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Упершыя гады iснавання ССРБ фiнансавая сiстэма рэспублiкi 

амаль поўнасцю залежала ад паступлення грашовых сродкаў з Масквы. 
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да безграшовых адносiнаў, аднак на практыцы гэта так i не было зроблена. 
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Загадчык кафедры гiсторыi i палiталогii Гомельскага дзяржаўнага тэхнiчнага ўнiверсiтэта iмя 
П.В.Сухога, доктар гiстарычных навук, дацэнт. Нарадзiўся ў 1955 г. у Архангельску (Расiя). 
У 1978 г. закончыў гiстарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта, у 1983 г. 
— аспiрантуру БДУ. У 2013 г. абаранiў доктарскую дысертацыю па тэме "Формирование и 
функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919— 
1991 гг.)". Аўтар больш за 170 навуковых i метадычных публiкацый, у тым лiку манаграфii 
"Формирование и функционирование системы административно-территориального 
деления БССР (1919—1991 гг.)" (Гомель, 2009). Распрацоўвае праблемы гiсторыi ад-
мiнiстрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу БССР. 

Першая сусветная вайна, якая доўжылася ча-
тыры гады, прывялада развалу бюджэтнай сiстэмы 
Расiйскай Iмперыi. Бюджэты ваенныхгадоўзводзiлi-
ся з вялiзнымi дэфiцытамi, а асноўнай крынiцай па-
паўнення сродкаў станавiлася грашовая эмiсiя. Калi 
на 1 лiпеня 1914 г. у абарачэннi на тэрыторыi Расiй-
скай Iмперыi знаходзiлася папяровых знакаў на су-
му 1630 млн руб., то на 1 лiстапада 1917 г. гэтая су-
ма склала ўжо 23 446 млн руб.1. 

Калi восенню 1917 г. да ўлады прыйшло баль-
шавiцкае кiраўнiцтва, то ў яго асяроддзi пераважалi 
думкi, што будучая супольнасць (сацыялiстычная, ка-
мунiстычная) стане грамадствам безтаварна-грашо-
вых адносiнаў. Апошнiя будуць адмiраць ужо ў пера-
ходны ад капiталiзму перыяд. У iдэале меркавала-
ся наладзiць працэс размеркавання матэрыяльных 
даброт праз абавязковае ўключэнне ўсяго працоўна-
га насельнiцтва ў спажывецка-вытворчыя камуны. Да 
стварэння ж такой сiстэмы грошы павiнны былi часо-
ва захоўвацца. Адпаведна захоўвалася бюджэтная 
сiстэма як сукупнасць даходаў i выдаткаў цэнтраль-
ных i мясцовых органаў улады. 

Першы час бальшавiцкае кiраўнiцтва спрабавала 
выкарыстоўваць фiнансы i бюджэтную сiстэму ў якас-
цi iнструмента правядзення сацыяльна-эканамiчных 
пераўтварэнняў, сродку наладжвання ўлiку i кантро-
лю над прадпрыемствамi — як ужо нацыяналiзава-
нымi, так i тымi, якiя яшчэ заставалiся прыватнымi. 

10 лiпеня 1918 г. V Усерасiйскi з'езд Саветаў 
прыняў Канстытуцыю РСФСР. Яе 5 раздзел утрым-
лiваў палажэннi аб бюджэтным рэгуляваннi. У Кан-
стытуцыi выразна вызначалася роля фiнансаў у 
працэсе радыкальных сацыяльна-эканамiчных пе
раўтварэнняў у Расii: экспрапрыяцыя ўласнасцi 
буржуазii i стварэнне ўмоў "для ўсеагульнай роўна-
сцi грамадзян рэспублiкi ў сферы вытворчасцi i раз-
меркавання багаццяў". Прадугледжвалася даць са-
ветам "усе неабходныя сродкi для задавальнення 
мясцовых i агульнадзяржаўных патрэбаў Савецкай 
Рэспублiкi, не спыняючыся перад уварваннем у 
права прыватнай ўласнасцi". Асноўнымi структур-
нымi элементамi савецкай бюджэтнай сiстэмы 
аб'яўлялiся агульнадзяржаўны бюджэт i бюджэты 
мясцовых саветаў. Размеркаванне даходаў i вы-
даткаў памiж агульнадзяржаўным i мясцовымi бю-



джэтамi павiнен быў ажыццяўляць Усерасiйскi з'езд 
саветаў або Усерасiйскi Цэнтральны выканаўчы 
камiтэт (УЦВК). Адначасова за мясцовымi саветамi 
замацоўвалася права ўсталёўваць i спаганяць у 
свой бюджэт мясцовыя падаткi i зборы на патрэбы 
мясцовай гаспадаркi2. 

На працягу 1918 г. стаўленнебальшавiкоўдафi-
нансаў станавiлася ўсё больш амбiвалентным. 3 ад-
наго боку, СНК РСФСР 26 кастрычнiка 1918 г. паста-
вiў перад Народным банкам задачу выпуску грошай 
"умежахсапраўднай патрэбы народнай гаспадаркi ў 
грашовых знаках", а 30 снежня 1918 г. у дакладзе Нар-
камата фiнансаў РСФСР гаварылася аб неабходнас-
цi фармiравання бездэфiцытнага бюджэту i ўпарад-
кавання падатковай справы3. 3 снежня 1918 г. УЦВК 
РСФСР зацвердзiў "Палажэнне аб грашовых сродках i 
выдатках мясцовых Саветаў", накiраванаенаўнiфiка-
цыю мясцовых бюджэтаў. Яго текст утрымлiваў пад-
рабязны пералiк крынiц даходаў мясцовых саветаў i 
iх выканкамаў, парадак усталявання i спагнання гэ-
тых даходаў, атаксамапарадакскладання мясцовых 
бюджэтаў, размеркавання i задавальнення мясцовых 
патрэбаўпамiжсаветамi рознагаўзроўню. Калi саве-
там не хапала даходаў з пералiчаных крынiц для вы-
рашэння мясцовых сацыяльна-эканамiчных i куль-
турных пытанняў, то яны мелi права хадайнiчаць аб 
пазыках i дапамозе з агульнадзяржаўных сродкаў4. 

3 другога боку, узмацнялася тэндэнцыя да лiквi-
дацыi грашовага абарачэння. Так, у канцы 1918 г. рас-
працоўваўся праект натуралiзацыi заработнай платы5, 
а ў снежнi 1918 г. II Усерасiйскi з'езд саўнаргасаў 
звярнуўся ў Наркамат фiнансаў РСФСР з прапановай 
прыняць меры да скарачэння грашовага абароту6. 

У Беларусi арганiзацыя савецкай фiнансавай сiс-
тэмы працягнулася пасля вызвалення яе тэрыторыi 
ад нямецкай акупацыi. 10 снежня 1918 г. часцi Чыр-
вонай армii вызвалiлi Мiнск, i ў гэты ж дзень пачаў 
функцыянаваць Мiнскi ваенна-рэвалюцыйны камi-
тэт, якi аб'явiў сябе найвышэйшай уладай у Мiнскай 
губернi. На месцахстваралiся павятовыя рэўкамы (з 
канца снежня 1918 г. — пачатку студзеня 1919 г. — 
павятовыя выканкамы), валасныя i сельскiя саветы. 

Для арганiзацыi савецкай улады на вызваленых 
ад нямецкай акупацыi тэрыторыях НКУС РСФСР у 
канцы 1918 г. асобна вылучаў грашовыя сродкi. Так, 
Вiцебскаму губвыканкаму было накiравана 1,5 млн 
руб.7, Мiнскаму ВРК — 5 млн руб. Грошы для Мiн-
скага ВРК пачалi паступаць з 21 снежня 1918 г. Да 10 
студзеня 1919 г. было ўжо размеркавана 4,8 млн руб. 
Частка гэтых сродкаў была пералiчаная павятовым 
рэўкамам, частка была выдаткаваная на канкрэтныя 
мэты. Так, адпаведным наркаматам i арганiзацыям 
выдалi 72 тыс. руб. на ўтрыманне дзiцячых прытул-
каў, 11 тыс. руб. — на правядзенне святаў для дзя-
цей г. Мiнска, 100 тыс. руб. — на арганiзацыю сiстэ-
мы аховы здароўя, 500 тыс. руб. — Чырвонай армii, 
300 тыс. руб. — на выплату зарплаты работнiкам 
пошт i тэлеграфаў, 15 тыс. руб. — на стварэнне Са-
юза камунiстычнай моладзi ў Мiнску i г. д.8. 

Абвяшчэнне 1 студзеня 1919 г. Сацыялiстычнай 
Савецкай Рэспублiкi Беларусi патрабавала вырашэн-
ня многiх пытанняў, у тым лiку i пытання аб фiнансах. 
У адпаведнасцi з актам ад 4 студзеня 1919г. аддзел 
фiнансаў Заходняй Камуны перадаў Камiсарыяту фi
нансаў ССРБ справы (акрамя тых, што тычылiся Сма-
ленскай губернi), а таксама каштоўнасцi i грашовыя 
сумы (за выключением пакiнутых у распараджэннi 
Смаленскага губрэўкама 500 тыс. руб.)9. Такiм чынам, 
смаленскае кiраўнiцтва адразу ж дыстанцыравалася 
ад ССРБ, адасобiўшы свае фiнансы — наяўныя срод-
кi, агульнадзяржаўныя крэдыты, усе мясцовыя збо-
ры па Смаленску i Смаленскай губернi. 

Паколькi выдаткаваных сродкаў катастрафiчна не 
хапала, мясцовыя ўлады пачалi ўводзiць надзвычай-
ныя падаткi i зборы. Так, Бабруйскi павятовы рэўкам 
атрымаў 200 тыс. руб. на ўмацаванне савецкай ула
ды, яшчэ 100 тыс. — для выплаты запазычанасцi па 
заробку настаўнiкам. Аднак гэтай сумы не хапала, та-
му, карыстаючыся палажэннем ад 3 снежня 1918 г., 
для атрымання неабходных грашовых сродкаў рэўкам 
абклаў мясцовую буржуазiю падаткам у 2 млн рублёў. 

3 iх было спагнана 1,5 млн руб.10. 
3 мэтай цэнтралiзацыi сiстэмы мясцовых бюджэ

таў 31 кастрычнiка 1918 г. СНК РСФСР прыняў Дэкрэт 
аб арганiзацыi фiнансавых аддзелаў губернскiх i 
павятовых выканкамаў саветаў. Фiнансавыя ўста-
новы, што iснавалi да гэтага — казённыя палаты, гу-
бернскiя акцызныя ўпраўленнi i фiнансавыя органы 
мясцовага самакiравання, спынiлi сваю дзейнасць. 
У адпаведнасцi з дэкрэтам агульнае кiраўнiцтва 
на месцах падатковай, каштарыснай, касавай i фi-
нансавай справамi ўскладалася на губвыканкамы. 
Для непасрэднага кiравання гэтымi справамi ствара-
лiся губернскiя i павятовыя фiнансавыя аддзелы11. На 

4 лютага 1919 г. у ССРБ такiя аддзелы функцыянавалi 
ў Мiнскiм, Бабруйскiм, Барысаўскiм, Iгуменскiм, 
Мазырскiм, Навагрудскiм, Пiнскiм, Рэчыцкiм, Слуц-
кiм, Вiлейскiм, Дiсненскiм, Слонiмскiм, Баранавiцкiм 
паветах i ў Мiнску12. 

14 студзеня 1919 г. на пасяджэннi СНК РСФСР 
было прынята рашэнне выдаткаваць праз Народны 
камiсарыят па справах нацыянальнасцяў РСФСР па-
зыку Часоваму рабоча-сялянскаму ўраду ССРБ у па-
меры 10 млн руб., а таксама кiраўнiцтву УЦВК "дэле-
гаваць у Беларусь высокакампетэнтную камiсiю для 
ўлагоджання адносiнаў з Беларускай рэспублiкай "13. 
Гэтая камiсiя ў Савецкай Беларусi так i не з'явiлася, 
затое выдаткаваная Масквой сума на справе аказа-
лася значна большай: камiсар па фiнансавых спра
вах ССРБ I.Рэйнгольд паведамiў на пасяджэннi Ча-
совага рабоча-сялянскага ўрада ССРБ 15 студзеня 
1919г., што авансам з Масквы адпушчана для патрэ-
баў рэспублiкi 25 млн руб.14. 

21 студзеня 1919 г. урад рэспублiкi iнiцыяваўпра-
цэс стварэння ўласнай фiнансавай сiстэмы. Камiса-
рыяту фiнансаў прадпiсвалася стварыць адзiны дзяр-
жаўны фонд рэспублiкi за кошт часткi надзвычайна-
га рэвалюцыйнага падатку, дзяржаўнай пазыкi i ўсiх 



фондаў банкаў на тэрыторыi краiны. На наступным 
жа пасяджэннi ўрада планавалася "паставiць ва ўсёй 
сваей шыраце пытанне аб узаемаадносiнах з Цент-
рам" па фiнансавых пытаннях15. 

Аднак нi на наступным пасяджэннi ўрада ССРБ, 
нi далей пытанне аб фiнансавых стасунках з Масквой 
нiякага прынцыповага вырашэння не атрымала. Ад-
сутнасць уласных рэспублiканскiх крынiц грашовых 
даходаў востра абазначыла дзве галоўныя на той 
час праблемы: па-першае, якiм чынам i колькi гро-
шай атрымаць ад расiйскага кiраўнiцтва; па-другое, 
як найбольш рацыянальна размеркаваць атрыманыя 
грашовыя сродкi. А iх увесь час катастрафiчна не ха
пала. Так, 27 студзеня 1919 г. рэспублiканскi ўрад 
выдзелiў Камiсарыяту аховы здароўя на барацьбу з 
эпiдэмiяй сыпногатыфу толькi 100 тыс. руб. замест 
запытаных 665 тыс. руб., Камiсарыяту па замежных 
справах — 100 тыс. руб. замест 200 тыс. руб., а Са-
вету народнай гаспадаркi i Камiсарыяту земляробст-
ва наогул адмовiў у грошах16. У такiх умовах для кан-
цэнтрацыi сродкаў на аднаўленне эканомiкi рэспублiкi 
пастановай СНКССРБ ад 6 лютага 1919 г. пачалося 
стварэнне пры Камiсарыяце фiнансаў ССРБ фонду 
"для патрэбаў СНК Беларусi" ўпамеры Юмлн руб.17. 
Цяжкай сiтуацыя з фiнансамi была i на месцах. На-
прыклад, 10 лютага 1919 г. з Навагрудка была атры-
мана тэлеграма наступнага зместу: "Грошай... няма. 
Апарат закупкi прадуктаўхарчавання стаiць, патрэб-
ны крэдытныя грошы, становiшча крытычнае, цэны 
растуць кожны дзень"™. 

Нягледзячы на такiя цяжкiя фiнансавыя ўмовы, 
у лютым 1919 г. кiраўнiцтва рэспублiкi зрабiла 
спробу стварыць уласную бюджэтную сiстэму. Пе-
рад мясцовымi органамi ўлады была пастаўлена 
задача фармiраваць мясцовыя бюджэты на першае 
паўгоддзе 1919 г. Прычым пры складаннi неабходна 
было абавязкова размяжоўваць агульнадзяржаўныя 
i мясцовыя даходы i выдаткi. Падкрэслiвалася, што 
ў агульнадзяржаўныя расходы "нi ў якiм выпадку не 
павiнны ўключацца выдаткi на патрэбы, якiя нося-
ць чыста мясцовы характар". Паколькi ў расiйскiм 
"Палажэннi аб грашовых сродках i выдатках мясцо-
вых Саветаў" ад 3 снежня 1918 г. пытаннi размежа-
вання выдаткаў на агульнадзяржаўныя i мясцовыя 
свайго рашэння не атрымалi, Наркамфiн ССРБ рэ-
камендаваў мясцовым фiнаддзелам да выпрацоўкi 
ўласнага рэспублiканскага прававога акта "кiравац-
ца правiламi, ужывальнымi ў ранейшых земствах". 
Мясцовыя органы абавязвалiся ўключаць у каштары-
сы агульнадзяржаўных даходаў "усе без выключен
ия даходы, чакаемыяда паступлення за кошт агульна
дзяржаўных падаткаў, збораў, якагульных, такiспе-
цыяльных пошлiн", а таксама даходы ад усiх былых 
дзяржаўныхмаёмасцяў, капiталаў, прадпрыемстваў. 
Даходы ж ад мясцовых падаткаў i збораў, мясцовых 
маёмасцяў павiнны былi пайсцi на пакрыццё мясцо-
вых выдаткаў. 

Паводле iнструкцыi ад 11 лютага 1919 г. Наркам-
фiна ССРБ, спачатку сельскiя, валасныя, гарадскiя 

саветы складалi прыходна-расходныя каштарысы па 
кожнай галiне асобна i падавалi iх у адпаведныя ад-
дзелы павятовых выканкамаў. Потым кожны павя-
товы аддзел фармiраваў каштарыс па ўсiм павеце, 
пасля чаго складаўся павятовы бюджэт, куды ўклю-
чалiся даходы i расходы не толькi па аддзелах, але i 
ў цэлым па павеце. Гэтыя павятовыя бюджэты высы-
лалiся ў губаддзелы, якiя iх зводзiлi, дадаючы агуль-
ныя даходы i выдаткi па губернi. Далей матэрыялы па-
ступалi ў Наркамфiн рэспублiкi, а каштарысы асоб-
ных ведамстваў — у рэспублiканскiя камiсарыяты19. 

Каб вырашыць праблему забеспячэння грашыма 
мясцовых патрэбаў, фiнаддзелы павiнны былi як мага 
хутчэй прыняць ад былых павятовых i гарадскiх сама-
кiраванняў усе бухгалтарскiя дакументы, каб склас-
цi спiсы нядоiмак. Спагнанне гэтых нядоiмак павiнна 
было даць грашовыя сумы, "на якiя можна будзе, ха-
ця б часова, падтрымаць мясцовыя ўстановы, сёння 
амаль пазбаўленыя сродкаў"20. 

Аднак на практыцы скласцi мясцовыя бюджэты 
ў Савецкай Беларусi было вельмi цяжка: мясцовыя 
органы ўлады мелi права спаганяць нядоiмкi па мяс-
цовых падатках i зборах толькi за тэрмiн да пачатку 
1919г., пытанне ж аб спагнаннi гэтых падаткаў i збо-
раў у 1919 г. адкладвалася да выхаду адпаведнага 
рашэння ЦБК ССРБ21. 

12 лютага 1919 г. беларускiм урадам было вы-
рашана падрыхтаваць на аснове расiйскага асобнае 
рэспублiканскае палажэнне аб мясцовых фiнансах22. 
Яно сапраўды было распрацаванае i зацверджанае 
ЦБК ССРБ*, але паступiла на месцы толькi ў другой 
палове сакавiка 1919 г., ужо пасля аб'яднання Бе-
ларусi i Лiтвы ў ЛiтБел ССР. Наркамфiн Лiтбел ССР 
прызнаў гэтае палажэнне несапраўдным, паколь-
кi яго неабходна было перапрацоўваць у дачыненнi 
да ўмоў новай рэспублiкi. Мясцовыя фiнансавыя ор-
ганы атрымалi распараджэнне "ўстрымацца ад рас-
кладаў мясцовых збораў i падаткаў" да выдання но-
вага палажэння. Аднак такое палажэнне для ЛiтБел 
ССР так i не было распрацавана, i ў чэрвенi 1919 г. 
Наркамфiн Лiтоўска-Беларускай рэспублiкi выдаў 
распараджэнне карыстацца палажэннем РСФСР ад 
3 снежня 1918 г.23. 

10 сакавiка 1919 г. СНК ЛiтБел ССР зацвердзiў 
Часовыя правiлы аб парадку паступлення даходаў i 
атрымання крэдытаў i авансаў народнымi камiсары-
ятамi рэспублiкi. Згодназгэтымi правiламi ўсе дахо-
ды, атрыманыя на тэрыторыi рэспублiкi ад вытворчай 
дзейнасцi, падаткаў i пошлiн (дзяржаўных i мясцо-
вых), павiнны былi паступаць у Народны банк на ра-
хункi адпаведных камiсарыятаў. Каштарысы расхо-
даў складалiся павятовымi i губернскiмi аддзеламi, 
пасля чаго накiроўвалiся ў адпаведныя профiльныя 
наркаматы, якiя з адпушчаных iм сродкаў выдаткоў-
валi грошы мясцовым органам улады24. 

* На жаль, тэкст гэтага палажэння аўтару артыкула 
выявiць не ўдалося. 



На падставе рашэння СНК ЛiтБел ССР ад 2 кра
савка 1919 г. усе аддзелы мясцовых саветаўсталi фi-
нансавацца наўпрост адпаведнымi рэспублiканскiмi 
наркаматамi. Як вынiк, мясцовыя саветы страцiлi маг-
чымасць "манеўраваць" пры выдаткоўваннi сродкаў, 
зыходзячы з мясцовых умоў i першачарговых патрэ-
баў, — iм забаранялася накiроўваць сумы, адпушча-
ныя аднаму аддзелу, на патрэбы iншых25. 

Такiм чынам, ва ўмовах фiнансавай разрухi i блы-
танiны ў дачыненнi да выдаткаў i даходаў мясцовых 
саветаўбюджэтная сiстэма нi ўССРБ, нi ўЛiтБел ССР 
фактычна так i не склалася. Працэс арганiзацыйна-
га афармлення мясцовых бюджэтаў быў спынены, а 
фiнансаванне мясцовых саветаў набыло цэнтралi-
заваны характер i было арганiзавана па галiновым 
прынцыпе. Мясцовыя ўлады маглi толькi запыт-
ваць неабходныя iм сродкi i кантралявалi расходы 
грошай, атрыманых ад профiльных рэспублiканскiх 
наркаматаў. 

Дзяржаўныя i мясцовыя падаткi i зборы ў фiнан-
саваннi рэспублiкi якой-небудзь прыкметнай ролi не 
адыгрывалi. Па звестках рэспублiканскага ўпраўлен-
ня прамых падаткаў i збораў, у перыяд з 1 снежня 
1918 г. па 1 красавiка 1919 г. натэрыторыi ЛiтБел ССР 
было сабрана падаткаў i збораў на агульную суму 7,8 
млн руб., з якiх 7,7 млн руб. прыйшлося на надзвы-
чайны рэвалюцыйны падатак. Гэты падатак быў уста -
ноўлены дэкрэтам УЦВК i СНК РСФСР ад 30 кастрыч-
нiка 1918 г. упамеры 10 млрд руб. Ён насiў яркавы ра-
жаны канфiскацыйны характар i меў задачу перш за 
ўсё палiтычнага кшталту — завяршыць канфiскацыю 
маёмасцi "непрацоўнага элемента". Сума падатку, 
якая павiнна была быць сабрана, размяркоўвалася 
памiж губернямi, пасля чаго губвыканкамы накiроў-
валi заданнi паветам i гарадам, павятовыя выканка-
мы — валасцям, а валасныя выканкамы — паселiш-
чам i пасёлкам. Чатыры з пяцi губерняў, якiя ўвайшлi 
праз два месяцы ў склад ССРБ, павiнны былi ўплацiць 
370 млн руб. надзвычайнага рэвалюцыйнага падат-
ку, у тым лiку Смаленская — 140 млн руб., Вiцебская 

— 100 млн руб., Магiлёўская — 70 млн руб., Мiнская 
— 60 млн руб.)26. 

12 лютага 1919 г. СНК ССРБ зацвердзiў Дэкрэт 
аб абкладаннi буржуазii надзвычайным рэвалюцый-
ным падаткам27. Аб механiзме налiчэння i спагнання 
гэтага падатку можна меркаваць, зыходзячы з цыр-
куляра фiнаддзела Пiнскага павятовага рэўкама ва-
ласным рэўкамам ад 17 лютага 1919 г. Дакумент 
прадпiсваў стварыць валасныя i сельскiя камiсii па 
раскладцы надзвычайнага рэвалюцыйнага падатку. 
Валасныя камiсii стваралiся ў складзе двух членаў ва-
ласнога рэўкама i трох членаў ад "працоўных слаёў 
насельнiцтва", сельскiя — у складзе трох членаў, якiя 
прызначалiся валаснымi рэўкамамi з "працоўных кла-
саўмясцовага сельскага насельнiцтва". Сельскiя ка
мiсii павiнны былi ў самы кароткi тэрмiн скласцi спi-
сы плацельшчыкаў падатку, пазначыўшы пры гэтым 
склад i каштоўнасць iх маёмасцi, наяўнасць грашо-
вых сродкаў i даходаў, а таксама суму прапанавана-

га камiсiяй падатку. Валасныя камiсii размяркоўвалi 
прызначаную на воласць суму падатку памiж селiш-
чамi i прымалi канчатковае рашэнне аб памеры па-
датку з канкрэтных плацельшчыкаў. Асноўны цяжар 
падатку загадвалася ўскласцi на "вясковых кулакоў, 
асаблiва на спекулянтаў", а таксама на "маёмасцi i 
грашовыя капiталы асобаў, якiя з 'ехалi за межы Са-
вецкай Расii". Калi чалавек адмаўляўся выплочваць 
падатак, на першы раз прадугледжвалiся такiя меры 
прымусу, як арышт, выкананне працоўнай павiннас-
цi, канфiскацыя цi продаж маёмасцi нават да накiра-
вання ўзброеных атрадаў "для ўздзеяння на супрацiў 
плацельшчыкаў". У выпадку ж свядомага ўтойвання 
грошай прадугледжвалася "доўгае зняволенне ў тур-
ме з прымусовымi работамi, пры асаблiвай злоснас-
цi — суд губернскага Рэвалюцыйнага трыбунала"28. 

Нярэдка мясцовыя ўлады самастойна павялiчвалi 
сумы надзвычайнага рэвалюцыйнага падатку. Напры-
клад, на Iгуменскi павет была вызначана сума ў 2 млн 
руб., але рашэннем павятовага выканкама яе паме
ры былi павялiчаныя да 3 млн руб.29. У сакавiку 1919 г. 
распараджэннем Камунiстычнай партыi Лiтвы i Бела-
русi для Мiнска сума надзвычайнага рэвалюцыйнага 
падатку вызначалася ў 200 млн руб. (у той час як па-
водле дэкрэта ад 30 кастрычнiка 1918 г. — толькi 60 
млн руб.), з iху самы кароткi тэрмiн меркавалася атры-
маць 60 млн руб.30. Аднак сабраць такую велiзарную 
суму звычайнымi сродкамi, прычым за кароткi адрэзак 
часу, было нерэальна (пра што, дарэчы, гаварылася 
i на пасяджэннi СНК ЛiтБел ССР 17 сакавiка 1919 г.). 
Таму для збору падатку вырашылi звярнуцца да ме-
таду тэрору. 12 сакавiка 1919 г. прэзiдыум Мiнскага 
губернскага ваенрэўкама прыняў рашэнне, што па-
колькi "буржуазiяадмаўляецца плацiць падатакуса-
мы кароткi тэрмiн, правесцi арышты буржуазii, якiя 
адмаўляюцца плацiць, i перадаць у распараджэнне 
т. Крывашэiна * для заключэння ў канцэнтрацыйныя 
лагеры...'™. 19 сакавiка 1919 г. гэтая пастанова бы-
ла зацверджаная СНК ЛiтБел ССР32. 

3 iншых даходных крынiц найбольш значныя су-
мы былi атрыманыя за кошт паступленняў ад гер-
бавага збору (258 тыс. руб.) i агульнадзяржаўнага 
падаходнага падатку (227 тыс. руб.). Астатнiя дзяр
жаўныя i мясцовыя падаткi далi вельмi нязначныя 
сумы: 44тыс. руб. — розныяпошлiны,40тыс. руб. — 
дадатковы збор да асноўнага прамысловага падат-
ку, 38 тыс. руб. — падатак з нерухомых маёмасцяў, 
9 тыс. руб. — зборзграшовагакапiталу, 8,5 тыс. руб. 
— дзяржаўны пазямельны падатак, менш за 1 тыс. 
руб. — збор з паравых катлоў i лакамабiляў33. 

Гэтыя паступленнi насiлi разавы, несiстэматычны 
характар. У дакладзе часовага кiраўнiка рэспублiкан-
скага ўпраўлення прамых падаткаў i пошлiнаў паве-
дамлялася, што па падаходным падатку на 14 мая 
1919 г. толькi заканчвалася праца па абкладаннi за 

*Крывашэiн Мiкалай Iванавiч (1885—1936) — са 
снежня 1918 г. Мiнскi губернскi ваенны камiсар, ваен-
ны камендант г. Мiнска. 



Купюра намiналам 500 рублёў 
(т. зв. "царскiя мiкалаеўскiя грошы"). 

Грашовыя знакi 
намiналам 
20 i 40 рублёў 
(т. зв. "керанкi"). 

Купюра намiналам 1000 рублёў (т. зв. "думскiя грошы'). 

Грашовыя знакi намiналам 250 i 500 рублёў 
(савецкiя грошы). 

1918 г., па прамысловым падатку выяўлялiся нядоiм-
кi за 1916— 1918 гг., па гербавым зборы працягвала-
ся спагнанне нядоiмак, таксама праводзiлася рабо
та па вызначэннi сум падаткаў з гарадскiх нерухомых 
маёмасцяў, кватэрнага падатку, падатку з грашовых 
капiталаў, натуральнага падатку i г. д.3 4. 

Аднак сабраныя на тэрыторыi рэспублiкi дзяр-
жаўныя i мясцовыя падаткi i зборы не маглi задаво-
лiць нават самыя мiнiмальныя патрэбы. Так, па стане 
на май 1919 г. толькi па лiнii НКУС на ўтрыманне 
асабовага складу губернскiх i павятовых аддзелаў 
кiравання, дапамогу гарадскiм, валасным i сельскiм 
саветам трох губерняў (Мiнскай, Вiленскай i Ковен-
скай) патрабавалася 19,7 млн руб.35. Фiнансавы стан 
рэспублiкi цалкам залежаў ад грашовых сум, якiя 
паступалi з Масквы. Да канца сакавiка 1919 г. у краiне 
ўжо былi размеркаваны атрыманыя ад СНК РСФСР 
80 млн руб. У сувязi з гэтым 29 сакавiка старшыня 
СНК ЛiтБел ССР В.С.Мiцкявiчус-Капсукас звярнуўся 
ў СНК Савецкай Расii з просьбай "тэрмiнова даць па-
зыку 100 млн. руб.... Становiшча крытычнае...". 2 кра-
савка 1919 г. СНК РСФСР задаволiў гэтую просьбу36. 
Аднак грошы былi патрачаныя даволi хутка, i ўжо ў па-
чатку мая 1919 г. ураду рэспублiкi ўтэрмiновым па-
радку зноў спатрэбiлiся новыя субсiдыi з Масквы3 7. 
12лiпеня 1919 г. В.С.Мiцкявiчус-Капсукас накiраваў 
на iмя У.I.Ленiна тэлеграму з просьбай аб "спешнай 
высылцы" не менш за 80 млн руб. для экстраных 
выдаткаў на ваенныя патрэбы, адзначыўшы, што 
папярэдняе хадайнiцтва аб выдзяленнi 50 млн руб. 
задаволена не было38. 

На тэрыторыi ЛiтБел ССР, паводпе iнфармацыi 
Народнага камiсарыята фiнансаў рэспублiкi, афiцый-
на знаходзiлiся ў абарачэннi наступныя вiды грашо
вых знакаў: "крэдытныя бiлеты старых узораў у руб. 

500, 100, 50, 25, 10, 5, Зi 7"(такзваныя "царскiя мi-
калаеўскiя"), крэдытныя бiлеты узору 1917 г. у 1000 
i 250 руб. ("думскiя грошы"), "казначэйскiя знакi ў 40 
i 20 руб." ("керанкi") i "дробныя разменныя знакi ў 
кап. 50, 20, 15, 10, 5, 3, 2i 7"(выпускалiся з 1915 г.). 
Нягледзячы на тое, што Наркамфiн прасiў "даклад-
на вызначаць грашовыя знакi, пазбягаючы выразаў 
"царскiя, раманаўскiя, керанкiiiнш.", гэтыя назвы фi-
гуравалi ва ўсiх дакументах не толькi мясцовых ула-
даў, але i СНК рэспублiкi39. Таксама пачалi з'яўляцца 
i ўласна савецкiя грашовыя знакi. Паводпе дэкрэта 
СНК РСФСР ад 4 лютага 1919 г. сталi друкавацца 
новыя, ужо савецкiя, крэдытныя бiлеты, разлiковыя 
i грашовыя знакi4 0. 



Найменшым даверам у насельнiцтва карысталiся 
"керанкi". Iх адмаўлялiся прымаць прыватныя асобы i 
цзяржаўныя арганiзацыi, а разлiковы курс у адносiнах 
ца "царскiх мiкалаеўскiх" усталёваўся адвольна. Тое, 
што менавiта "керанкi" складалi асноўную суму гро-
шай, якiя знаходзiлiся ў абарачэннi на тэрыторыi рэ-
спублiкi, значна паглыбляла фiнансавы крызiс. 20 са-
кавiка 1919 г. СНК ЛiтБел ССР прыняў пастанову "Аб 
мерах барацьбы са спекуляцыяй грашовымi знака-
мi", у якой значылася, што "асобы, якiя адмаўляюц-
ца прымаць "керанкi", будуць прыцягвацца да рэва-
пюцыйнага трыбунала iасуджаны па законахваенна-
га часу, удачыненнiда асобаў, якiя займаюцца спе-
куляцыяй грашыма або якiя ўстанаўлiваюць розныя 
цэны на предметы ўзалежнасцi ад роду атрымлiвае-
мыхгрошай, будуць прыняты самыя стропя меры на-
ватда расстрелу i канфiскацыi маёмасцi"АЛ. 

Пасля вызвалення беларускiх тэрыторый ад 
польскiх войскаў i другога абвяшчэння ССРБ 31 лi-
пеня 1920 г. сталi аднаўляцца i фiнансавыя органы 
рэспублiкi. Першапачаткова былi створаны Мiнскi 
губернскi i павятовы фiнаддзелы, пазней — Бабруй-
скi, Барысаўскi, Слуцкi, Iгуменскi, Нясвiжскi, Дзiснен-
скi, Навагрудскi, Слонiмскi, Баранавiцкi, Пiнскi, Ма-
зырскi, Пружанскi, Кобрынскi, Ваўкавыскi павято-
выя фiнаддзелы. Са жнiўня 1920 г. фiнансавыя спра
вы сталi кампетэнцыяй Камiсарыята фiнансаў ССРБ 
(з снежня 1920 г. — Народны камiсарыят фiнансаў). 
Назiраўся востры недахоп прафесiйных кадраў, ад-
сутнiчалi бланкi, кiруючыя правiлы, цыркуляры i iн-
струкцыi па вядзеннi фiнансавых аперацый. Апош-
нiя сталi паступаць на месцы толькi ў другой палове 
студзеня 1921 г. Да гэтага, як адзначаў НКФ ССРБ, 
"праца iшла "навобмацак"42. 

У жнiўнi 1920 г. пачалася праца па падрыхтоўцы 
да спагнання падаткаў: дзяржаўнага падаходнага 
падатку; 5% дзяржаўнага падатку з гандлёвых i 
прамысловых абаротаў, падрадаў i паставак; гер-
бавага збору з папер, актаў i дакументаў; адзiнага 
падаходна-маёмаснага падатку; падаходнага зя-
мельнага падатку, а таксама мясцовых падаткаў 
адпаведна дэкрэту СНК РСФСР ад 3 снежня 1918 г.43. 

14 студзеня 1921 г. прэзiдыум ЦБК ССРБ па да-
кладзе Наркамфiна рэспублiкi прыняў рашэнне сфар-
мiраваць асобны бюджэт для неаб'яднаных камiса-
рыятаў i цэнтральных устаноў ССРБ за кошт "атры-
мання грашовых знакаў у выглядзе пазыкi ССРБ ад 
РСФСР"44. 

Аднак на практыцы ўся эканамiчная палiтыка са-
вецкай улады вяла да iмклiвай дэградацыi фiнанса-
вай iбюджэтнай сiстэмы, перш за ўсё мясцовай. Па-
даткi разглядалiся не як сродак рэгулявання экана-
мiчных адносiнаў i пакрыцця бягучых дзяржаўных i 
мясцовых расходаў, а перш за ўсё як сродак завяр-
шэння экспрапрыяцыi сродкаў вытворчасцi, маёмас-
цяў i капiталаў. 

Натуралiзацыя заработнай платы, усеагульная 
працоўная павiннасць, нацыяналiзацыя нерухомых 
маёмасцяў, адмена платы за розныя паслугi, якiя 

аказвалiся рабочым i служачым дзяржаўнымi ўста-
новамi (карыстанне поштай, тэлеграфам, тэле-
фонам, жылымi памяшканнямi, водаправодам, 
каналiзацыяй, электрычнасцю i г. д.), бясплатны вод-
пуск насельнiцтву прадуктаў харчавання звялi да мi-
нiмуму значэнне мясцовага абкладання i мясцовых 
даходаў. Пастанова СНК РСФСР ад 23 верасня 1919 г. 
давала мясцовым саветам магчымасць атрымлiваць 
з дзяржаўнага бюджэту пазыкi i дапамогi на пакрыццё 
мясцовых расходаў4 5. Задавальненне мясцовых 
патрэбаў паступова ўсё больш праводзiлася праз 
агульную сiстэму дзяржаўнага размеркавання i 
пакрывалася ў асноўным за кошт дапамогi, якая 
паступала ў ССРБ з РСФСР. Фактычна да сярэдзi-
ны 1920 г. усе найбольш значныя выдаткi былi пера-
ведзеныя на сродкi дзяржбюджэту, у вынiку чаго II 
сесiя УЦВК прыняла 18 чэрвеня 1920 г. рашэнне аб 
адмене падзелу бюджэту на агульнадзяржаўны i мяс-
цовы i аб уключэннi мясцовых выдаткаў i даходаў у 
агульнадзяржаўны бюджэт46. 

Галоўнымi задачамi Наркамфiна ССРБ па-ра-
нейшаму былi складанне расходных каштарысаў 
i размеркаванне атрыманых з Масквы грашовых 
сродкаў. Намесцахупаветахскладалiся каштарысы 
расходаў па профiльных аддзелах павятовых вы-
канкамаў, якiя затым паступалi ў адпаведныя 
наркаматы i цэнтральныя ўстановы рэспублiк i . 
Апошнiя, у сваю чаргу, складалi свае расходныя 
каштарысы. Яны падавалiся на разгляд Наркамфiна 
(са студзеня 1921 г. — калегii НКФ) i зацвярджалiся 
ЦБК ССРБ. Агульныя расходныя каштарысы па 
наркаматах i склалi "бюджэт" ССРБ на 1921 год. 
Выдаткi i на месцах, i ў цэнтральных арганiзацыях 
вызначалiся адвольна, без выканання якiх-небудзь 
нарматываў. У перыяд з 1 студзеня па 1 красавiка 
1921 г. ЦВК i СНК ССРБ зацвердзiлi за другую па-
лову 1920 г. i на ўвесь 1921 г. 19 расходных кашта-
рысаў па наркаматах i цэнтральных органах рэспуб-
лiкi. Усе яны ў працэсе зацвярджэння падверглiся 
значнаму скарачэнню: па ўказаных 19 каштарысах 
першапачаткова была запытана сума ў 135,6 млрд 
руб., а зацверджана — толькi ў памеры 89 млрд 
руб. Камiсарыят фiнансаў ССРБ адзначаў, што "па 
ўсiх ведамствах была заўважана тэндэнцыя да 
моцнага пашырэння сваiх аперацый без суадносiн 
з магчымасцю выканання". Так, многiя наркаматы i 
ведамствы ўключалi ў свае каштарысы выдаткi, якiя 
не ўваходзiлi ў сферу iх адказнасцi4 7. 

У такой сiтуацыi рэспублiка востра адчувала неда
хоп у грашовых знаках, патрэба ў якiх у сувязi са знач-
най iнфляцыяй пастаянна ўзрастала: калi на другую 
палову 1920 г. па каштарысах наркаматаў i цэнтраль-
ных рэспублiканскiх органаў ССРБ патрабавалася 6,7 
млрд руб., то на 1921 г. — ужо амаль 130 млрд руб.48. 

Атрыманых з РСФСР грошай не хапала. У перыяд 
з 1 кастрычнiка 1920 г. па 1 кастрычнiка 1921 г. НКФ 
ССРБ атрымаў толькi каля 82 млрд руб. пры заяўле-
най неабходнасцi ў 125 млрд руб.4 9. Для "своечасо-
вага iакуратнага забеспячэння ССРБ грашовымiзна-



камi" Прэзiдыум ЦВК ССРБ звярнуўся ў Наркамат 
шляхоў зносiн РСФСР з просьбай выдзелiць у рас-
параджэнне НКФ Беларусi "адзiн нязменны клас-
ны вагон"50. Кожныя два-тры тыднi ў Мiнск з Масквы 
прывозiлi мяшкi са свежанадрукаванымi грашовымi 
знакамi, якiя праз беларускi НКФ пастановамi ЦВК i 
СНК ССРБ размяркоўвалiся памiж наркаматамi. Па 
прычыне недахопу грошай узнiкалi перабоi з выпла-
тай заробку рабочым i служачым. Так, рашэннем 
Прэзiдыума ЦВК ССРБ ад 29 красавiка 1921 г. рэспуб-
лiканскiя наркаматы павiнны былi "ўстрымацца ад вы-
платы запазычанасцяў i выплачваць толькi па бягу-
чыхвыдатках", а таксама "аплачваць па ведамасцях 
устаноў толькi асноўныя аклады i неадкладныя бягу-
чыя выдаткi. Рабочым дзяржаўных прадпрыемстваў 
выплачваць цалкам на цяперашнi час, устрымлiваю-
чыся ад аплаты за старое'^. 

Атрыманыя ў рэспублiцы грошы па падатках маг-
лi пакрыць толькi вельмi нязначную частку мясцовых 
выдаткаў. За перыяд з 1 кастрычнiка 1920 г. па 1 лi-
пеня 1921 г. у касу НКФ ССРБ вярнулася праз па-
даткi, зборы i пошлiны толькi каля 70 млн руб.52. А ў 
бюджэце РСФСР у 1920 г. падатковыя паступленнi 
склалi ўсяго 0,2% даходнай часткi53. 

Вiдавочна, што падатковыя паступленнi пера-
сталi адыгрываць колькi-небудзь значную ролю ў 
рэгуляваннi народнай гаспадаркi. У Маскве пача-
лася падрыхтоўка да карэннай рэформы падатко-
вай справы з мэтай унiфiкаваць усе наяўныя пра-
мыя падаткi i адмянiць грашовыя падаткi. Пытанне 
аб адмене грашовых падаткаў разглядалася на па-
сяджэннях СНК РСФСР 3 лiстапада, 30 лiстапада i 
18 снежня 1920 г.54. На падставе пастановы УЦВК 
РСФСР ад 3 лютага 1921 г. цыркулярам НКФ РСФСР 
адЭлютага 1921 г. было часова (да канчаткова гара-
шэння УЦВК) прыпынена збiранне ўсiх падаткаў55. У 
сiтуацыi, калi лес грашовых падаткаў, як здавалася 
кiраўнiцтву рэспублiкi i рэспублiканскага НКФ, быў 
ужо прадвызначаны, падатковае ўпраўленне НКФ 
ССРБ было расфармiраванае i да канца мая 1921 г. 
практычна бяздзейнiчала56. 

Галоўнай крынiцай пакрыцця агульнарэспуб-
лiканскiхi мясцовых патрэбаўзаставаўся выпуск гра
шовых знакаў (па заяве Камiсарыята фiнансаў ССРБ, 
"уся надзея ўскладалася на ўдасканаленне нашага 
друкаванага станка ў цэнтры"), што прыводзiла да 
абвальнага падзення курсу савецкага рубля. Аднак 
гэтая акалiчнасць, па ацэнцы самаго Камфiна ССРБ, 
"не займала наш Камiсарыят, i ён зусiм не павiнен быў 
суадносiць размеркаванне грашовых знакаў са ста-
нам нашай валюты i клапацiцца аб магчымым утры-
маннi яе ад падзення.... Мы ўсё больш заблытвалiся 
ўзачараванае кола, якое ствараецца, з аднаго боку, 
патрабаваннямi на грошы, якiя ўсё павялiчваюцца, i, 
здругога боку, новымi бесперапыннымi i прагрэса-
вальнымi выпускамi грошай i iмклiвым падзеннем на
шай валюты". Галоўную мэту сваей працы НКФССРБ 
бачыўутым, каб "з дапамогай друкаванага станка вы-
ключыць з рынку тое, што неабходна дзяржаве для 

папаунення свайго харчовага фонду , г. зн. адабраць 
у сялян харч з дапамогай iнфляцыйных грошай. Вы-
хад з гэтага "зачараванага кола" бачыўся ў той час у 
стварэннi такой сiтуацыi, калi "нашы харчовыя фон-
ды не будуць мець патрэбуў папаўненнi iх з боку, што 
прывядзе да поўнай адмены грашовай сiстэмы "57. Та-
кiя дзеяннi выразна адлюстроўвалi пазiцыю вышэй-
шага партыйна-савецкага кiраўнiцтва. Яшчэ 30 лi-
стапада 1920 г. У.I.Ленiн пiсаў: "Пераход ад грошай 
да безграшовага прадуктаабмену бясспрэчны. Каб 
тэты пераход быў паспяхова завершаны, трэба, каб 
быўажыццёўлены прадуктаабмен (не тавараабмен). 
Паку ль мы не ў сiлах ажыццявiць тавараабмен, г. зн. 
даваць сялянствупрампрадукты, —да гэтага часуся-
лянства вымушана заставацца пры абломках тавар-
нага (а такiм чынам, грашовага) звароту, пры сура-
гаце яго. Адмянiць сурагат (грошы), пакуль сялянст
ву не далi яшчэ за тое, што лiквiдуе патрэбу ў сура-
гаце, эканамiчна няправiльна"58. 

Такiм чынам, у першы перыяд iснавання ССРБ 
не ўдалося сфармiраваць нi дзяржаўны, нi мясцо-
выя бюджэты. Замест iх мясцовыя i рэспублiканскiя 
органы ўлады складалi толькi расходныя каштары-
сы па профiльных кiрунках, у якiх вызначалi сумы не-
абходныхдля iхфункцыянавання грашовых сродкаў. 
Прыбытковыя артыкулы адсутнiчалi (цi не адыгрывалi 
iстотнагазначэння), што ставiла рэспублiкуў прамую 
залежнасць ад паступленняў грашовых сродкаў з Ма-
сквы. Памеры гэтых паступленняў вызначалi рэаль-
ныя магчымасцi як рэспублiканскiх, так i мясцовых ор-
ганаўсавецкай улады вырашаць першачарговыя за-
дачы фармiравання ўсёй сiстэмы дзяржаўнай улады, 
задавальнення мiнiмальных патрэбаў эканомiкi i на-
сельнiцтва. Варта ўлiчваць, што нават ва ўмовах нар-
мальнага функцыянавання эканомiкi для стварэння 
фiнансава-бюджэтнай сiстэмы патрабуецца час: не-
абходна сфармiраваць прафесiйны апарат фiнанса-
вых органаў у цэнтры i на месцах, падрыхтаваць неаб-
ходныя матэрыялы для збору падаткаў i пошлiн, раз-
межаваць даходы i выдаткi на дзяржаўныя i мясцо-
выя, арганiзаваць сам працэс збору i ўлiку падаткаў i 
г. д. На ўсё гэта "першай" Сацыялiстычнай Савецкай 
Рэспублiцы Беларусi гiсторыя адпусцiла ўсяго два ме-
сяцы, прычыму ваенныхумовах, пры рэзкiм падзен-
нi вытворчасцi i значнай iнфляцыi. Праводзiць якую-
небудзь прадуманую фiнансавую палiтыку ў сiтуацыi 
адсутнасцi ўласных даходаў у разбуранай Першай су-
светнай вайной i нямецкай акупацыяй краiне, калi га-
лоўным было хоць неяк закрыць "фiнансавыя дзiркi" 
за кошт атрымання грошай з Масквы, а таксама ва 
ўмовах няпэўнасцi тэрытарыяльных межаў i лесу са-
мой Савецкай Беларусi было практычна немагчыма. 
Такiя ж праблемы ў далейшым паўсталi i перад Лiт-
Бел ССР, дзе таксама не ўдалося сфармiраваць улас-
ны рэспублiканскi i мясцовыя бюджэты. 

Нават у выпадку распрацоўкi дзяржаўнага i мяс-
цовых бюджэтаў iх значэнне ў рэгуляваннi сацыяль-
на-эканамiчных працэсаў у ССРБ i ЛiтБел ССР было 
б толькi фармальнае. Натуралiзацыя эканамiчных ад-



носiнаў, значная грашовая эмiсiя i хуткае абясцэнь-
ванне грошай аб'ектыўна не дазвалялi скласцi рэаль-
ныя каштарысы даходаў i расходаў. Так, у Савец-
кай Расii афiцыйна за 1918—1920 гг. прынялi пяць 
бюджэтаў: чатыры паўгадавых (1918—1919 гг.) i ад-
зiн гадавы (1920 г.). Адметнай iх рысай быў велiзар-
ны дэфiцыт (у 1920 г. ён склаў 87% агульнага аб'ёму 
бюджэту), якi пакрываўся шляхам грашовай эмiсii. 
Як вынiк, бюджэты мелi выключна арыенцiровач-
нае значэнне, складалiся i зацвярджалiся ўжо ў кан-
цы бюджэтнага перыяду, iх фактычнае выкананне 
не адпавядала зацверджаным паказчыкам з прычы-
ны распаўсюджанай практыкi звышсметных асiгна-
ванняў, дэвальвацыi папяровых грошай (за 1919 г. 
курс рубля зменшыўся ў 3136 разоў у параўнаннi з 
даваенным)59. 

Пасля другога абвяшчэння ССРБ дэградацыя фi-
нансавай сiстэмы прадаўжалася. Татальная нацыя-
налiзацыя прамысловасцi i гандлю, шырокае развiц-
цё безграшовых формаў разлiку, бясплатнасць боль-
шасцi паслуг для насельнiцтва, натуралiзацыя зара-
ботнай платы, велiзарная грашовая эмiсiя практычна 
звялi да мiнiмуму ролю грошай. Грашовая эмiсiя (за 
1920 г. агульная сума грошай у абарачэннi узрасла ў 
5 разоў) стала асноўнай крынiцай даходаў, а роля фi-
нансавых iнстытутаў звялася да занатоўвання патрэ-
баў розных наркаматаў i ведамстваў рэспублiкi ў гра-
шовых знаках, фармiравання заявак на атрыманне 
неабходных грашовых сум у Маскве, дастаўкi грошай 
i наступнага iх размеркавання адпаведна рашэнням 
вышэйшых органаўулады рэспублiкi. 

Здавалася, што да пачатку 1921 г. стварылiся 
ўмовы для практычнай рэалiзацыi галоўнай задачы 
грашова-фiнансавай палiтыкi першых гадоў савец-
кай улады — лiквiдацыi грашовага абарачэння. Не-
сумненна, што ў значнай ступенi палiтыка 1917 — 
пачатку 1921 гг. была вынiкам крызiсу ўсёй фiнан-
савай сiстэмы ва ўмовах ваенных узрушэнняў i 
развалу вытворчасцi, паскоранай нацыяналiзацыi 
прамысловасцi i гандлю, переходу да натуралiзацыi 
эканамiчных адносiнаў i бясплатнасцi многiх паслуг. 
Аднакусё ж цэнтральная лiнiя савецкай улады ў галiне 
фiнансаў вызначалася перш за ўсё тэарэтычнымi 
ўяўленнямi аб будучым камунiстычным грамадст-
ве як беставарным, заснаваным на ўсеагульным 
абагульненнi сродкаў вытворчасцi. Лiквiдацыя 
таварна-грашовых адносiнаў i пераход да новай 
сiстэмы вытворчасцi i размеркавання, заснаванай 
на прымусовай арганiзацыi вытворча-спажывецкiх 
камун, разглядалiся бальшавiцкiм кiраўнiцтвам пасля 
прыходу да ўлады не толькi ў якасцi стратэгiчнага 
напрамку будаўнiцтва камунiстычнага грамадства, 
але i тактычнага сродку ажыццяўлення бягучых 
палiтычных i сацыяльна-эканамiчных задач. У Прагра-
ме РКП(б), прынятай VIII з'ездам партыi (18—23 сака-
вiка 1919 г., адзначалася: "У галiне размеркавання 
задача Савецкай улады ў цяперашнi час заключаец-
ца ў тым, каб няўхiльна працягваць замену гандлю 
планамерным, арганiзаваным у агульнадзяржаўным 

маштабе размеркаваннем прадуктаў. Мэтай з 'яў-
ляецца арганiзацыя ўсяго насельнiцтва ў адзiную 
сетку спажывецкiх камун, здольных з наибольшей 
хуткасцю, планамернасцю, эканомiяй i з найменшым 
выдаткам працы размяркоўваць усе неабходныя пра-
дукты..."60. Значным крокам у гэтым накiрунку стаў 
прыняты 16 сакавiка 1919 г. СНК РСФСР Дэкрэт аб 
спажывецкiх камунах, якi прадугледжваўаб'яднанне 
ўсiх спажывецкiх кааператываў у гарадах i сельскiх 
мясцовасцях у адзiныя спажывецкiя камуны. У кож
ную камуну ўваходзiла ўсё насельнiцтва дадзенай 
мясцовасцi, яе членамi павiнны былi стаць усе гра-
мадзяне, адначасова прыпiсаўшыся да аднаго з яе 
размеркавальных пунктаў. Мясцовыя спажывецкiя 
камуны аб'ядноўвалiся ў губернскiя саюзы, а тыя ў 
сваю чаргу — у Цэнтрасаюз6 1. У ССРБ такi адзiны 
размеркавальны апарат у выглядзе Цэнтрасаюза 
Беларусi быўствораны пасля вызвалення тэрыторыi 
краiны ад польскай акупацыi па рашэннi беларускага 
рэўкама ад 4 жнiўня 1920 г.62 

Разам з тым бальшавiцкае кiраўнiцтва разумела, 
што ў адзiн момант ажыццявiць пераход да безграшо
вых формаў адносiн немагчыма, для гэтага патрабу-
ецца пэўны пераходны перыяд, тэрмiны завяршэння 
якога прадугледзець немагчыма. У той жа Праграме 
РКП(б) адзначалася, што "ў першы час переходу ад 
капiталiзмуда камун iзму, паку ль яшчэ не арганiзава-
на цалкам камунiстычная вытворчасць i размеркаван-
не прадуктаў, знiшчэнне грошай уяўляецца немаг-
чымым", i ставiлася практычная задача "ўсямернага 
развiцця безграшовага разлiку як рэальнага сродку 
знiшчэння грошай"63. 

Такiм чынам, прынцыповых рознагалоссяў у 
вышэйшым партыйна-савецкiм кiраўнiцтве адносна 
неабходнасцi лiквiдацыi таварна-грашовых адносi-
наў, прычым у агляднай будучынi, не iснавала. Пы-
танне стаяла толькi ў тэмпах i тэрмiнах пераходу да 
безграшовай эканомiкi — ажыццявiць такi пераход 
адразу цi праз нейкi "пераходны перыяд". 

У першы час iснавання савецкай улады фiнанса-
вая сiстэма была галоўным чынам арыентаваная на 
завяршэнне экспрапрыяцыi маёмасцi ў непрацоў-
ных элементаў з дапамогай розных надзвычайных 
i звычайных падаткаў, а таксама наладжванне 
сiстэмы дзяржаўнага кiравання эканомiкай, дзяр-
жаўнага ўлiку i кантролю над вытворчасцю. 3 лета 
1918 г., калi надзеi на мiрнае развiццё падзей былi 
страчаныя, ва ўмовах абвастрэння грамадзянскай 
вайны, пашырэння замежнай iнтэрвенцыi i цэнт-
ралiзацыi кiравання эканомiкай камунiстычнае 
ўяўленне аб неабходнасцi лiквiдацыi ўсёй сiстэмы 
таварна-грашовых адносiнаў i пераходу да прамога 
прадуктаабмену значна ўмацавалася. У канцы 
1919 г. быў нават падрыхтаваны да разгляду на 
VII Усерасiйскiм з'ездзе Саветаў (снежань 1919 г.) 
праект рэзалюцыi аб знiшчэннi грошай 6 4 . Аднак 
нават у канцы 1920 — пачатку 1921 гг., нягледзячы 
на велiзарную iнфляцыю i грашовую эмiсiю, шырокае 
развiццё сiстэмы безграшовых разлiкаў (што ствара-



ла рэальную магчымасць адмовы ад грошай), грашо-
вае абарачэнне прадаўжала функцыянаваць (хоць 
i ў вельмi абмежаваным выглядзе), вырашаючы 
задачу канфiскацыi ў сялянства харчавання i ў пэўнай 
меры мiнiмiзуючы наступствы экспрапрыяцыйнага 
характеру яе ажыццяўлення. На наш погляд, мена-
вiта неабходнасць наладжвання новых адносiнаў з 
сялянствам у сялянскай краiне ва ўмовах завяршэння 
ваенных дзеянняў i пераходу да мiрнага развiцця 
выратавала грашова-фiнансавую сiстэму ад поўнага 
знiшчэння i паслужыла стымулам яе адраджэння. 
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