926 г. аб стварэнн акцыянернага тавары-
у Чэхаславаюло i Аустрыю, але дэкрэтам урада ства Савпольгандаль, якое пракснавала да 1934 г. З СССР 
Польшчы быу забаронены транзгт праз тэрыторыю вывозил пераважна сыравшу, прычым яе значную 
крашы шэрагу таварау, у тым лику прадуктау раслша- долю — у крашы Заходняй Еуропы 4 0 . Частку сыравшы 
водства i жывёлагадоуль Нягледзячы на звароты нарыхтоувал' у БССР. 31 студзеня 1926 г. была адкрыта 
афщыйных уладау, Польшча не дала дазволу на транз'т. польска-савецкая гандлёвая палата у Варшаве. Абедзве 
Правоз жа праз Украшу каштавау занадта дорага, пас- крашы некальга разоу абменьвалкся дэлегацыям' прамыс-
тауга атрымл'валкя стратным' 3 4. лоуцау 4 1 . Гандлёвы ж дагавор СССР з Польшчай быу 

Польсгая эканамклы у 1920-я гг. адзначал', што у ад- заключаны тольга 19 лютага 1939 г. 
носшах да СССР Польшча выступае як прамыслова раз- Афщыйная пазщыя БССР па пытанш гандлёвых 
вгтая лкраша (у той час, як да Германи — як адсталая сель- зносш з Польшчай па зразумелых прычынах не адроз-
скагаспадарчая), экспартуючы прамысловую прадукцыю швалася ад агульнасаюзнай. Жорсткая антыпольская 
i набываючы сыравшу. Гэтая выснова цалкам прымаль- рыторыка змянялася залкликам' да супрацоунщтва у пе-
ная i да структуры беларуска-польскага гандлю. Адзшым рыяды "пацяплення" адносш. Так, у 1927 г. А. Чарвя-
вiдам сыравшы, паступаушай з Польшчы у БССР, был' коу выказауся за развщцё эканам'чных сувязей з 
неперыядычныя закупга каменнага вугалю для чыгунга 3 5 . Польшчай, каардынацыю дзеянняу у пытаннях мел'я-

З польскага пункту гледжання галоунай перашко- рацлы на Палесс 4 2 . 
дай для развщця гандлёвых зносш была манапол'я знеш- На трэщм этапе, у 1930-я гг., увогуле цяжка гава-
няга гандлю у СССР i залшлняя яго цэнтрал'зацыя. На рыць аб знешшм гандлп БССР. Правамерна вызначыць 
з'ездзе консулау Польшчы у СССР у лктападзе 1927 г. яго як удзел БССР у агульнасаюзным гандлп з Польшчай. 
абмяркоувалкся магчымасщ пераарыентацып экспарту i Роля ж Польшчы у савецгам знешшм гандлп заставалася 
'мпарту з Масквы на саюзныя рэспублЫ. Аднак павод- нязначнай, бо на знешшх рынках абедзве крашы высту-
ле савецкiх правiлау усе знешнегандлёвыя кантакты па- пал' як экспарцёры сыравшы i канкурыравал' м'ж сабой 
вшны был' весщся праз НКЗГ, што зацягвала 'х па часе, у асобных галшах (лес, сельскагаспадарчая прадукцыя). 
павышала кошт кантрактау. Тым не менш, нават ва умо- Прамысловыя тавары СССР 'мкнууся набываць непас-
вах нэпу манапол'я НКЗГ строга захоувалася. За яе рэдна у вытворцау — развитых краш Захаду: Герман'', 
парушэннi гарулочыля органы асобных прадпрыемствау Англ''. 1нтарэсы БССР у развщщ гандлю з Польшчай як 
быип прыцягнуты да крымшальнай адказнасцi36. памежнай дзяржавай ва умовах жорсткай цэнтрал'зацып 

З савецкага пункту погляду галоунай праблемай (ак- знешняга гандлю практычна не бралкся пад увагу. 
рамя пытання транзпу) блыла адсутнасць у польсгах прад- З 1930 г. знешнегандлёвыя акцыянерныя тавары-
прымальникау магчымасщ гандляваць у крэдыт. Яшчэ у ствы был' заменены на усесаюзныя знешнегандлёвыя 
1926 г. польсга навуковец Е. Гжымала-Грабавецга шсау, аб'яднанш, асноунай функцыяй ягах з'яулялюя мана-
што гандаль з СССР зменшыуся, бо Масква, не маючы польныя аперацлы па зацверджанай наменклатуры та-
валюты, хоча набываць тавары у крэдыт, а Польшча не у варау 4 3 . З гэтага часу рабщь аналiтыка-статыстычныя 
стане гэтага рабщь. СССР не можа пастауляць сыравшу, выкладга аб удзеле Беларус у савецюм экспарце у 
бо яна ужо наперад (пад крэдыты) прададзена у Герма- Польшчу практычна немагчыма, бо статыстыка экспар-
шло 3 7 . Гэта праблема узрастала i далей. ту вядзецца цэнтрал'завана, без ул'ку дол' рэспублик у 

Як адзначае А. См'рноу, у 1921—1925 гг. дэфщыт экспарце таварау у канкрэтную крашу. Увогуле ж доля 
савецкага знешняга гандлю пакрывауся у асноуным про- БССР у агульнасаюзным экспарце пастаянна узраста-
дажам золата за мяжой. У 1926—1934 гг. асноунай фор- ла. Кал' экспартны аб'ём БССР у 1926/27 гаспадарчым 
май стал' крэдыты: урады замежных краш давал' сваiм годзе прыняць за 100 %, то у 1930 г. ён складау 269 %, 
прадпрыемствам гаранты' на пакрыццё векселяу савецгах у 1931 — 294, у 1932 — 301 % (паказчыга значна леп-
гандлёвых аргашзацый. Гэта практыка была шырока шыя, чым у РСФСР щ УССР) 4 4 . 
распаусюджана у Герман'', Англ'', Гтали. У 1931г. Канкурэнцыля з Польшчай у экспарце сельгаспрадук-
назiрауся шк крэдытавання савецкага гандлю. Далей, у цлы 'шла на карысць Беларусi. У пачатку 1930-х гг. БССР 
1933—1935 гг., у СССР вырасла здабыча золата, за кошт займала першае месца у СССР па якасщ вывезеных за 
якога пакрывал' дэфщыт. Павол' адбывалася замяшчэн- мяжу мнопх ввдау прадукцлы 4 5 . Назiралiся спробы экс-
не 'мпарту нацыянальнай прадукцыяй 3 8 . парту прамысловых таварау. Так, Наркамлегпрам у пачатку 
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1930-х гг. абмяркоувау пытанне экспарту у Польшчу пра- лю. На друпм этапе, у 1925—канцы 1920-х гг., працэ-
дукцып мшскай галантарэйнай фабрыга "Беларуска" 4 6 . сы цэнтрал'зацып узмацняюцца, знешн' гандаль усё 

Таим чынам, у развщщ беларуска-польсгах ганд- больш адбываецца праз саюзныя структуры. Удзельная 
лёва-эканам'чных сувязей у разгледжаны перыяд вы- вага гандлю з Польшчай працягвае змяншацца. На 
лучаюцца 3 этапы: 1923—1924 гг. — перыяд паступо- трэщм этапе, у 1930-я гг., увесь 'мпарт i экспарт ажыц-
вага скарачэння 'мпарту з Польшчы i падзення экспар- цяуляецца праз Маскву, у БССР вядзецца тольга нарых-
ту у гэтую крашу за кошт пераарыентацып яго на Захад. тоука таварау на экспарт i размяркоуваюцца атрыма-
У гэты час пачынаецца цэнтрал'зацыя знешняга ганд- ныя з цэнтра 'мпартныя пастаую. 
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SUMMARY 
"Belarusian-Polish Trade and Economic Relations During the Period of 1923—1939" (Valery Tsynkevich) 
After the peace treaty of 1921 Poland became the first foreign market opened for the Belarusian Soviet Socialist 

Republic. The trade rapidly developed mainly because of industrial production paucity in the Soviet republics. Poland 
took the share of up to 85 %> of the BSSR foreign trade. The republic exported raw materials (mostly agricultural products 
and timber) and imported consumer goods and industrial products. Polish tradesmen maintained transit trade buying 
Belarusian raw materials and selling them to the Western Europe. Therefore the establishment of direct ties with Germany 
and Great Britain resulted in a sharp decline of the trade volume in the middle of the 1920s. 

The BSSR also used its border trade with Poland for reselling the consumer goods further east. The republic quickly 
rebuilt the transit routes (railways, rivers and channels); however the problem of free transit was not completely solved up 
to the Second World War and trade was partially rerouted to Latvia. 

There were no concessions or joint ventures established in the BSSR by Polish businessmen, although several 
attempts have been made. The reasons were the geopolitical position of BSSR as the westernmost republic and constant 
political tension in the Soviet-Polish relations and also the weakness of Polish business. 

Centralization of import and export operations in the USSR in 1930s led to further orientation of trade not to the 
neighbouring Poland but to the developed countries of the West. With industrialization the structure of Belarusian foreign 
trade also changes, the percentage of the industrial products increases. 
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