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Вступне слово. 
Інтелігенція :Згадуючи про визвольну боротьбу нашого на

г~c~~~O:P~~BO роду, вельми прихильний нам чужинецький обсер
ватор завважує, що наша інтелігенція дуже мало зай-
маt;ТЬСЯ господарськими справами народу. Ця не
хіть до Міркувань над господарськими справами вво
ДИТЬ цього обоерватора в сумнів, чи така інтеліген
ція - 6ез належного розуміння матері.яльнО'гО' по
ЛОіІ\:8ННЯ народу - зможе повести йогО' ДО 'НОВОї 
успішної боротьби. 

І\ожнОМУ з нa~c, хто брав і бере ~тt-IaCTЬ у ;визвО'ль 
них змаганнях народу відомо, щО' ці завваги чужин
ця правдиві; що мимо страшних досвідів неда.вної 
пійни наш національний провід і наlпа школа ви
ХОВУІОТЬ в більшості клясичних інтелігентних »неу
I~iB«, непридатних до щоденної тяжкої праці. 

НаУI(ові уста- І тепер - як трийця'Ть чи сорок літ тому назад 
нови а нар. - наші наукові установи звертають ВСІО увагу на 
господарство 

переписування старих шпаргалів, видають великі су-
ми H~ ДРУН: цілих тонн літературного хабазя в ІТОЙ 
час, J~ОЛИ - ПОМИН,vвши кооперативні видавництва 
- не:\Іає одного господаРСЬІ\'ОГО журналу, немає 

инвj.ть господа.РСЬІ~ОГО відділу при однім часописі 
нп 3а хідних У н:раїнсьн:их 3емлях. 

ГосподаРСЬJ<ИЙ - Чиж дивно, ІДО при таких умовах налІе грома
:~T~B нТх ~i~~ ДЯ~ІСТВО а. в першу черг:v: u моло~ь не .може лк ~лід 

р C~Hax ОЦІНИТИ МІж.наРОДНІХ ПОДІИ, ЯКІ саме ЄВИСЛІДОМ 
грн еН:,ОНомі чних ЧИННИІ~ів 1 

lІИJR ДИВНО, що ми нг можемо як слід оцінити 
значеlffiЯ нашого народу в міжнародпіх подіях, не 
перевівши основної студії про нашу дійсну госп()
да РСІ)КУ силу і її значеннл для всього світа ~ 

А це відома. річ, що нарід має ~начення для 
світа тіЛЬІ\:И тоді, коли він представляє собою пев
ну господарську цінність. 

Правда, в міжнародніх зносинах мало говориться 
про господарські справи мабуть тому, що загал рад
Ul е слухftє про геройські діла ЧИ гуманітарні нахи
ли ... 

ЯR раз тому читали ми в час світової війни 
шумні заяви Росії, А.нглії, Франції, Німеччини, l\..ме
рин:и та других про оборону дeMOI~paTH, права, люд
ськости j друге але ні один уряд не згадав дро дій
сну причину війни а. саме господа рські l\ОРИС'ТИ. 



Пейдж про Гонuр.нчи про енлU,ту 130С;ННИХ довгі в відомий ап-
ВО6Н;~!л1їВГИ ГJIійсьн:ий ен:ономіст ПеЙдж. заявив отверто, що всі 

війни ffi1 европейсьн:ому континенТі почаВІЛИ від 17. 
століття були фінаНСОRМІі Англіє·ю. Англія однак пі
Н~О.тІи не жадала звороту воєнних довгів- JIИПІ с 
певних господарських УСТУПОІ\:. ТаІ\: вона Gула в очах 
мас даної країни її добродієм -. а вже господарсьн:і 
привілеї самі сплатили в двоє всі воєнні довги, хоч 
ипси про це і не знали. 

Проф~ 8ілліямс Ам,еРИІ~анський професор Б. В. Вілліямс У своНі 

ЖПРе
О нРО80РУ- l{низі: Господа,рська. загранична поліТИІ{а алучених 
н я наро- 11 ій . А 

дів r'~ержав каже, що в на МІЖ . мерикою а а,пуrrеНОІО 

Европою н:оштувала б І\:ОЖДУ сторону поверх сто мі-
лїярдів долярjв. І І\:ОЛИ тепер говориться про Р03-
оруження ТО' не з пасифістичних ~{отивів - 60 ці 
ніколи не відграють рішаючої ролі ~ міжнародніх 
:зносинах - ,але чието господарських, з пере.конан

ня, що така війна не принесе матеріяльних l~ОРИ
сгей ніодНій стороні, а навпаl\И _. м:атеріяльні втрати. 

Погляди у.с.г. 'Члени УкраїНСЬІtої Стрілецької Громади в 3. Д. 
про державне на своїх організаційних зборах в НІО ЙОРІ\:У В 1О26. Р 
життя народу. · ... . 

здавали соБІ ясно справу, що про державне життя 

3авдання 
RНИЖRИ: 

на·роду не рішає симпатія других наро'дів, але власне 
господарське, віЙ~ЬRове та політичне підготування. 
В слід за цим, рядом резолюцій вложено на ГОЛОВНУ 
jТправу Громади завдання вести працю в цих на-
н ря МЕ.ах. 

ВИІ~ОНУЮЧИ ухвали 3їзду та вва.JкаІОЧИ госпо-
дарську справу за НRйбільше у нас занедбану, Упра
ва Громади рішила видати як першу частину Вій
сыlовогоo Альманаху книжку доцента Др. Н~арла Ко
берського, в переІ~онанпю, що вона зверне унагу на-

студії IlIОГО загалу, а в першу чергу нашої молоді, на зна-
нар. господ. чення господарс.ьн~их справ і заставить їх до даль-

ПІНХ студій в цьo~{y наПРЯМі та обєднає всі наші 
нау І\. ові господарСhІ\:і сили 'Та їх прихи.льників до 
створення одного УЕра,їНСЬКОГО Економічного Това-

3ЛУRа нау- риства, для спільної праці над господаРСЬRИl\І від
RОВИХ сил. родженням нашого ня.роду. 

3 цими надіями УкраїНСЬІffi Стрілецька Грома
да передає отсю RНИЖКУ нашому громадянству а 

~~oRp'?Ma нашій МОЛОДІ. 
Филаделq)ія, ПА 

в лютні, 1934. 

ДР. ВОЛОДИ,ИИР r АЛАН 
Голова У. с. Громади. 



1. Що буде І'ОЛОВНИМ предметом нашого досліду. 

Ролю якоїсь країни як чинника міжнародніх господарських 
взаємин визначує кілька моментів. Перший і головний~ це зна
ЧЇнн.я цієї країни як експортера згл. імпортера матеріяльних 
дібр, це б ТО торговельний білянс. В другу чергу іде взагалі 
платничий білянс країни, цебто вся сума її грошевого обороту, 
як приходового так розходового. Далі йдуть інші фактори го
сподарського з начінн.я, ось такі, як роля країни як доставника 
живої людської сили (еміграція), як виконувача певних госпо
дарських послуг (пр. значіння Англії як морського спедитора), 
як транзітного терену, врешті роля країни як доставника гро
шевого капіталу або його приймача (прим. роля Франції, а по 
війні Спол. Держав Америки). 

Господарське значіння У країни (розуміємо У KpaїH~Y як етно
графічну цілість) як фактора міжнародніх господарських взає
мин виявляється наіЙбільше Б ділянці продукції і звязаного 
з тим експорту та імпорту товарів. Таким ЧИНОМ, коли ходи'Гь О 
ролю України в сВітовому господарстві, то в першій мірі належить 
звернути увагу на продукцію і тор г о іВ ель ний 6 і л я н с 
українських земель; платничиЙ· білянс України не повинен в 
значній мірі відбігати від торговельного.!) Поважну ролю поза 
експортом та імпортом товарів грала Україна ДО війни лите 
як терен ЛЬОRацій заграничного капіталу. 

3вернемо отже наші очі передовсім до товарового білянсу 
українських земель себто поглянемо, що українська земля мала 
і має на вивіз для других народів, а що мусить від них купувати 
і тим їх собою зацікавлювати. 

Треба відразу підчеркнути всі труднощі такого завдання. 
Вони є двоякого рода. Перше всього основна трудність у по
ділі України між кілька ріжних держав; друга походить звідси, 
що головний пень України - НадНіпрянщина з Rубаню находить
ся зараз у спеці.яльному (»неНОJ)мальному«) господарському по
ложенні, TaR, що судити про продукцїйні здібности і можливости 

1) Чит. на цю тему ширше у статті Е. (ловінського, Проблема разрахун
кового білянсу України Укр. Економіст, неперіод. збірник кн. І. Подебради 1928). 
ст. 42-57. 
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на осно.ві лише того, що зараз там ПРОДУКУЄТЬСЯ чи не проду
кується - абсолютно не має основ. ПРОД'укційні -сили, го.ловнож 
села там приголомшені (вказати хоч би на зменшену видаЙніс·rь 
збіжжа з десятини площі), а спеціяльно важний для УкраїНи 
діл - скотарство, заміеть іти вперід, упадає під ударами ;всяких 
»ударних« кампаній в ро;ці примус-ової колєктивізації. Коли би 
ми хотіли судити про продукційні м о Ж Л И в ост и Наддніпрян
щини й Кубані на основі цифр про с у час н У продукцію на тих 
територіях, то висновки наші про »значінн,я УІ~раїни для c,вj ;-ОВО
го господарства« мусіли би бути дуже пес.имістичні. Отже ми му
симо наш огляд оперти головно на Д о в о є н них ]т, ани Х про 

народнє господарство України; бо хоч і тоді свідомою політик:ою 
царського російського урлду гальмовано розвиток проДукційних 
сил України, то все таки не в такій мірі, як це діється зараз. 
Очевидно., що це уекладнює наше завдання, але на це нема 
ради. Відтак Rізьмено на увагу і ті зміни на гіРlпе, чи евент. на 
краще, що. заістнували вже за большевицького панування. І-Срім 
Вел. України звернемо увагу і на західні землі, та попро.буємо 
вивести загальний торговельний білянс усіх українських земель. 

Передтим, заІ{И перейти до. розгляду самого вивозу та до
возу України, кинемо. оком в дуже скороченій формі на при
род н і б о г а Ц -т В а Укр аїн и та ста н її вир о б н и чих сил. 
Без того не булоб мо.жливим зрозуміти вповні й характер укра
їнсько.го торговельного білянсу. 

2. Природні богацтва України та стан її виробничих сил.2) 

В цьому досліді маємо на увазі лише суці.льну територію 
українського народу, без кольонії і без еміграції за океаном .. 
Ко.льоні.я України, це Т. зв. 3елений Клин, територія на да.лекому 
Сході, заселена суцільно українським населенням (Амурська Об
ласть, Приморська і Сахалінська). 

1. Тер и т О. р і я і нас ел е н н я. Найбільш авторітетний 
географ :\ТRраїни, проф. С. Руд н и Ц ь кий подає величину су
цільно.ї території УкраУни мінімально 904.645 км2, МаІ\,сімально 
.:1..056.264 км2 (це розр.іжнення він робить з огляду на те, що 
національний хараІ{тер деяких окраїн спірний при односторюн
ности статистики, робленої чужими Україні чинниками). 3 ог
ЛJlДу на те, що обчисленн.я проф. Рудниць.кого роблені на 
о.снові дововнного стану теригоріяльних розмежувань, які те
пер підлягли зміні, ми приймаємо. в основу нашого підрахун
ку як дв,ні проф. РУДНИЩЬІ\ЮГО так і коректури до них на 
основі новіших праЦ1Ь Таким чином суцільна українська тери
то.рія в Европі СRЛадаЄТіЬСЯ з таких частин: 

Z) дИВ. мапа вем богацтв України в прилові ч. 1. 
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Укр. Соц. Рад. Респ.УUлика (1926 .р.) 
Укр. Націон. територія в Рад. Росії (Курrцина, 
Воропіжчина, Північний Кавказ з ffуuаню, 
Крим і пр.) 
В межах ГІОJІЬщі (Галичина, і Північно-3ахідні 
3емлі) (В тім Галичина 54.577 кМ2) 
11 межах Ромунії (Буковина і Бесарабія) (в тім 
Буковина 5.276 км2) 
3акарпатська Україна (з Пряшевом) 

Разом уКр. територія 

-151. 584 I~M2 

НВ1.986 км2 

137.135 Км2 

17.264 км2 
14.673 кМ2 

1 ,002.642 км2 

(Дані про територ-ію укр. земель в Росії, неприлучепих до 
~TKP. Соц. Рад. Республики, подано за розвіДКОІО А. Жука (Коо
пера.т. Республика ч. 5/6 1930 р. Входять сюди I~piM суме.жних 
Україні повітів Курщини і Вороніжчипи ще ціла -територія те
перішньої т. зв. »ПівніЧНО-;}\-ftJвказької Области«, а саме укр. часть 
Донш,ини, Терщина, t.Іорноморя, Кубань:, Ставропільщина. Окре
мо стоять Ас'rрахапські українські землі, відділені віл; матір
ного пня смугою неукраїнської території). 

На тій суцільні-й українській території жило в 1914 р. 
всього 51.136.000 пас ел е н н Я. R тім, 37.240.290 У R раї н Ц і в 
(.-9. 80' ) \' .... ~o. 

І:\ольонія України, т. ЗВ. :з ел е ний І{: лин па ,іт(а.леІ~ім Схо-
ді обіймав ве.личезну територію на північ від ~/IaIIДїJ1~'ypiї, на яку 
еRлада.ються такі области: 

Амурський Rрай (над рікою Амур) 
Приморський край 
Сахалінський край (сумнінний ІЦОДО наЦІ

онального Сl\JIад.У) 

разом 

LIOO.895 КМ2 

543.121 км2 

147.0Н7 2 

1.091.054 км2 

»3елений fCлин« СI\ОЛЬ,ОIfіз.Ували українські зарібкові eMilJpaH
ти і селяне-переселенці проrгягом 19. століrlVГ,я, оселюючись ТУ"Г 
ве.ликими групами і падаючи тій напів пустій Іtраїні переваж
но українській національний вигляд. 

Щодо площі то. етнографічна територія УкраїJПІ в Европі 
друга країна. Перше місц;е припадає Росіянам (европейським); 
Франція, що займав в Европі 551.000 I~M2, Еспанія, Німеччина 
зі ще меншими територіями стоять далеко пооаду України. 
Числом населення Україну в Европі перевищув 'тільки Росія 
і Німеччина; за ~T країною йдуть: Вел. Британія, Франція, Іта-
л:4я: і т. д. (див. рисунок ч. 2). ' 

2. r пра в на п л 0111. а. Жадна з европеЙСЬRИХ держав, І\:рім 
Росії, не має такої абсолкугної скіЛЬRОСТИ о Р ної .землі, щО ~T I'~pa
їна, де орної землі в 47 міл. гектарів. Але ва.жнітпе те, що пр~ 
центово Україна є між тими країнами, що мають найбільший 
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нідеОТОІ" орної площі Франція має 560/0, Німеччина 48.6 О/о, за нею 
зараз іде Україна з 47 О/О. Коли розходиться взагалі про придат
ні до ужитку землі, то Укр. Соц. Рад. Респ. має їх 750/0, тоді ЛЕ 
СРСР (3 УкраїНОІО) всього 450/0. (див. діягр. ч. 2.). 

3. Л іси. На 1914. р. РуднИЦЬКИЙ числить до 13 міл. гект. 
дісів на УКР. eTHotp. території, себто кругло 13 о/о максимальної 
території. Мінімально має Україна 9 міл. га. ліеа (УССР 3,5, 
окраїни з Кубаню 1,3, Галичина 1,5, Волинь-Полісся 1,7, 3а
карпаття 0,6, Буковина 0,3). УІ\,раїна належить до І"раїн бідніших 
на ліс. Перед неІО стоїть чимало !\,раїн з далеІ\,О більшим про
центом лісової ПЛОIl.Q. (Сп ол. Держави 36 О/О, СРСР 400/0, ФінЛJШ
дія 600/0, Швеція 580/0 і т. д.). Річний приріст дерева на В. 
У. 2,9 мз на гектар, в Галичині 3.4 м.3 • 

4. Джерела меХаАнічної енеРІ'ії. а) 3апаси камSI
но г О в у г і л ля України (донецького Кряжу) подає проф. Руд
ницький на 3,5 міліярдів ТОНВи. 3) При середній довоєнній про
дукції вугля цього повинно стати на 175 pOltitВ, при річній про
ДУЕції рівній сучасній німецыIйй - вичерпа.но-б донецький вугіль 
за не цілих 15 років. 
Однак за обчисленнями роеійсьн:их чинників, ЯІ\,і увіЙІПЛИ теж 

в зіставлення міжнародщ:>ого Геольо(. конгресу 1913 р., Україна 
має 56 (новійші раДЯНСЬІ"Ї джерела подають 60) міліярдів тон 
запасу. Без порівнання більші запаси має Росія в Сибірі, де 
в самім Кузнець~ім басейні наЧИСJІІоюrгь 250 міліярдів тонн (та
ку цифру принято, ЛІ" подає проф. Тимошенко, на tео.льоtічІШr 
Конгресі 1920 р.). Це важний дуже момент і про нього прийдеть
ся нам говорити далі при огляді продукції вугля, бо Росія еві
Домо занедбує добування свойго ,вугла, вичерпуючи запаСІ[ 

УRраїнни. 
Після обчислень (еольо(ічних Конгресів в р. 1.913 і 1920, 3 

поправками за даними по.пьсыIогоo tеол. Інституту (перші да
ні за проф. ТимошенIVОМ, другі за »Рочнік-ом Статист.,:<) сві
тові запаси вугілля (певні і правдоподібні) є таІ"Ї (В мі.лїярда.х 
тонн): 

8 

Спол. Держави Ам. . 
Канада 
.l{итаЙ 
СРСР . . . . . . . . 

в тім: Сибір. . 4104) 
УСРР. 56 

Росія евр. . 8 
Анtлія . 
Австралія . 
Німеччина. 

3) 1 тонна = 1000 к(. = 10 метр. сотнарів (q). 

камінне 

3225 
1217 
996 
474 

182 
170 
115 

4) Сам l{узницівський басейн в 3ах. Сибірі 250 млрд. т. 

буре 

1863 
563 
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камінне буре 

Брит. Індія 79 2 
Польща. 62 
Франція 24 1 
Чехословаччина 24 2 
Бельtія 1 1 
Інші 29 6 

б) 3 а пас;и 'н афт и. 3апаси ще не добутої на(ртової ропи 
на галицькому Підкарпатrі оцішоють на 120 міл. тонн) (за ОСТ. 
50 літ добуто 30 міл. тонн). Даних про запаси Кубані і 3аЕар
паття не маємо. При світових запасах нафти, лкі числmь (Су
хов) на 8-12 міл:іярді.в тони це не є дуже богато, зле 8 країни, 
і то чимало, лкі і того не мають. - На центральній Україні 
нафти покищо не знай~ено, але великі виходи пальних І'азів 
коло Мелітополя кажуть припуска.ти, що там десь глибоко є 
зложища нафти .. 

в) 3апаси білого вуглл (водної енергії). Це ще ни
ні мало ВИl\ОРИСТОВУlВане джерело енергії звертає на себе щораз 
більшу увагу господарських чинників, в міру того, лк вичерпу
ються запаси вугля і нафти. Україна посідає у хвилях Дніпра 
і деяких других рік велике д;жерело цієї енергії, лку можна пе
ретворити в енергію елєктричну. 3апаси водної енергії України 
по підрахункам проф. Опокова є білл 1,3 міл. механічних кінсь
ких сил, при загальній цифрі европейської частини СРСР 6 
~riліонів. Правда, такі lВеликани в тій ділянці, як Спо-л. Держави 
- йдуть даледо попереду нас, але і те, що ма.ємо, то веЛИRе 
богатство. 

3апаси білого ВУГ1ЛЛЛ 

СРСР 
(В .·тім европ. частина 
Спол. Держави 
Б ри'!'. Індія 
Канада 
Китай 
Швеція 
Норвегія 
Швайцарія ~I ~ 

45 
6) 

28 
27 
20 
20 
11,7 
11 
8,0 

(міліонів 

Фра.нція 
Еспанія 
.японія 
~ІеКСИh 
Італія 
·Австрія 
Польща 
LICP 
усрр 

кіНСЬltИХ сил): 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
5,4 
3,7 
3,7 
1,7 
1, ~1 

г) ТОР.ф~вища. Енергетичною резервою УІ~раїни є LВели
чезні зло.ЖИща торфу, груБОС'ТИ У два й більше метрів (часто 
4-5 метрів), які Зa.JIягаюrrrь по обчисленням проф. Опокова на. 
просторі' біля 550 тис. гектарів. Кількість обчислюють У півтора: 
міліярда тонн (найменше). Місця на~одженн.я торфу - головно 
Поліська країна і Подніпровя В низ. Щорічний. приріст ToM»)~ 

5) J. Cezak, Geografja gospodarcza, Warszawa 1929. 
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виявляється 5,6 міліоrнами тонн, що рівняється 2 ~ 5 міл. ТОНН 
J~амяного вугілля. Експлоатацію торфу зачне найшвидrпе ІІра
вобережна Україна. 

>5. 3апаси живої енергії. Для УІ{раїни, як ДЛЯ Rраїни~ 
покищо, переважно хліборобоької, величезне значіння Mttl-: :за
пас перш усього живої л ю· де ь кої е нер г і ї; як підо~[о~ в 
хліборобстві процес механізації праці тільки в почаТІ\ах. аапас 
мязневої людської енергії 'на Україні відсотково менше корис
ний, ЯК в 60гаТІІІИХ і культурніших країнах. Возмім як прим. 
Францію. Там на 100 душ населення припадає 220/0 на дітей до 
(скінчених) 14 років, на Україні (УСРР) аж 400/0 (до 10 літ на 
Україні 26,1 О/о, У Фрruнції всьоро 17,60/0). Але зате людей понад 
70 літ має Фра:нціл 50/0, Україна всього 1 о/о! (циq)ри Rомбінуємо 
3 даних Воблого, Гікмана. і »~y країни«). У віці понад 5}) літ 
(від 60 в гору) є на Україні всього 6,1 о/о населення, у Франції, 
у тій ніби »нещасній, вимираючій« Франції є їх аж 1400. -
Правда, Україна під цим оглядом стоїть дещо l{раlце, як сама 
Росія, але все таки, як бачимо, стан фізичного зДоров,ля і ро
бочої СПРОМ'ОЖНОСТИ нaJселення тут значно НИJЦИЙ, Я 1\. на аа
ході. Що-ж казати про духові, умові сили та їх трудову вартість! 
Але і для цеї кількости (відносно та.к малої) робочих РУІ{ У l~paї
на не має в себе досить праці, а це дякуючи неДОР03ВИТRові 
промислу та страшно низькому рівневі аГРОІ\УЛЬТУРИ. Вона пи-
1~идала ДО війни (а якби 'умовини на це дозволяли, то НИRИ,.1ала6 
і нині) щорічно по пару сот 'Тисяч люду, В найкращім для праці 
віці, за границі, помагаючи тим творити цивілізацію других 
країн. Сама В. У. дО війни вислала річно 150.000 ДУІП на постій
не поселення на .Далек-ому Сході і в Сибірі. ;Західні землі ви
силали річно по кілька десятків 'Тис.яч за океан. Під ЦИМ огля
дом відносини на Україні вимагають швидкої і поважної на
прави, головно через під нес е н ням ат ері я л ь н О год о б Р о
буту населення, зменшения народин і поліпш:ен
ня гіг і є ніч них У м О В Ж И тт я. 

Друге джерело живої енеРІ1ї, нині важне майже ННІ{ЛЮЧНО 
тільки для сільськоіГО господарства (не ПРОМІІСЛУ), це ста н 
Р О б о чих 3 В і Р я 'Т, К О ней і волі,в. 

:н: оне й начислив проф. Рудницький у передвоєнний час 
9.388.000 на суц. укр. території (17,4 шт. на 100 ДУПІ населення). 
3 тою цифрою Укра.їна С'"ГOJIла на третьому місці в світі: Росія 
(ціла) 27,4 міл. шт., СПОill. Держави 20,6 м. шт., 110 ній ЙUІЛИ,: 
АРІ'ентина 7,5 міл. шт., Німеччина 4,5 міл., Франція 3,2 м. По 
війні маємо дані про УСРР (5.461.000) ; і галицько-волкнські 
землі (Гал. 827.729, Півн.~зах. землі 616.628). Вже це раЗ0М дає 
близько 7 мjл. ІПТУК. Кубань мала 1916. р. КРУГЛО 1 міл. коней. 
- На 100 душ на~e.JI1e.ffiI)ЯJ діРидадало 1928. р.: в Аргентині 88 шт., 
.А.встралії 33, СРСР 21, Данії 15, Польщі 13. (див. діягр. ч. 2.). 

Р о б о чих в о л і в має Україна значну кількість: ~,"cpp 
925.000, Гал.-вол. 3. 77.623, інші землі (коли :зп прикладом ~TCPP 
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взяти 19 О/о від за;г. ста.ну рог. худоби) приблизно ;) 10. ООО, Р а :з ом 
отже кругло 1.512.000 шт. Порівнання з іншими країнами не 
можемо дати. 

6. 3 а пас и сир о вин. ~TKpaїHa має всі дані дЛЯ 'ГОГО, щоби 
етати могучою індустріяльною країною. На це вказують ГОЛОВ
но її великі завоби заліза, тої основи промислОіВОГО виробництва, 
відтак деяких других IVопалин. 

а) 3 а л і з о і ман ган. Основне зло.жище залізних руд це 
Крп в и й Ріг (на правому березі Дніпра. на захід від 3апоріж.жа). 
В тім-же куті, троха на південь, біля Нікополя над Дніпром є 
находища найкращої залізної руди, мангану. На Криму в третє 
богате злd.жжа зал. руди - Керченський басейн. 3апаси України 
подає »Госплан« (Сухов) на біля 21 міліярдів тонн. 3апаси .руд 
України тоді булиб більші в 4-5 разів .яЕ Франції; Україна по 
цим обчисленням стмла б нз, першім місці в Европі: 

3апаси руд вра хо'Ваних і ЙМОіВі рних після ») Госплана« 

(міліярдів тонн): 

;3ахідна Европа 25,8 Україна 21,0\ 
в тім числі: J (?) 

Франція 9,4 
Решта европ. СРСР 4,0 

l\.нГлія 5,7 Пінн. А.мєрикн 127,0 
І-Іімеччина 3,7 
rПнеція 2,0 Інші час:rини СВІта 3,4 

Цифри, що їх подає Сухов таІ{і великі, що аж в и к лик а -
ють сум н і В, чи нема тут ЯІ~ОЇСЬ фантазії і то з певною· метою. 
Проф. Воблий зате подає куди скромніщі цифри: 500 міл. 
тонн для Кривого Pqry, 76 міл. тонн для ІІікополя., 
700-800 міліонів для Керча. Проф. Тимошенко приводить юбчи
елення нім. ученого Бегачеля (1922. р.), котрий приймав для 
цілої европ. Росії 3 Україною 361 міл. тонн певних запасів і 1808 
м. т. імовірних, разом воього 2,1 міліярдtв тонн; на Україну 3 того 
припадає 200 міл. певних і 1.000 міл. імовірних запасів, разом 
всього 1,2 міліардів тонн (600/0 запас1в СРСР). Цифра ·отже :май
J·Re та сама, що у проф. Воблаго, оТ'же здається, най6лища 
ІІравди. 

б) С і л ь, п о та с о В а с і ль, фо с фор ити. Україна мав 
три головні сільні области: карпатську, донецьку і чорноморсько
каспійську. Богаті запаси соли укр. землі необчислені цифрово. 
Дані про продукцію соли та місце України серед іНПІИХ країн 
найде читач далі. Те саме відноситься до іншого веЛИІ~ОГО 60-
гатцтва - R а л і є в и х с о л ей (потасоіВИХ). - Українські запа
си Ф о с фор и т і в, дуже .важногО' сирівця для фабрикації міне
ральних - (річ першорядної ваги для сільського господарства 
"jT країни), досі Іце мало експлоа.товані. Вони залягають у вели-
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І~ИХ масах в Подністровю, на Поділі, Херсонщині та ЧеРНИГЇВJцині 
та ще в Ізюмськім повіті на Харківщині. ОДНО тіЛЬRИ родовище 
по річці Верхній Ушиці (біля Rамянця) нараховує 1/2 міліарда. 
тонн. 

в) Дер е в о. Про ліСОіВі ПрОСТОрИ України та запаси дерева 
ГОВОРИМО подрі6но ПрИ ПРОДУІ\ції дерева. 

г) Г лин а. Україна богата на запаси пеРПlОЇ якостп глип 
пригожих для керамічного виробництва; на jJ~аль І~ерамічний 
промисл і досj. мало розвин~ниЙ. 

3. торговельны�й білянс уІ<раїнсы<хx аемель. 

Хто коли небудь науково інтересува~вся зовнішною торговлею, 
той знає, які труднощі приходиться переБОРІовати, хотячи вста
новити сяк-так точніше рух ріжних родів товарів через КОРДОНИ 
держав, поріВНІОЮЧИ зі собою ріжні періоди часу. Передовсім в 
протязі часу міняєт;ься митна і транспорта номенР\ляrура това
рів; коли розходиться про встановлення вартости транспортів 
в грошевих одиницях, ,виникає основна трудність R тім,. ІДО вар
тість ГРОІІІОВОї одиниці даної держави зміняється в залежности 
від курсу ваЛІОТ. 

Але ці всі перепони е нічим у порівнанні з основною труд
ністю, на яку натикаємося ло відношенні до всіх країн, які \Входять 
або входили в склад більших МИТНО-Іtордонних І"ОМПЛЄІ{сів. Укра
їнські землі в межах бувшої Росії і Аівстро-Угорщини не :мали 
ніколи власних митних КОРДОІІЇВ (хиба ост-ілько, оскілы\o їх 
межі припадали JlRраз на державні кордони) і ніколи не велася 
окрема стаТИСТИІШ ввозу і вивозу спеціяльно для цих територій. 
Правда, цю прогалину по части заповнюють статистичні підра
хунки, ІЦО велися заліЗНИЧНОІО адміністрацією бувшої Росії. Дя
І~УЮЧИ ЦИМ сирим матерія:лам вдалося І~ільком стаТИСТИІ~ам, з 
приватної ініціятиви, накреслити приблизний образ експорту 
України. Але не мали такого Іцастя ті українські землі, ІДО пе
ребуваJ.IИ під владою Австро-Угорщини (взагал~ Р.кономічна наука. 
у Галичан ніколи не була трактована серіозно). 

У сі дотичні матеріяли львівської та станиславівської заліз
ничної дирекції загинули підчас воєнного лихоліття. (див. У Бі
геляйзена, вступ). Всі дані про імпорт української Галичини 
й Буковини опираються не на оФ·іціЙних статистиках, а на при
близних підрахунках, зроблених (оскілько зроблені) ріжними 
ЛІОДЬМИ, ЩО сяк чи так стояли ближче до ріжних галузей нар. 
господарства цих земель (Р;ут'овскі, БіГеляЙзен). Рутовскі склав 
торгов. білянс Галичини на оонові даних з 90-х років мин. сто
ліття; його дані обіймають цілу тодішну Галичину, отже і Іерн
I~iB. його білянс подає БіГеляЙзеп. 
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На жаль не краще стоїть справа з українським торговельним 
білянсом і в післявоєнн;ий період. 3ахідні 3емлі IВклю·чено в оку
па.ціЙні держави без .лкоі небудь уваги для їхніх окремішностеЙ.\ 
не дивлячись навіть на оБОВЯЗRИ накладені на них міжнарод
німи актами; статистика зовнішніх торговельних зносип [Ведеться 
ТУТ тіЛЬRИ для цілодер.жавних комплєксів. .Як не дивно, але 
і в т. зв. РаДЯНСЬRОМУ Союзі справа не стоїть ні трохи краще: 
і ТУ'т державні ста.тистичні оріани подають дані 'тільки що до 
еІ\С та імпорту через кордони Союза, а не через межі окрнмих 
держав Союза. 6) І знову лише дякуючи приватній ініціятинj 
знаємо дещо про З0Внішну TopгiВJIIO Рад. України і 'то знооа 
на підставі даних залізно-~орожного управління. 

3алізнодоро.жна статистика подає тіЛЬRИ дані про в а г у ван
та.ж.ів, не торкаючись їхньої грошевої вартости. А тимчасом зве
дення загального торговельного білянсу вимагає необхідно пре
ведення всіх вантажів на ЯКУСJ> спільну базу, розумієтьс.я гро
llІОВУ. Приходитяся отже робити перечислення квот, показаних 
в тоннах, пудах і под. на рублі, корони і Т. Д., беручи за. під
ставу пересічні ціни даного товару іВ даному часі; звичайно, 
на підсrгаві можливо найпевніших цінових бюлетенів, чи ТО уря
дових, ЧИ ріжних торговельних корпорацій та установ. 

Все, що вище сказано, впливає на те, що всі цифри, які при
водяться відносно імпорту чи експорту таких крїн, що ,не мали 
власних митних кордонів, треба брати "сum grano salisH

, 

зі застереженням, па.мятаючи про те, я К ті цифри прийшли 
на світ. 

Слід згадати ще про одну кардинальну хибу, від якої тер
плять майже всі торговельні білянси всіх Іераїн світу без ВИ
ЇМІеУ, а саме: більша точність є завсігди в статистиці імпорrу JIR 
експорту. Причина цього зрозуміла: мито платиться звичайно 
при імпорті і тому на точність ·тих цифр урядові миrні оріани 
налягають більше. 3 експортованих товарів багато взагалі про
ходить мимо митних урядів а вартість .. тих, ЩО ПРОХОДЯ'ТЬ, 
часто подається висилачами низше дійсної вартости (з огляду 
на фрахт, асекурацію і Т. д.). Тим можна пояснити неЛЬОіічний 
сІ)акт, що загальний підсумок іМПОJЛів та експортів усіх країн 
земної Іеулі майже постійно, а в кождім разі дуже часто дає пе
ревагу імпорту над експортом (v. d. Borght, Handel und Нan
delspolitik, Leipzig 1907). 

Та все та.ки, основну лінію розвитку міжнародніх торговель
них зносин, навіть при' наведених недостачах натури мет,одольо
гічної і на підставі існуючих даних, встановити :м о ж н а. 

6) В сучасній радянській літературі КЛОПОТЛИВО оминається питання про 

експорт 3 України В Росію і не робиться·нічого для його статистичного досліду. 
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4. Торговельний біля не Великої України до віЙни.і ) 

Дослідники українського торговельного білянс.У (довоєнного) 
беруть одні за базу рік 1913, як останній мировий рік, другі ж 
взяли триліття ]909-1911, а це тому, що вже пізніші роки б.Ули 
ненормальними (ба.лмнська війна, воєнні підготовання). Бере
мо на увагу найбільш авторітетного дослідника, стаТИСТИІ~а проф·. 
Кр и в чен к.а (»Внешная торговля УкраинЬІ« в проспекті до Ки
ївського Контра:ЮТ1ОВОГО Ярмарку 1923, ВИД. 6. Ун:р. 30вніш. 
Торгу). 

ТорговеЛЬНИі:'r білане України за рр. 1909-1911. 
пересічно за рік після проф. Rривченка. 8 ) 

Вивіз нетто. 

Вивіз через 1'1 . . 
Групи товарів Весь вивіз корд. б. Росії І ВивІЗ в РОСіЮ 

О/О Ітис. карб. Гтис. карб.1 О/О jі~~~-'-;аРбl O/(~-
1. Продукти землеробства 1150,11 398.560 І 311.102184,41 87.458 20,5 

(в т. числі хліби: І - і (367.705) (286.330) І - (81.375)-
2. Худоба та прод. скотарства11 ) І 7,11 56.389 26909 і 7'31 29.480 6,9 
3. Деревні матеріяли 0,61 4.827 4.827. 1 '31 - -
4. С. г. індустрія (цукор 1 т Д )9) 27,8 і 221.720'! 22.331! 6,0: І 199.389 46,8 
5. І{опалини (руди)10) 1,6 12.462! 3.423 1,0: 9.039 2,1 
6. Металі та вироби з них 11' 11,3 900921:: - -І'; 90.092 21,1 
7. Інші 11 1,5' 10.761: - : - І 10.761 2,6 

І І 

Разом 1!100 і 794.811 іі 368.592 1100 1I 426.219 1100 

Довіз нетто. 

Групи товарів 

іі іІІ Довіз через ~ 
1I Весь довіз 11 корд. б. Росії Довіз 3 Росії І 

! О/О Ітис. карб.llтис. І<арб.1 О/О ІТИС. карб.1 о/о 
-

І 

0,0111 . матеріяли 3,6 16.883 16 16867 4,6 
39,0 188.639 780 0,711 187.859 51,4 

а прод. копалень І 7,2 33.519 2.835 2,4'! 30684 8,3 
еталеві вироби 

І 7,5 34.573 29.260 2801 5313 1,5 І 

і 
, 

6,0 29.264 5.570 5,3 23.694 6,5 

1. Дерево і дер 
2. Мануфактура 
3. Нафт. прод. т 
4. Машини та м 
5. Риба 
6. Шкіра та шк іряні вироби 6,7 31.330 3.408 І 3,2 27.922 7,4 
7. Спіртні напит ки 5,5 26.010 2.900 2,7 23.110 6,3 
8. Галянтерія 5,9 28.080 4.160 4,0 23920 6,6 

укти 1,6 7.478 7476 7,1 2 -
товари 7,2 32.703 26961 25,6 5.742 1,6 

9. Хемічні прод 
10. ({ ольоніяльні 
11. Інші 9,7 43.223 

: 
22.866 21,011 :гО.357 5,8 

Разом. . !ІІОО 471.702 11 106.232 100 І 365.470 НЮ 
І І 11 

7) 9 губерній (Волинська, Катеринославська, І{иївська, Подільська, Полтав
ська, Таврійська, Харківська, Херсонська, Чернигівська) без Холмщини, Підляша, 
І{урщини, Вороніжчини та других окраїн. 

8) Обчислення відсотків наші - автор. 
9) Роля цукру в 1913. р. зросла (гл. далі). Іи) Теж саме. 11) Головно яйця. 
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Крім Rривченка, довоєнний торг. біЛJІНС України підрахсхву
вали ще: М. І. Галицький і А. Копорський. Нище подаємо длл 
повноти образу оаа ці ·білянси (за Баранским). Статистик М. 
І. Галицький (в 3бірнику Комісії елєктрифік.ації) подає дуже ви
сокоаRтивне сальдо білянсу (528 міл. карб.); сальдо Копорського 
(в »Сборнику Статтей по вопросам ;внешней торговли и еконо
МИІ\И«) виносить 413 міл. карб. Підрахунки проф. Еривченка, 
на яких ми далі спираємося, дають сальдо НИІІ~е як у Копор
СЬRОГО, значно нище як у Галицьк·ого (319 міл. карб. взагалі, 
262 міл. карб. коли виключити товарообмін з б. Росjєю). Ось 
оба білянси: 12) 

1. М. І. Г а лиц ь к О го: 

Назви товарів 
Вивіз Довіз Надвишка 

міл. руб. І О/о міл. руб.! О/о вивозуlдовозу 

·І! Харчеві припаси 
Звіринні продукти .. .11 

Сирівці і півфабрика ти 
Вироби. .. 

І 

11 
І' 

:1 

А саме: Вивіз: 

Оборот 3 Росією 375,8 
" 3 іншими країнами 434,9 

663,2 
24,7 
91,5 
9,5 

788,9 

І 
84,1 і 

3,1 
11,6 

1,2 
І 

1100 11 

Довіз 

237,3 
45,4 

14,~ 37,1 626,1 
0,1 o,~ 24,6 

64,8 24, 26,7 
158,8 60, -

260,8 1100 11 677,41 
Сальдо 528,1 

Надвишка вивозу 

138,5 
389,5 

528,0 

-
-
-

149,3 

149,3 

2. А .. .к о пор с ь ко го: 1913. р. (включно а ОООРОТОМ 3 са
~OIO Росією): 

Вивіз (нетто) в міл. 

3біжжа і борошно 
Насіння 
Висівки і ВИЖИМRИ 
Худоба й тварини 
Продукти скотарства 
Садовина, городовина 
Хемічні, товари 
Кам. вугілля Н IZORC 
Цукор 
Руди й металі необробл. 

Разом 

І:!) Див. РИСУНОк ч. 3. 

ка р G. 

235,3 
6,5 

11,7 
27,9 
25,0 

3,0 
4,7 

49~8 
264,7 
115,9 

744,5 

д о в і з (н ет т о) В мі л. R а р б. 

Лісові товари 
Продукти лісового ГОСП-В2 
Лен, коноплі, прядиво 
NlануфаІ~тура 
Нафта та її продукти 
~Іінерал. оброб. та необ. 
11еталі оброб. 
Інші 

Разом 
Вивіз 

НаДВИШJ1~а ВИВО3." 

35,9 
1,1 
5,5 

197,4 
13,2 

1,6 
10,1 
66,5 

331,3 
744,5 

413,2 
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Перевага вивозу над ПРИВОЗ0М у 1913. р. 413,2 міл. Rарб., 
тоді ЯR в роках 1909-11 (білянс Rривченка) вона виносила 
менше 319,1 міл. Rарб. 

Вже перший погляд на повищі цифри і графічні зобра.ження 
повчає, що у с в о ї х з н оси на х б е з n о сер е дно ч ере 3 

кордони Россії Україна ви.ступала ЯК дос,тавець 
ПРОДУRтів с. господа.рства і промислових спро
вин; У зносинах з іншимичастина.ми б. Р осії Україна в и
ступала як par exc,el1'ence індустріяльна країна. 
В експорті України через кордони б. Росії припадало 980/0 на 
харчеві ПРОДУRТИ (прод. землеробства 84,40/0, скотарства 7,30/0, 
с. г. індустрії (ЦYI~ap) 60/0). На самі зернові продукти припадало 
800/0. :Коли ж поглянути на те, що вивожено ~ глиб Росії, то ба
чимо, що продуктів с. Г'осподарства Україна вивозила всього 
на са 117 м. карб. (КРУГЛО1 четвертина), решта ВИlВозу припадала 
на ЦУЕОР, продукти гірництва та деякі інші промислові вироби. 
Цукор вивозилося поза межі б. Росії всього 100/0 цілого експорту. 

а) Аналіза ДОБО єнного експорту. 

Приглянемося 01~ре:rvfИМ позиціям довоєнного ВИіВозу Вел. 
України. 

. 3ернові продукти. 

На увагу приходять в першій мірі т. ЗБ. голов.ні збі.жжа 
(пшениця, жито, ячмінь, овес, :кукурудза). І~ифри подаємо за 
збірником Rривченка, переводячи пуди на тонни (В реляції 16,4 
кг = 1 пуд). 

вивезено в рр. 1909-1911. пересічна за рік: 

lі Через KOP;::LOH 
до Росії Разом 

Рід збі,жжа !І б. Росії 

І пшениці 
І. 
і! 

тисяч тонн lі 

І 2.265 58 2.323 
пшен. муки (В І 
переводі на 

пшеницю по 600/0 (муки 45) 75 (муки 694) 1.160 (муки739) 1.235 
жита 

11 
366 51 417 

вівса І 205 - 205 
ячмеmo 2.225 - 2.225 
висівків (грис:у) І 254 44 298 

Разом 
·11 

5.390 І 1.313 І 6.703 

(Про кукурудзу RривчеНRО не подає даних). 
У вічі впадає перед()[Всім ріжниця торговельних віДНОШ-8НЬ 

~7'країни до зовнішНQ-росіЙСД>RИХ ринків і до самої Росії. ця ріж
ниця випливає із хліборобського хараЕтеру нашого ехспорту. 
Цифра 1,3 міл. тонн вивозу збіжжа до Росії є нічим у пор1внанні 
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лів (q), а експорт готової муки зріс о 10,9 міл. ЕВ. Правда -
по світовій війні У всіх країнах стали обмея\.Увати доніз готової 
муки. 

Отже Україна вивозила головним ЧИНО~f неперемел,ене з\ер
но.!!'» При цьому треба відразу завважити, що українське зерно 
на світовому Збіжевому ринку не тішилоCJI доброю славою, через 
веЛИІ\е засмічення. Вину в цьому поносили не самі тільки х.лі-
60роби-продуценти, але й торговці, котрі OI~peMO для підмішки 
скуповували всяку покидlЬ. Царський уряд вів боротьбу з тим 
явищем. По даним Rонтролі збіжжя виносило його засмічення 
в р. 1897 навіть більше як 60/0 ваги, при чому найбільше падало 
на 2-6<1/0, а вінець слави у цьому напрямі, з усіх портів бувшої 
РОСії, припадав Одесі. Взагалі-ж північні російські порти мали 
чистіше і СОЛ'ідніше зерно і тому транспорти з тих пристаней 
цінилося в Лондоні на 8 О/О вище ніж з чорноморських портіlВ 

Ця несолідність була результатом того, що в торгівлю по
валазило чимало злочинних елєментів. Число торг. фjрм по
стійно росло, тоді як торгов. оборот Одеси падав (за час 1900-
1909 Іtільн:ість торг. домів збіжжя зросла з 35 на 56). 

Цей стан (як.ости зерна.) маБ по війні ~~мінитисн, І~ОЛИ прав
диві відомости сучасних радянських ЧИННИlЙВ. По їхнім словам, 
СРСР вивозить товар першої ЯRОСТИ, після нале~RНОЇ очистки. 
Одначе в Европі ще якось не чути особливо доброї опінії про 
раДЯНСЬІ\е ЗбіЖJItя; зі стандартизованим зерном і борошном за
океаНСЬІ~ИХ країн сьогодня видержати поріннання річ дуЖ.с 
·трудна. 

Д л я о цін кив и г л я Д і в у R раї н с ь к О г о \~ I~ спо Р т lY 
в майбутньому необхідно знати ЙОГО минуле. 
ОТ.JI~е не завадить знати прим. ЯІ\ відбувався на 6. Россії а в 
тім і на Великій Україні великий наступ амеРИІ\аНСЬf~ОГО збіжжя 
під кінець хх. столі:ття? 

Через те, що головними імпортерами зернових хлібів (го
ловно пшениці), як нині, таЕ і тоді були европейські ПРОМИСЛQві 
Rраїни, Іtинемо оком на розвиток цього імпорту за останніх 
30 літ до світової війни. RОРИСТУЄМОСЯ ТУТ таб.лицею БРОПІНЬОВ
ського, приведеною (3 других рук) у капітальній роботі проф .. 
Вол. ТИМОJuеНRа: »Вчення про світове го,сподаРСТRО« (Тlодєбра-

) 
, ' І І 

ди 1923 . :; І 
3 тої таблиці видко: 
а) що участь Росії в зшгальному світовому імпорті зб!жя~я 

була дуже висока, бо Росія ся.,ма давала біЛЬІпе 1 Із загально
европейського імпорту. (Що IIpaBдa~, то вже тоді була nOMj.rna 
тенденція до знижування ролі Росії в користь країн Іце новішої 
Еольонізації: _L\.рrентини і Канади). Rоли-ж зважимо, ІЦО сама 
В. Україна (у вущому розуміні), як це Іце далі буде показано, 
давала 2/з загаJIЬНО-росіЙСьrк.ого експорту, а Кубань теж великі. 

І:» 8исіВІ<И «рис) 8 Німеччину; це був мінус УІ<Р. господарства. 

18 



цифРИ, то, КОЛИ 6 не участь (значно менша) ДОНЩІІНИ і Беса
рабії, можна би сміло твердити, що весь еІ~спорrг 

збіжжя б. Росії, отже 1/з европейського імпорту, 
n о х оди в з Укр аїн и. 

6) Сполучені Держави півн. Америки з 70-х років і .до по
чатку 20-го віку виявляли величезне екстеНСИВ1fе ПОІlIирення 
продукції та експорту збіжжя. В рр. 1898-1902 вони внтис
нули навіть Росію 3 першого місця як експортера і caMj 
давали 34,8 О/о світового імпорту збіж.16) Однак вже в пеРllІО~f'у 
деСЯТІІлітгю хх. віку Спол. Держави почали ріЗRО змеНllтуваrи 
свою продукціІО, очевидно не будучи в с.илі конкурувати з Ар
r'еНТІІНОЮ, Румунією, БОJП'арією і самою Росією--УкраїноІО. По
новний підйом з б іJЩев ої продукції пере.я~или Спол. Держави 
у 2-гім десятиліті хх. віку та в час світо,ВОЇ війни, під ВППІІБ·О"[ 
підвищених цін збіжжя, отже ЗВИЖ:RИ RОНЮНКТУРИ. Але ~ГOД(HI 
прийшов опять відплив ПРОДУІ~ції збіж в С. д. А. 

ДЛЯ Росії і України були останні ДОВО'єниі РОКИ одночасно 
роками найвищих цифр еRСПОРТУ зернових продуктів. 

Куди-ж йшло українське збіжжя в рр. 1909-
1911 ~ В цьому огляді MlliBMO доволі докладні дані, а саме ТОМ.У. 
щО головна маса цього експорту проходила через портові і су
хопутні кордонні МИТШІці б. Росії. Основним відбира чем YI~p. 
збіж..жя була довгий час АнГлія. В рр. 1901-1907 3 одеського 
порту вивозилося середньо між 300-600 тисяч 'fОНН збіжжя до 
Англії але починаючи з 1908 цей вивіз падає чимраз нижче, 
доходячи в р. 1912 ДО низької ;цифри 123 тис. тонн; ЗРQстає 
зате значно вивіз до Н і ме ч чин и : 
р. 1901 167 тис. тонн. р. 1910 
" 1902 306"" " 1911 
" 1904 143"" " 1912 
" 1 906 234" " 

349 тис. тонн. 
536 " 
220 " 

, , 
, ~ 

Живі заВlпе звязки з Г О л ян Д і є ю (транзітова. 'ДОРОІ'Н в 
Ні?\1еччи:ну) остають доволі добрими: 

р. 1901 395 тис. тонн. р. 1909 291 тис. тонн. 
" 1903 - 663"" ". 1. 911 418" " 
" 1907 - 350"" " 1912 251" " 
(В р. 1912. слідно спа.д експорту взагалі, ,отже рік не характерний). 

Подивімся, куди вивозилися окремі роди збіж,жя~ 
Вел. Британія, головний сп:оживач пшениці, звертається в 

хх. СТОЛ. за тим товаром до Америки. Сприяє тому TaKOiI~ 
тарифна політика корабельних ліній. В р. 1903. RИНОСИВ C{JpaXT 
за 1 к пшениці з Одеси до .А.нГлії 109,5 фен., з H�O-ЙОрr~у до 
Англії 58,3 фен. 

Не дивниця, ЩО експорт з України і взаl'алі з Po~iї рnпідно 
падає: 

lЬ) То 6: пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи. 
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Експорт пшениці 3 Росії в Англію !ВИНОСИВ: 

р. 1904 68,9 міл. пудів. р. 1912 27,4 міл. П~У дів. 
" 1905 - 73,5" " ~, 1913 -- 19,1" " 
" 1911 - 49,1"" " 1914 - 19,1" " 

А між тим загальниЙ імпорт Вел. Британії в цьому часі 
з рі с і то значно. Росія випомагає лише тоді, коли n Америці 
трапиться неврожай. Цей стан закріпився в Англії ще більше 
в часі світової війни і п і с л яне ї. 

Взагалі-ж, ЯR МИ бачили, :Україна вивозила в рока.х 1909-
1911, кругло беручи, в 8 разів більше пшениці, ніж .,кита. 17 ) 

Невелика релятивно кількіеrь· жита (22,3- міл. пуд. Чf)рез 
кордони) вивозилася головним чином в Німеччину. 

Я ч мін ь становив між збіжжям д р у г и й ІІО' І~іЛЬІ\ОСТН 
предмет укр. el\ СП ОРТУ . В. р. 1904. рахувалося, що зі загальної 
:маси експорту цього збіжжя припадало 1/з на Англію, меШIlе 
l/з на Німеччину, решта на Бельгію і Голяндію. 

О в е с, взагалі в невеликій ІtіЛЬІ\,ості, яко основний RОРд[ОВИН 
хліб, виходив 1904 р. в 28 О/О дО Німеччини, 60 О/О вАнГлію. 

R у кур У Д з а, головоно з Бесарабії, Херсонщини і Поділля, 
експортувалася через Одесу в поважній кількості. 3 цього йшло 
в Англію в р. 1904. біля 450/0, в Німеччину 350/0. 3агальна .сума 
експортованої кукурудзи 3 Одеси (головний осередок I~:Y'l~'ypyaHOЇ 
торгівлі) виносила в рр. 1902-1912 са 300 тис. тонн пересічно 
за рік, отже навіть більше, як цифра ячменю або РІ~ита, ЩО 
переходили через Одесу. 

3 хлібних продук'тів заслуговують на окрему .Увагу ще 
стр У ч к О В і (б06ооі) tp ООС тин и. 

Одеса (знова головний експортовий пункт) ВІТвозила (В тис. 
пудів): 

1911 
1912 

фасолі 

289,5 
135,0 

бобу 

1124,0 
705,0 

гороху 

2640,7 
2443,5 

отже приблизно в 10 разів менше як кукурудзи. 

с()чевиці 

2196 , 
254.7 <І 

Участь України у загальноросійському довоєнному експорті 
збіж представлялася у слідуючих цифрах: 

Вивіз 1913-1914 (В :\Іі.7.І. пудів): 

пшениця жито ЯЧМІНЬ овес Всього 

Вивезено з Росії 273 43 270 35 625 

" 
" у країни 180 30 121 9 340 

О/О України 66 64 45 26 54 

Таким чином, н а У R раї н J~ при п а,]; а ли '2/з 3 а г а л ь н о
Р о с і й С·Ь 1\ О Г о в и в о' 3 У n шен и Ц і й ж и т а, м а й JI\. е п 0-

17) 3вертаємо уваву на те, що це взаїмоотношення обох хлібін підлягло 
наглій зміні в післявоенній і революційний час. Див, низше. 
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ловина ячменю і чверть вівса. (Сухов, EI~OH. геогра
фія, стор. 98). 

Яким районам України прlшадає головна за~iJуга в ЦЬO~IY 
експорті ~ Справа великого значіння і актуальна. Отже .:rrьвина 
частина хліба, призначеного на експорт, походила із трьох при
морських степових губерній: Херсонщини, Таврії та І\:атерив:о
славщини (степова »тріЙка«). На степ прип.адала половина з а
г а л ь н О - рос і й с ь 1\,,0 Г О експ орту пш ениці, 0,4 ячменю і по
ловина жита (Сухов). Цей cl)aR,T підчеркує в ели ч е з н е 3 на -
чі н н Я Д Л Я Укр аїн и т' И х Ір а й о н і в і разом з тим він 
висвітлює справжній ха.рактер заходів сучасної сов.' влади біля 
колонізації тих терит'орій чужими Україні елєментами. 

ц у кор. 

Другим побіч збіжжя експортним TOBapO~I 
України був цукор. В р. 1913. експорт цукру вартістю пе
ревищав еІ~СПОРТ Збіж! Цукру, а саме цукру піску (бо рафінадя, 
вивозилася лише в незначній кількооті до Орієнту) вивози
лося З Укр8ІЇНИ втрьохріччю 1909-11 пересічно 55 міл. пудів 
(887.000 тонн), З того до самої Р,ооії 45,6 міл. пуд. або 731.000 
тонн, решту, 9,6 міл. пуд . .або 156.000 тонн на 3ахід (А"нГлія). 

ПроДукувалось ЦУК·Р;У на Україні в пятиліттю 1910-1915 
пересі чио біля 75 міл. пуд. річно (1,17 міл. тонн), отже на 
місцеве споживання припадало біля 20 міл. пуд. Пересічне спо
живання цукру на голову населення в б. Р·осії виносило біля 
17 фунт. (7 кг.) - що й зовсім відповідає даним циq)рам. (Україна 
мала біля 21 міл. населення). Тільки дякуючи місцевій низькій 
нормі спожиття цукру, Україна досягала такого активного торг. 
білянсу в оБJlа'сті цукру.18) Навіть :коли (5 конкуренція підрізала 
в дечім МОЖJІИВОСТИ еRСПОРТУ укр. ЦУКРУ, то- велике завтра ~ля 
цукрової продукціїхоrвається у збільшенні спожиття на самій 
Україні. 

Великої конкурелційної небезпеки дЛЯ УКР. ЦYKP~Y і зараз 
ще нема,є, а це тому, що майже весь його вивіз був звернеНИЙ 
в І~раїни відносно недалеR,і: в центральну Росію, Сибір, Кавказ 
Персію, Близький Схід, почасти в Англію. 

:Конкурентами українського цукру можна в Англії рахувати 
ч. С. Р., Німеччину, ФрщнцїдО і заокеаНСЬІ{ИЙ тростиновпй цукор. 

Найпевніщими ПОКУПЦЯМИУRР. цукру за межами б. Росії 
були: Персія і Фінляндія. , 

3 продуктів, що близько стоять ДО с. госп:ва, важну ,РОJПO 
в .експорті України гра,в с пір т; розвинене горальництво У :країни 
давало для толо гарну базу. 3а пятирічча 1905-1910 Україна 
вивозила Лfппе з Пря:вобереж.жа 670,0 всього експорту ~ociї, са-

18) Норма спожиття ЦУКРУ на душу насел~ння виносила до війни: Бельtія 
2б фунтів, Франція 40 ф., Голяндія 42 ф., Німеччина 93 Ф., Швайцарія БО ф., 
Данія 81 ф.; Анtлія 97. ф. (1 фунт - 410 tpaMiR). 
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:меж Поділля давало 350/0. 3а роки 1909-11 с.пірту вивозили 
річно 244 тис. пудів. Виві'з іІПОВ г.оловним чином У близький 
Схід та Німеччину, Голяндію і АНІ'лію. Центром вивозу була 
Одеса; від р. 1908. її МОН<YIlолію стала підкопувати Лібftва (що 
до обслугування захіДR:о-.европеЙських ПОltупців). 

Певне значіння .мав ек.спор1' олійніх на·сіпь (І\ОНОПЛЇ', 
льон, СОНЯШ.ник) так.ож нас і н н Я б У Р я чан е стало останніми 
часами предметом вивозу. Вивозила. Німеччина, розвозячи відтак 
по тих країнах, щ,О ПРОДУКУЮТЬ ЦУКОР. (Америка, Франція, Іта'
лія, Румунія). Року 1916 вивезено 740 тис. пуд., 3 них 533 тис. 
пудів' до Америки та 143 до Франції. (Стоїть у звязку З тенден
цією, особливо Америки, до заснування влаСНОіГО виробництва 
бурякового цукру). 

Певне значіння мав ТI8Ж вивіз тютюну. 
П і с л я про Д у к т і в з е м л еро б ств а й Д у т ь про Д у к

тис кот а рст В а. На Україні головну масу цього 'Товару для 
експорту постачав цукровий район (RИЇВІцина, Поділля, Волинь), 
де годівля CKory найшла сильну опору в побічних продуктах 
цукроварськог.о промислу, .а та.roож ХаркіВІцина і Полтавщина. 
3агальна сума вивозу продуктів скотарства в РР. 1909-1911 
дійшла до 56,3 міл. карб. 

Вивіз ішов в півніічні столичні городи і в Польщу; частина 
йшла до Німеччини. ОстанніМи часами місце укр. худоби на 
МОСКОВСЬЕОМУ ринкові стала заступати дешеВІІІа худоба східних 
та південно-східних еІ\,С'тензивних районів. Із цукрового району 
60(~/o вивозу йшло до Польщі (зараз Варшава й інші міста отри
мують своє мясо З Малопольщі, Познаньщини і Галичини. 

Скотарі в цукровому районі купували використану на по
левих робот'ах худобу і від!Г'одовували її на заводах ІІобічними 
продуктами цукроварництва та Г'ораЛЬНИЦfI'ва після 3-4 :міеяців 
вони випускали її на рИНОК. ,На З0Внішних ринках УкраїШ 
доводилося би кон~рувати з Північ. Америкою, Аргентиною 
та Австралією, де маються в достат. кількости хо"лоді.пьні~ хо
лод. кораблі і ваrони. 

3начних розмірів досяг експорт б е 3 рог (По.лтаВІцина). 
Скрізь на Укр:аіні силь.~о роевиwений в и в і з я є Ц ь; в 1893-4 рр. 
вивезено 3 УкрaJ:ни 1,3 міл. пуд., а в р\. 1912-13 вже 4,~ міл. 
пуд. 3а Rривченком в часі 1909-11 річно 3.820 тис. пуд., або 
53.600 тонн. Як У скотарстві, так і в цій області більше інтен
сивности виявила Правобережна Україна, як район більшого 
роздрібнення земельної власности. Також ПОillтавщина і взагалі 
Слобожанщина. теж оеоблив'О Курщина; і Вороніжчина підходять 
до цьоло типу. Вивозять т·еж чимало живої птиці. Україна (без 
окраїн) вивезла 1913. р. кругло 1 міліярд яєць, що дає 
62,5 тис. ТОН н, ·0 т ж.е 1/7 В С Ь о гос в і т О В О Г о екс пор ту. 
В експорті України .яйця стоять між пеРПІИМИ позиціями. 

Через українеьку територію вели шлахи експорту для Д е-
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р·ева (лісу). Одначе вивізником не була Україна; Україна са
ма ще довозила дерево з півночі. 

Це були 6 головні продукти с. господарства, ЯІ~ предмет 
СRСПОРТУ У країни, що ра30'І з тим становлять "gros'" ІНІВОЗНОГО 
активу (960,'0). 

Остаються сировини як шерсть, шкіри, прядиво, далі про
дукти гірництва та оБР06люючої промисловости. Промисловість 
УІ~ра]"ни була звернута, своїм обличчам до внутрішнього україн
ського і внутрішньо-ро'сшсыIогоo ринку. 

Не рахуючи згаДaJIОГО вже цукру і спірту, Україна вивозила 
необроблений ме.таль (руди) і дещо металевих виробів; 
за кордон вивозила py~;y залізну і манГанову. 

По Rривченку в рр. 1909-11 цього вивозу було: 

РУДИ в Росію за 9.039 тис. карб. 
" за кордон за 3.423" " 

разом. 12. тис. карб. 

1Іеталів та готових виробів в Росію за 90.092 'тис. I~a рб. 
Продукція руд росла надзвичайно ШВИДI\.ИМ темпом: у 1918. 

році руд вивезено нетто за 115.9 міл. карб., сеБТО в 9 разів білЬШ1е, 
як в пересічні 1909-11! Розвиток метальо-о6роБЛІОЮЧОЇ проми
словости не ЙШ1ОВ так швидко, як добуваючої і наДВИІпка ішла 
на еІ\СПОРТ. У цьому році 1913 руди і необроблені металі висуну
лиея на тре т є місце в укр. експорті: 

цукор увартости 267,4 міл. І\арб. 
збіжжя і борошно 235,3"" 
руди і металі HeoGp. 115,9"" 

в вивозі металевих вирОбів значне місце займали с.-г о спо
да.рські машини. Ух в 1913. р. вивезено за 22,7 міл. карб. 

Вивозила Україна теж і І{ а м яне в у г і л л Я, хоч це не 
перечить тому, що райони блище чорноморських портів отриму
вали вугіль Іtора.блями з АНІ'Лії; вугіль цей привозивсн як бал.яс~т 
при нагоді ПОїЗДОІ{ кораблів за хлібом в Одесу, Миколаїв і Т. д. 
В 1913. р. ~YKpaїHa вивезла; І~амяного вугілля за 37,6 міл. карб. 
(в рр. 1909-11 цифри 3,начно ;низші). 

Експорт ішов головно в Росію; заграничний був нічим У по
орівнаННі 3 тими послугами, які віддавав укр. вуглевий центр, 
Донецький басеЙН,внутрішньому російсы\муy споживанню вуг
ля. Досить згадати, що по відході від Росії з початком світової 
війни домБровсы\гоo Басейну (ПОЛЬJца) - маЙJке весь тягар 
постачання опалу ДЛЯ всеросійських залізниць і промислу упав 
на дОНбас. Цифри ~ добуття вугля В цілій Росії У 1913. ,р. 
дало 29 міл. ТОНН, з тогlO на Донбас припадало 25,3 міл. 
тон н, О тІК е 870'0. hОЛИ приняти за правдиве твердженн,н проф. 
Тим оше н к а, що річне с,пожиття в-у"гля наl УІ\:раїні ДRічі біль
ше~ як. у Росії, ВИНQCИЛО 0~6 тонн на Д'уlпу,l~) то виходпло6и, 

19) "Вчення" і Т. д. стор. 310. 
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Ulp 3 зага~льної добичі Донвугілля спотреБОllUНО на ~y І\:раїні 
0,6Х25 міл. = 15 міл. ТОНН, решта, отже поверх 10 MiJI. тонн, 
j шла на' екс пор т В Рос і ю. 

3 інших предметів екепорту на YBaJ'Y заслуговують: 
С і л ь, котра колись домінувала на ринках цілої Росії а також 

ІІольщі. До війни добували її пересічно 584 тис. ТОНН, по відчис
л енні на спожиття (по 14,5 Rr. на душу, за ІваСЮІ\:ОМ, в полыIіi 
зараз подібна норма) ОС'l'авало на вивіз поза межі України, ~ис
лячи 3 міл. УІ\,Р. населення, КР.УГЛО 150 тис. "тонн. 

:Крім того вивозилися: мак у Х и - 4.700 тис. пуд., сім Я -

2.079 т. п. (зате олій довозили!), со Д а - 5.183 Т. п., сі 11 чан а 
кислота - 220 Т. п. і т. д. 

i\t\ісц~ УкраїІІИ н заГnЛЬНU1\\У ~J(cI1opTi б. Pociї.~()) 

Участь УІ\'раїни в заг. еІ\,спорті бувшої Росії значно пере
вищувала не лише процент території, але і пр·оцент населення. 
Не забуваймо, що Вкраїна (Наддв:іПранська) займала всього 2,50/0 
території був. Росії, а населення України становило 200/0 насе
лення Росії. Коли навітя брати за підставу господарської сили 
не саму територію, лише число населення, то треба би думати, 
що О/о експорту Укращиповинен .держатися приблизно десь біля 
200/0. Міжтим він п:еревищував ЦЮ міру, бо беручи на увагу тіЛЬІ\,И 
самий експорт через КОРДОНИ, він (у 1909-11, зі своєю 
цифрою кругло 370 міл. карб., 250/0 експорту Росії (експорт Росії 
в тім ж·е часі пересічно 11/2 міліярда карб.). - Коли ж дочислимо 
ще eItciro,pт 3 України в саму Росію, то квота 794 міл. карб. (весь 
УЕР. експорт) ,становитиме 53 о/о екс пор r у Рос і ї. 

30І\:рема давала Україна (1913. р.) пона.д l/~ еКСПОР1'У збіж, 
7/10 ЦУКРУ, 9/10 залізної руди, майже 3/10 ВИВ03У яєць. Тут У3ГЛЯД
нено однак тіЛЬRИ безпоее.редніЙ ек,спорт через УІ\,раїнські МИ'f
ниці,не числячи того, що ЙІІІЛО В Росію і евент. звідти далі за 
граниЦІО. Проф. Сухов, на цій основі твердить, ЩО у 1{ раї н с ь R а 
час т к а в е І{ спо р т і б. Рос і ї б У ла вр. 1913. - 27 о/о, а в 
рр. 1909-11 навіть 320.'0, о Т же м а й Я·~ е тре тин У (450 Mi .. l. 

Ra рбомнцїв). 
Відносне значіння 'уІ"'р. ен~спорту набирає ще бі,пыl10її яскра

вости, :коли порівняти 3 імпортом. 
Участь УІtраїни у ДОВОЄЮІому заГНJIьно-росіЙСЬІ\:ОМУ і 1\1 пор ті 

була значно меШІІа, бо тіЛЬІ\:И '100/0 (106 міл. І~арб. на ,всіх 
са 1100 міл.). МОJКЛИВО ТОМУ, як твердить проф. Сухов, ІЦО ДСII(О 
товару. не враховано статисти І",' ОЮ· ДОВОЗУ, а друге тому, ІДО чима

ло товару, ЯІ\ галянтер!tя ТОЩО, Україна ~ одерж.увала із за
границі через РосіІО. Беручи на увагу весь імпорт кругла 472 
:міл. зл. і порівнявши ЙОГО зі загnльно-російсьт\им, одеР·ЖИМI) 
420/0, OTJKe все таІ\П зна.чно меНІІІУ чпстину; ЯІ\ при експорті. 

20) ДИВ. РИСУНОІ< Ч. 4. 



Україна була дуже активною країною під 
продукційним ОГЛЯДОМ. Вона була перлиною в корні рос. 
царів; не диво, що вони її так »кохали« і за ніщо в світі но 
віддали б HiR,OMY; не ддво, що й сьогоднішні володарі держать 
її в РУЕаХ цупкіше, як будь яку іншу частину - от хочби 
Польщу, яку вони з легким серцем віддали. 

УЕраїна богатий край з природи, а ЙОГО населення - тру-
дя~ і продуктивне, як на східноевропейські відносини. 

б) Аналіза довоєнног'о імпорту. 

Перейдемо ДО д,овозу України в довоєнний час., 
Україна, ставлячи тільки перші кроки на дорозі до своєї 

інду ст рі ялізації, розвинула в себе покищо таку промисловість, 
яка стоїть в прямому звя.taItові зі земними скарбами і плодами 
української землі. Це є передовсім добування вугілля, виплавка 
сирого заліза, варка цукру. Вищого ступня ОБРОБЛЮ'ЮЧОЇ проми- , 
словости Україна д'осягла лише в виробі с.-госп. машин. Відси 
й висновок про те, який повинен бути характер укр. імпорту. 
Це будуть передовсім ГОl'ові вироби оброблюючої промисловостИ', 
особливо-ж такої, для яко[ на Вкраїні немає своєї сировини. 
Найбільша недостача України під тим оглядом - це була майже 
повна відсутність фабричної текстильної пром:исловости. Україна 
і~шортувала до війни: ,матерії (мануфактуру), готову одіж, пром. 
машини, апарати, автомобілі, rалянтерію, дещо виправленої шкі
ри і виборів із неї. 3і сировини: нафту, вовну і бавовну; з хар
чів RОЛЬОніяльні товари, рибу (селедці), ростинні олії. 

Те R сти Л ь н і вир,о б и: це осноВна стаття українського 
і1ШОРТУ. Із загаль;ної маси довозу в 471 міл. карб. на них при
падало в р. 1909-11 аж 208 міл. Основним доставником цього 
артикулу для України, а сам,е бавовняних і льняних 
виробів, являвся центральний МОСКОВСЬКИЙ текстильний район, 
не дивлячись на невисоку, релятивно беручи, якість rroBapy 
і ДОВОjlі високі ціни. В області виробів з вовни перше місце 
з.аЙмала Польща (Лодзь). 

В році 1913. відпош,ення було слідуюче: 

Постачали 

Моск. район 
Польс. " 

Бавовн. 

72 
28 

виробів 

Вовнян. 

25 
75 

Льняних 

93 
3 

1 ооо / о 1 ооо / о І ООО / о 
3ПОЗіа кордону б. Росії майже не ввозилося текстильних ви

робів (780 тис. карб. на всіх 208 міл. карб. І). Це не було навіть 
можливе при протекційНіЙ митній політиці б:увшого росій;ського 
уряду. В іН'тересі української держави, як самостійної одиниці, 
fJуде - визволитися від промислової залежности і вийти на 
вільний ринок теІ~СТПЛЬНИХ това,рів, шука.ючи, де І~ращий і де
шевший виріб. П риміро~[ Чехослова ччпнt1 зі CBOЇ~.[ RТICORO роз-
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винутим текстильним дромислом могла би мати гарні вигляди 
на Україні, о собливо, ·коли би вдалося найти прямий доступ 
до України, не через ПольІЦу, а напр., через Галичину, або вниз 
по Дунаю. 

Другим по кількості артикулом довозу являється на Ф l' а; 
очевидно, вона довозилася із Кавказу, хоч не було ДОброї спо
луки; Україна привозила воіх нафтових продуктів (по �-СривчеНRУ) 
са 17 міл. пуд. = ~27\2 тис. тонн. Таку, а то й кілька разів 
більшу кількість наі(РТОВИХ продуктів У кра.їна мала б у себе 
дома, коли б П'ольща не зан.яла української Га.ТІИЧИНИ.:!l) 

3 інших продуктів дос.тавляли: 
Рос і я: дерево, чай, каву, рибу, масло, олії. 
А н r л і я : кам. вуголь, вальц. залізо, бляху, дрібні заг. 

прибори, (ножі і т. д.), с.-г. машини, мотори (молотілки, льо
комобілі), б а в о в ну, чай, кольон. товари; чай згодом більше 
прямо з Цейлону. 

Нім еч чин а: ма.шини, е.-Г. прибори, ножі, плуги, мотори 
і авта, маш ин и до ш и ТТ я, конторські ма.ІІІИНИ, С:рарби ані
лінові й ЦИНОброві, дроrи (аптичні матеріяли), I~ о Л О Н і я л ь ні 
т О В ари, 6 а в о в н У, цемент. 

Американ. Спол. Держави: с.-г. машини (9()/o~HOUO
вязок і коеярок), маш. КОЯТIОРСЬІ~і, авта, залізні пристрої. 

А ВС тро - У гор щ. ин а: к·оси і серпи, с.-г. машини, дрібні 
зал. вироби. 

Ф ран Ц і я: етрументальні машини, авта, овочі, вина і 
лікери. 

І т а л і я: півд. овочі, J10ріхи. 
Тур е ч чин а і Г.р е Ц і я: півд. овочі, горі.хи. 
3 а г а л ь но: 740/0 всього довозу скла.дали готові ви ро,би. 
(Подрібні дані про іМПQtРТ гл. В 7. розділі). 

В) Біляне довоєнних торг. зносин України з 
іншими провінціями б. Роеії.:!2) 

Він виглядав в слідуюrчий спосіб: 
(3а ~I. Шра.гом, 30ВН. Торгівля України, 19:24): (в міл. І\арб.): 

Вивіз Довіз ЛИІlJОК з гл. 
недобір. 

Продукти с. г. 76,4 
2,6 

437,9 
22 

40,5 
42,8 

217,8 
43,6 

+35,9 
-402 

" 
" 

лісного госп. 
промисловости 

, 

Інші , 
+220,1 
-51,4 

519.1 344,7 +164,4 

(Ш раг бере дані із праць А. ffОПОРСЬІ\,ОГО, сам зазня. ЧУЮЧИ, ІЦО ці 
дані значно відмінні від цисJ)р Rривченка). 
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Щож торкається товарообмінних зносин України з Польщою 
(б. королівством 11.), то тут "Україна мала пасивний біляне: 
вивіз 65,4 міл. карб., довіз 105,2 міл. карб. 

3 усіх же частин б. Росії, Україна мала найживіПlj торг. 
зносини: з моск. ILpOM. раЙОН<УМ, З Н~авказом і Подонню! -та 
Центр. 3емлеробським районом (Шраг 14). 

5. Господарське значіння Наддніпрянщини (УССР) аа сучасного 
большевицького режіму.~3) 

а) Процес відбудови по війні і реВОJIюції. 

Перескочимо час світової війни і перших ;pOI~iB революції, 
підходячи до часу, коли після ч~удових по своЇЙ не.обдуманості 
спроб воєнного комунізму совіцька держава під осріціяльною на
звою Союза Радянських Соціялістичних Республік, а. 3 нею і 
Україна, почала пов.ертати дО' ф'орми . товарообміну, хоч і H'G 
»вільного« в европейському розумінню, та все таки хоч з видом 
тої вільности. 

Україна, хоч помалу, значно помаліше як західно-европей
ські держави, що теж брали участь у світовій війні, відбудовує 
свої господарські поЗ;іції. Перегляд того процесу дасть ,нам сліду
юча табличка, складена на основі ріжних джерел. Окремі її по
зиції вказують, як помалу йде відбудова навіть таких відtIIОС.НО 
нетрудних до направи діЛЯНОІ\, як примітивне сільське госпо
дарство. Ми подаємо цифри з останніх літ, оставляючи на боці 
роки самої війни,революіЦ.і~ і воєнного комунізму; коли-б при
вес.ти за порядком по ообі всі роки, то ми побачили-б там 
.ж.ахливі цифри упадку продукції збїж, виробу цукру, добування 
вугля, виплавки заліза і Т. д. Був час, коли за~івна площа 
(1922. р.) впала до 83 О/о довоєнної, а що ДО цукрових ',буряків, 
то аж до 250/0; замість дО'воєнних 25,3 міл. тонн вугля добувалося 
7 міліонів; замість довоєнних 3,1 міл. тонн чавуну виплавлюва-
лос.я в 1921/22. р. всього 78 тис. тонн і Т. д. \ 

3 поданої нижче таблиці можна вичитати ~KpiM гемпа відбу
дови господарства Ук.раїІШ (який відсоток дlОВОЄННОГО стану пред
t;тавляє нинішня продукція), також ролю Ук~їни В цілім Рад. 
Союзі (послідня рубрика). 

Повища таблиця цікава під кожним оглядом. IВона говорить 
передовсім про те, що україн-ське селянство відбу
довує швидшим темпом СВОІО тваринну продукцію 
ч ІІ М рос ТИН Н у. Це може стояти у звязку 3 подібною тенден
цією на 3ахідній У к,ра.їні, як: і взагалі в цілій Европі (про яку МИ 
говоримо ширше при обгiorворюванні господарства Галичини). 

23) ПО.:Іані туу цифРИ відносяться до тих територій, з ЯКИХ утворено НІНі і
ШНЮ УСРР, без Оl<раїн. ГосподаРСl<е значіннч тих останніх УЗГЛЯДНЮ6МО по чlt
сти У кінцевому зістаRленні цифр з усіх земель України (розділ 9.). 
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Покажчик 
Одиниця 

міри 

Територія тис. км2 

.. ·1 Населення міл. . . 

А. <;::тан авірят: І 

Рогатоої худоби І тис. ШТ. 

свин~и .. 
" " коней . . 11 " " овець " ... І 
" " курей і птиці 
" " 

Б. Продукція 
тваринництва 

мясо та сало тис. тон 

МОЛОКО та мол. 

продукти (В пе-
реводі на молоко) 

" " в тім масло • і 

" " яйця ...... міл.шт. 
шкір сирих вел. . ТИС. шт. 

вовна ... ТИС. тон 

улов риби 
" " 

В. ПРОДУJ<ція 

І 
аемлеробства 

1. 3ернові: 
пшениця .. • І ТИС. тон 

ЖИТО ..•.. '1 " " ячмінь ..... 
" " овес . . . . . . 
" " кукурудза ... 
" " 

Продукція на території нин. УСРР ~ ~ Продукція цілого J 2: 13 І 
.и 0:- СРСР u с.. Примітка: дО ВІИНИ тепер t:! ~ g: ~U 

Роки І ~ількість РОКИ Il{іЛЬКісТЬ ~ ffi §- Р І ({" СІ О оки ІЛЬЮСТ;-- t:! .. 

І 

І І 1929 І І 2,1 іl див. також рису-І 45~ 21352 - І - -
1914 

І 

28 1929 30 154 19,7 11 нок ч. 5 в додатку. 
і ! І 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: 
11 ;1 

1916 7669 1928 8574 111 1928 67124 12,8 ДОВО6нні дані за 

" 
4535 

" 
5800 127 

" 
25367 22,9 Суховим зг л. Воб-

" І 5443 
" 

5461 100 
" 

32206 17,0 ЛИМ, повоєнні за 

" І 6292 
" І 7705 122 

" 
124757 6,2 І "Україною" 

? 28700 ? 12ОООО 24,0 І дані приблизні 
" " " 

1927/28 553 1927/28 3640 15,2 за збірником "У-
країна" упов ри-
би ЩІ. Суховим 

" 
4450 

" 
31270 14,2 

" 
50 

" 
407 12.4 

" 
2195 

" 
10968 20,0 

" 
1781 

" 
14076 12,7 

8,2 163 5,0 
1914 26,2 25 96 6М5 4,0 

І 
перес. - перес. перес. Дані про У Країну 

11911-15 5710 1925-28 4830 84 1927-27 21400 22 ва Боnлим і Су-

" 
... .4120 І .;' 4800 

11 
116 І 

" 
21940 І 22 ХОНіІМ; про СРСР 

" 
44СО 

" 
2210 

11 
50 ! 

" 
5850 38 за збірником "у-

251() 1670 

11 

66 І 14767 11. країна 1929" з 
" " 238 І " 
" 

630 
" 

1500 
" 

3464 46 коректурою на 

:1 І 11 І 
оо 
~ 
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Покажчик • u ОСІО:_ >-. .срср І u cl.. 
дО ВІИНИ тепеD о 1::1 ' U ~ 
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бобові 
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316 " " 63 ,І. 
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200 

" " 
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культури і 

Льон-коноплі 

Соняшник 

тис. гектар. 1913 235 
65 
31 

524 

1926 
1928 

213 
1087 

30 
468 

90lі 1926 

Тютюн 

Буряк цукр. 

вугілля (кам. і aH-11 
трацит) . . 
руда валіана І 

чавун (сире залі-

30) . 

сіль 

сода й ін. ЛУГИ 

цукор сирівеЦh 

спірт 1000 
готова махорка 

с.-госп. машини. 

" " 
" ,~ 

" " 

·НіС. тон 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

міл. літр. 

тис. тон 

міл. карб. 

" 
" 1914 1927 
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97 
89 

1928 

" 1927 
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І 
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11 1913 І 

1176 
1328 
18,5 

31 
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" 
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" 
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1087 
56,2 І 

24,3 
70,3 

1925-26 
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4211 ". І 
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І 230 11 " 
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1717 34 
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3352 
3625 
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31930 11 77 

3374 70 
2360 40 
200 62 

1:';40; 82 
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f IриміТl(а: 

рахунок J(ОЛЬГОС

пів і радгоспів. 
Дововнніданіпро 
І<артоплю і бобо
ві обчислені за 

f<ривченком 

дані за Сухоним 
8ГЛ. ВоБJlИМ; со
няшник і тютюн 
за "Україною" 

11 на 1929/30 пода- , 
І ЮТЬ 36200 т.т. вуг
І ля, 3400 т. т. чану-
ну (пятирічка!). 
Дані про Україну 
по війні 8а Сухп
вим, решта 8а "у
країною"; про ма
хорку 8а f<ривчен
к-ом. Сіль на Украї
ні за "Україною", 
н СРСР 8а Сухо
вим (Україна дав 
400/0)' 



Цю тенденцію, що правда, затемнюють останні ~ОКИ (1930--19Н 1), 
коли на Україну ринула хвиля примусової колєктивізації. Се
лянство масово вибило ху~обу, свині, дріб і коні. Та це тільки 
патольоn'чне явище, за нормальне. його вважати .не можна. 

Друге, щ.о впадає в віЧі, B~e ееред самої ростинної прод'уН:Ції, 
це занепад продукції збіж, зате надзвич. зріст управи кукурудзи 
(2380/0), сильний ЗІріст продукції КRртоплі (1430/0), гречки (1250/0)~ 
проса (150 О/о) і прямо неімові рне поширення площі :засіву СОНЯПІНИRа 
(близько в 17 разів). Шукати на це пояснень треба, та не тут 
на це місце. ПОЗВОЛИМIО еобі висказати здогад: ЧИ не є ц;е від
повідь .оел.янства на те полювання за пшеницею-житом (для екс
порту за КОРДОН), яке що року влаштовує рад. ВЛQда по наших 
селах? Чи не є це прямо втеча до таких культур, які все таки 
мають свою відживнУ вартіст'ь, але не викликають такого апе
титу органів влади? Що-ж до соняшника, ТО чи не є це спосіб 
села забезпечити -себе ТОВЩ,ем (олієм.), - хоч такої меншої варго
сти, як соняшниковий? На т·е саме вказувавби теж факт, що між 
тваринною ІІродукцією наЙбільше зросла годівля свиней - ЯК
раз джерела того-ж товщу. 

Таблиця наша цікава ще з погляду тої ролі, .яку Г/рає 
Україна в межах СРСР. Маючи всього щось поверх 20/0 площі 
і білл 20 О/о населення всього »Союза«, дає все таки: 23 О/о свинини, 
240/0 н:урей і яєць, 220/0 пшениці-жита, 280/0 ;.ячменю, 460/0 I~YKY
руд з и, 340/0 гречки, 300/0 с.оняшника, 700/0 тю тун У, 890/0 цу кр. 
буряка, 770/0 вугілля, 750/0 зал. руд, 700/0 сирого заліз8, 
(чавуну), 820/0 ц.У кру, 400/0 солі, 620/0 соди Й ін. лугів, 580/0 с.-г\. 
машин, 47 О/о гот. махорки. В нашій таблиці не узгл.яднено ще 
деяких галузів ПРОМИСЛУ (за браком цифр), в яких Україна 
грає визначну ролю. 3наємо загально, що .. прим. ~YCPP 
дала 1926. р. 37 О/о всіх паровозів (до війни 30 0/0).і подіБНИЙ про
цент ва(онів; цементу дає УСРР весь час кругло Ч5' порцеляни 
]/3, Шlша понад 1/4. 3,а даними 'tеолоrічн. Комітету в р. 1925/2Н 
Україна Д3,.;1Jа 52,30/0 варт'ости всеї гірничої продукції СРСР 
взагалі. (Економ. П'Оill. ВКП, Хрес.т'оматія У. Харків 1930). 

Аж у світлі тих чисел'· можна вповні зрозуміТІІ чим Є для 
Росії Україна з її БОіГацтвами та її матерілльною культуро:ю. 

В матеріялах »пятиріЧного пщяну« (гл. низше) подано такі 
дані про участь УСРР 'в промислі Рад. Союзу за рік 1928/~29: 
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1. паливна гр.)тпа, 

2. металева " 
3. елєктротехнічна ГРSПLt, 

4. будівельні матеріяЛlИ (цемент, 

вугля, дерево) 

5. хемічна група 

Україна дала 

" " 
" " 

" " 
" " 

37,5 О;0 

35,70/0 

13, О о/о 

27,9 О/О 



6. текстильна група 
" " 

1,40/0 
~ 7. швацька (кравецька) група 17,0 о/о 
:с " " :с 8. шкіряна. і обувяна група 12,8 о/о са 

" " СІ:! 
&:; 9. паперова група 8,20/0 :Е " " о 

10. поліграфічна 14,50/0 = група 
CJ " " 
СІ:! 

1 

11. порцеляново-фаянсова група, 33,40/0 
\Б " " 
о 12. хемічна група 3,40/0 CJ " .. 
a:s 78,00/0 ro 13. ЦYI~pOBa група 

" " о 14. олійна група 14, О о/о СІ:! 
f-o 

І " " ::r 15. тютюнева група 17,30/0 :s:: 
" " :с 

~ 16. махоркова ~рупа 76, О о/о о " 
, , 

с. 15,00/0 :s: 17. горальняна група 
со " " 

18. соляна група 
" " 

35,40/0 

пересічно У всіх групах 19,0 о/о 

б) 3 о в ніш на тор г і в л я ~T СР Р. Основні те н ден ці ї. 

Перейдемо до розгляду самої ЗОВЮШНОї торгівлі Радянської 
України. І 

Початковим POI~OМ: відновлення зовн. торговлі усрр можна 
вважати лише 1922 рік. Саме в середині 1921 р. в еконо:иіЧIITh{ 
та міжнароднім політичнім становищу- рад. республик наступило 
помітне поліпшення, на зміну якому, одначе, прийшов ~:ГЯЖІ\'ИЙ 
неврожай, наслідки якого віДБИлись У всіх сц)ерах рад. економіки. 
зокрема-ж у зовнішній 110рговлі. 3 експорту цього року випав 
зовсім ХЛіб, що перейш,ов в білmrсі »пшеничниці Европи«, 3 вивозу 
В статтю довозу, гворючи тим цікавий екон. парадокс (Шраг,15). 
Слі.ДУІОЧИЙ 1922. поліпшив заг. господарську КОНЮНRТУРУ країНИ. 
I~ЬOMY сприяв У значній мірі добрий врожай, lЦО дав можливіlСТЬ 
збільшити експорт, при одночасному скороченню імпорту. Pil~ 
1922/23 дав уже активний білянс, в якому вивіз перевищує до
віз в 31/2 рази. 

В ІІорівнанні одначе з 1909-1911. рр. експорт 1922-23. ви
носить всього 5,5 О/о, імпорт J!\,e 5,430;'0 (не рахуючи біля 180:'0 

благодійного вантажу). 
~T часть jT країни в торгівЛі Раддержави доходить 1 92~-23 

ДО 15,10/0 (проти 25,90/0 довоєнних). 
Правда, як за царсько! Росії, так і зараз не має.\{о система

ТИЧНІІХ офіційних цифр про торгівлю України з рештою Росії 
і приходиться брати на віру дані тих приватних або півприват
них осіб, ІЦО з власної ініціятиви і маючи доступ' ДО звітів 
1.'ранспортних відомств, зацікавилися й цею справою. Ще за рік 
1922. існують обчи~лення Госплану срср, які приводимо за 
Н. БараіІеЬRИМ.~4) 3вівши до купи дані за обі частини, на які 

2-1) акономическая географія СССР, обзор по области Госплана, Москва 1927. 
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поділив Україну I>Госплан«, долучуючи до обрахунку ще й КРИМ. 
Ось те наше зіставлення: 

в и в і з і Д о в і з УСРР з R рим О м З а 1 922. р. 

після даних транспортної статистики 
(цілий вивіз і довіз, о'Гж;е З узглядненням Росії). 

в и в і з. 
3біжжя 
Цукор 
Худоба жива 
Сіль 
3алізо необр. (ру да) 
RaM. вугіль 

Тисяч пудів. 
54.9:32 

1.954 
495 

5.665 
877 

84.106 
----------------------------------------
Всього 

Дерево і впроби з нього 
Нафтові продукти 
Риба 
3ал. вироби і с.-г. машини 
Мануфактура 
~lасло 
Шерсть 
Всього 

д о в і з: 

98.029 

11.153 
.11.546 
~.489 

69~ 
·.377 

42 
[)7 

26.359 

Тисяч пудів 

Крім величезного зменшення руху торгів бачимо Іце за
садничі пересунення між окремими групами товарів; прим. май
,ке зникає експорт ЦУКРУ, імпорт мануфактури і т. д. Цей pilt 
має спеціяльно неІ\орисне відношення між імпортом та експортом 
(1 : 3,7), що в умовах БОЛЬШ.евицькото »натурального "говаРОО6мі
ну« означає звичайне скріплення ЄRсплоатації країни. RіЛЬПІ
:менш те саме показує зіетавлення 1'1. Шрага за рік .t 92~ : 

Всього привезено 99.723 тис. пуд. ріжних товарів. 
Всього вивезено 177.977 тис. пуд. ріжних товарів 

Сальдо активне + 78.254 тис. пуд. ріжних товарів. 

Як бачимо, ВІІвезено майже в двоє тіЛЬІ\И, що привезено; 
в грошовій вартости : 

вивіз 143,9 міл. довоєнних карб. 

довіз 95,6" " " 

сальдо вивозу + 48,3 міл. довоєнних карб. 

(Для повної _ виразности цих цифр слід тут-же. зазначити, що 
автор, подаючи грошеву вартість, ЯR заявляє, брав Д о в о є н ну 
пересічну вартість окремих сортів товару). 
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Вив і з поза межі СРСР мав у тому році TDJti НJ.ПРЛМRИ і: 
в Німеччину пішло в цім році 43,10/0 'уКр. експорту, далі ЙПІЛИ: 
Данія, Англія, Голяндія, Туреччина, Італія, Франція і т. Д. 

Д О В і з зпоза меж СРСР мав такі джерела: Німеччина дала 
34,9 О/о, Польща 10,10/0, Естонія 9,2010, Англія 7,7 0/О, І{итай H,7 0In, 

ч. с. Р. 6,50/0, ... .l\.всТрія 6,20/0. 

Безперечно, що експорт України та jпочасти й її імпорт 
потроху відб.Удовуються. Це видко і в дальших pOI~ax. аа К. 
Воблим, R ОМбінуючи його дані 3 даними М. Шрага,25) одер:Л\~уємо 
такий ю6раз торг. білянсу України до р. 1926/27. RІ~ЛЮЧНО (без 
вивозу до Росії і ПРИВО3У з неї): 

в МІл і о н а х кар б. 

1909 -11 1921-22 1922-23 

вивіа 368,0 5,1 19,9 
довіа 106,0 11,9 5,8 

сальдо +262,0 -6,8 +14,1 
(вислід) 

п о цін а х 1 9 1 3. р. 
1923-24 1924-25 1925-26 

75,9 64,5 98,8 
10,7 78,7 84,6 

+65,2 -14,2 +14,2 

1926-L.7 

136,9 
80,5 

+56,4 

3 перебоями, з хоро.бливими СК ОR.alМИ , зовнішня торгівля 
України все таки відбудовується, причім ІІІвидше відбудовується 
імпорт з п о з аме ,ж -СР СР, як експорт туди. Це явище по
яснюється, можливо, збільшення відносного вивозу в саму Росію, 
Україна вивозить туди по революції навіть харчеві продукти, 
чого до війни було мало; ці цифри однак у повищій 'табличці 
не є показані. В кожнім разі виДRО, що ще в році 1926/27. eI~C
порт »в Европу« виносив всього що с ь б і л ь ш е тре тин и 
дов О єнн ог о. 

По свідоцтву М. Шрага, повоєнний товарООбмін 
України з рештою СРСР, перевищує в деоять рп,
з і в (1 О) о 6 м і в Укр аїн и З і з а К о р. дон ом, '1' О Д і я R Д О 
В і й н и Ц е в і дно шен н Я 6 У л о при б л и з н Я к 2: 1. Вихо
дить, що відбудова укр. вовн. торгу пішла передовоім в ,нн"
прямку відбудови зносин з Р,осією і то в темпі 5 разів силью
тім, як із закордоном. 

Rоли взяти на увагу, що цей »товарообмін« зі »СОЮЗ0М« 
В практиці виглядає головним чином .як безплатний вивіз із 
України в Росію вугля і »загОТОВRa« хліба в селян під ПРИМУСО
вий диктат цін державними закупочними органами, rгоді 'rайна 
швидкого темпа таЕОЇ »відбу дови« стане відразу зрозумілою. »)Тор
гівля« зі »Союзом«, В суті-ж річи з Росією, н оси т ь В сі пр и
знаки колоніяльної експл,оатації богацтв УкраJ'НИ, 
а »еRСПОРТ« України, особливо її хліба в Росію є в с у ті річ и 
формою д·одатков:ого оподаткування України. 

15) Статист. абірник "Україна" подав інші цифри аа рр. 1924-1928. Таке яви
ще неагідности стріча6ТЬСЯ в рад. статистиці М. на кожнім кроці. 
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Хоч головну позицію вивозу Україн. РilД. Республики ста
новить по старому збіжжя, ТО серед окремих родів збіж слідне 
пересунення: пшеницю витискає жито: 

тисяч тонн: 

1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 
пшениця 245 7,2 195 382 70 
жито 835 23,2 115 291 99 
ячмінь 164 23 223 192 16 
кукурудза 65 44 61 101 3,6 
макухи 58 78 93 53 

Явище, що жито вступав на місце пшениці, було б З0всім 
незрозуміле, коли б не брати на увагу специфічних відносин 
большевицького режиму. Відомо, що на світових РИИRах по війні 
тенденція є якраз протилежна: замість жита питають більше 
за nш,еницею. Але річ у тім, що цілий експорт з Рад. СОЮ3У, 
.а головно з України носить характер не еЕСПОРТУ справжніх 
надвишок збіжжя, тільки примусового відібрання в селян того, 
що вони наготовили для себе самих. Рад. влада була ПРИМУПlеш1. 
брати зі села, що попадало, щ'о було під РУН:ОІО і вивозити за 
будь .якУ ціну. lнаКШlе не бувбн навіть мислимий експорт збіжжя 
з УІ~раїни в часи найбільшого голоду І СІ~РУТИ - В роках 
1922-1924. 

М. Шраг, склавши таБЛІРlI~У ТОРГ. ЗНОlпень України зі Со
юзом за рік 1923, приходить, як ми казали вище, ДО сальда 78,~ 
міл. пудів або 48,3 міл. карб. На жаль одначе ця остання, гро
шева квота являється фікцією, бо немає ніяких підстав ДЛЯ 
перевірки, чи укр. господарство, в особах своїх хліборобських 
та промислових продуцентів дійсно отримало цей грошевий CIJ~Bi
валєнт за Rивозений від себе товар, та чи дійсно по тих цін а х . 
.які взяв за підставу об ра Х.УНІ\,У автор (1 D 13). 

Що до цін, то якраз 1923. і 1924. р. був Е\ритичним рОК:О'М 
славетних »НОЖЩЬ«, горрендальної диспропорції між висон~ими 
цінами за промислові і смітна низькими ціна~rи за хліборобські 
продукти. Самий же проф. Л я ще н I~ о, людина, ІЦО праЦІОr-; л 
СРСР, не може скрити негодуваШІЯ за явну і CHiдo~y політику 
руйнування села низькими цінами не селянські Rироби. 

Проф. Л.я Щ е н R О (Хле6на.я торг. Росии --- в І. томі »Епци
R.~опедія P'yCCI~. 3кспортз'«, Берлин 1924 р.), ппсав: 

»В годе 1924 уровень мировЬІХ цен давал нам возмо.жноеп) 
значитель~ого повьuпения внутренних цен;26) причина зтого .ле
жит, главним образом, в тех организационнЬІХ дефектах COBpe~H~H
ной нашей торговли, благодаря КОТОРЬІМ, даже ПрИ б а с но с Л о В
нод е ш е в о й пок У п к е х л е б а у производителя, он обходит
ея на pыI~ee весьма дорого, что слишком зна чительная часть 

36) Тоді як 11 цілому світі ціни значно піднялися. 
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РН:НОЧНОЙ ценЬІ отнимается всеВОЗМОЖНЬІМИ, чреЗВЬІчайно ВЬІсо
кими накладнЬІМИ расходами«. 

»БаСНОСЛОВНЬІе« ціни були такі: в 1923. р. урядові органи 
п.:rатили за хліб: 

RопіЙОR за 1 пуд: 
Райони: жито пшениця овес ячмінь 

Центр. хлібний 35 28 40 
Півд. східний 23 36 19 
Волжський 32 64 37 19 
Україна 22 32 17 17 

(найнижше на Україні !) 

ГГаких цін, І~аже проф. л., як 19 н:оп. ячмінь (на ВІ\:раїні 
17 !), 40 коп. пшениця (на Вкраїні 32!) і 30 'коп. ·жито (НН. 
Україні 22 І) ... »не ЗHaJfO русское с. Хозя11ство даже ВО времена 
кризиса 80-х годов. При том и тогда 30-40 коп. значи.ЛИ все-же 
3-4 аршина ситца, тогда как в 1923 г. зти 30 коп. не значили 

ІІ 3-4 веРІІІКОВ«.27) . 
Це робилося Тl0ді, к·оли хлібні ціни в цілому світі, беручи 

період 1901-10 за 100, виносили 130-1400/0 а то й більше 
(3нциклоп., .ясний, стор. 154). 

ГГенденція до економічного вик·ористуванн,я українського 
селянина через плачення йому цін нижmих за ціни, плачені 
Б Росії, залишилася по весь час і до нині. Будучи фактичним 
монополістом Б зН,купованні продуктів села (хлі60заготівлі«), вла
да примінює ріжні способи ДЛЯ досягнення своєї мети. Від »прод
раЗВЙОРСТI\И« воєнного комунізму, через »лімітні ціни« хлІбозаго
тівельних органів вона ПРИЙПlла нині до »контракт·а,ції« З при
мусовим ДИКТJїЗанням цін за рік згори, при підписувалні RОП
TpaH~TY на здачу хліба. Притім, очевидно, з України береться 
безміру більшу данину як з самої Росії. Хоч, як видно 3 поданої 
вище таб:ІИці, У It раї н апр о Д у к У є 22 о/о п шен и Ц і - ж и гг а 
всього »СОІОЗУ «, тон ,а Х Л і б о з а г т і в л і з неї Б З Я Л И 3 а 
час в і д 1 9 2 1 Д о 1 9 2 9 Р о І\: У а ж 2 9,8 О/О все ї ї ї х л і б ної 
про Д укц і ї. (ВОЛ:Оlдимирів, Боротьба за хліб, Rооп. Респ. кві
тень 1931). Притім ціни, що їх алатив уряд, були на загал на 
25,750/0 пи:щі від цін, що були на приватнім РИНІ~У в Союзі; 
рахуючи навіть ті ціни, ЯЕі осріціяльно публікуються (на ділі 
ціни приватного ринку зна.чно ВИЩі. Чита.Й про це як і про 
»ножиці« цін в основній праці проф. о. NI и Ц юка »Селлнство 
і економіІ\:й, большевизму« Львів 1930.). . 

~Іи привели повдщі дані 3 найважніІІІОЇ для ~Ткраїни ділян
ки - З6іжевої ГОСПОДН,РН:И, для ТОГО, lЦО вони ярким способо:v[ 
характеризують основну те н ден ці ю госп. політики москов
СЬІ~О-КОМ~Тністичної влади на ~TK"paїHi. Nlаючи на оці цю основну 
ПРОТИ-УК,раїн~ьку тенденцію Москви, яка являється продовжеп-

!7) Аршин або ЛОI<ОТЬ (71 цм.1 мав 16 вершків; ситець-каліко. 
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ням старої проти-української політики царів 3 роду Романових, 
ми швидше зрозуміємо сучасне господарське положення України 
в межах СРСР. 

В) Місце УСРР в зовн~шній торгівлі СРСР. 

ДЛЯ зясовання значіння УСРР дЛЯ З0ВНішної торгівлі Рад. 
Союза п'одаємо нище та;блич:ку СКОМбіновану 'нами на підставі 
даних Чернова, Шрага, Воблого і статист. збірника »YKpaIHa«I:2~) 

Участь Уl\раїни в зовнішній торгівлі СРСР. 
(вивіз і довіз через корд"они СРСР). 
(по ціна;х 1913. р., за ВИЇМК"ОМ ост. року). 

Експорт І Імпорт і 
У. с. Р. Р. І У. С. Р. Р. 

срср І усрр у 0/00/0 СРСР І УСРР І У 0/00/0 
дО СРСР 

--
І ДО срср 

міл. руб. міл. руб. І 

1909-11 
11 

1422,0 368,61 25,9 920,4 І 106,2 11,5 
1921-22 - 5,1 ; - - ! 12,1 -
1922-23 І 20,1 і 

, 

-
І 

- - І 581 -
}923-24 І 370,9 75,9 l' 20,5 240,5 ; 

, 
4,4 10,7 

1924-25 371,1 64,5 17,1 411,5 : 78,7 19,1 
1925-26 465,0 98,8 21 2· 465,5 І 84,6 18,1 , 
1926-27 558,0 136,91 24,5 497,4 : 80,5 16,2 

І ! !, 

3 повищоГ'о зіставлення видно, що ~"'KpaїHa, піДКОПJена ре
волюцією, все таки у віднашенні ДО ре,шти Рад. Союзу ~HaMa
:гається задержати свою попередню ралю, як експортера, дoxo~ 

.Щи;чи в р. 1926/27 мдй~е до своєї передвоєнної четвертини всьо
ГО рооі;йського :еКСІ]ОРТУ. (Ішпа річ, що абсолютні цифри екс
порту з України не ,що)Содять 'навіть до половини ДОВОЄIПIОГО 
стану: в 1909-11. рр. - 368,6 міл. карб., в 1926/27. ВСЬОГО 
136,9 міл. l\арб.).3ат.е в і м п~ орт і є поважна зміна відноurеНЬі:f 
із 11., 5 О/о Беер о сjйс b,:rooгo імпорту У 1\. раїна підпялас я на 16,2 О/о t 
(мова йде про екс;пО,рт та імпорт через ті кордони, 111.0 лежать 
в області України, отже Чорне море, 'та румунський і польський 
Щордон). Це значит'ь metp;ш УСЬ()[ГО, що СРСР взагалі, а ~T;KpaїHa 
оо о б л и во, є ПРи"Щ(ЩОЛlею п,ривозw~'и ріжні товари зпоза меж 
МJеж СРСР"" і то в більшій як ,що війни проп:орції, очевидно в на
сшідок упаДІ\.У ВИРОБНIЩ11Ва. в краю (гоЛовно промислу) та вза
талі зубожіння Rраю. 

Релятивне збільшення імпорту на У .країні І(більше як в 
ЇІНШИХ частинах СРСР), не ~відчить про ноправу її стану ,і 

28) Оперувати радянськими цифровими данними треба обережно і в певним 
завжди застереженням; прим. цифру українського експорту за рік 1924/25 по
дСіЄ проф. Воблий (Економічна географія усрр, 1929 р.) в сумі 64,5 міл. карб.; 
а Чернов 41, 4 міл. І<арб.; імпорт у Воблого був 78, 7 міл. карб., у Червова 
49,4 міл. карб. (Дані Чернова ва М. ХраПІ<ОМ). 
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навпаки, ВОНО свідчи'Ть про зубожіння країни, навіть відносно 
'більше як других частин Рад. Союза. 

Величезне 3 нач і н н.я у, кра їни Д л.я б о л ь rп е В. Д е р
.ж а в и ЯК того району, що дає відносно наЙбільше еRСП'ОРТoJ 
;ВИХ товарів видно аоо6ливо з 'порівнання ци(рр експорту збіж 
і продуктів скотарства. Укр аїн а Д а є в повоєнний час пе
;:рооічно 2/5 'ек>Спо.рту збіж цілого Рад. Союзу ІЦО до ваги, а 
майже половицУ\ ЩО дО грошової вартоcJТИ. Приміром: в 1926-27. 
рок.у ціЛИЙ· ',СРСР вивіз 2.688 ''ГИС. тонн збіж на суму 192 міЛ. 
к'арб. 3 того часу ',УІЕ-раша еама дала 380/0 що до ваги, а 460/0 
що до вартости (Сухов ст. 99). В 1925.р. цілий Союз ВИВіз 
~8i о О мі л. я є ць, а в тім оома У країна 300 міл.; конопель дала: 
УСРР на вивіз 1/4. 

г) Подрібний розгляд торгов. 6іл.янсу УСР. 
(без ЗНОCJин з РасієЮ}.29). 

Переглянемо окремі п'озиції 'торговельного білянсу, остан
нього РОКУ, за ЯКИЙ 'опубліR\овані числа, а саме: за господар
~ЬКИЙ рік 1926/27. ЗО) ОЧJевидно, ; тут показаний тільки рух то
варів через корлоп СРСР. Отже біляне не є повний 

Експорт (у міл. карб. по СУЧ. цінах): О/о 

1) Продукти землеробства 81,1 59,2 

ІВ тім числі хліб та зерно 
172'5 

52,8 

J " " " 
насіння 1,4 1,1 

" " " 
макуха 4,8 3,5 

2) Продукти скотарства 21,3 15,5 
{В тім числі яйця (12,0 8,9 

J 
масло 0,6 1" 

, , , , 1 0,8 

" " " 
мясо 3,1 2.3 

3) Лісові матеріяли 1,6 1,2 
4) Продукти рибальстВ<l та МИlсливства 4,5 3,3 

У тому числі шкіри диких звірів (2,4 1,8) 
5) Продукти харчевої промислов. (цукор, 

РОСЛ. олії, спірт, тощо) 9,7 7,1 
6) Руди 4,6 9,а 

7) Rамяне вугілля 18,2 
8) Продукти іШІІИХ галузей пр. 6,4 4,0 
9) Інші товари 0-,6 0,4 

Разом 137,0 100,0 

28) дИВ. рисунок ч. 6. 
30) СУХОВ СТ. 227. На Радянщині "господарським роком" е час від жовтня 

до жовтн~ .. Статист~чний 3СНРНIt« "Україна" подав цифри значно відмінні (ПРИМ. 
експорт ЦУКРУ 37, 4 міл. Кltрб., продуктів землеробства 76, 8 міл., інші 7,3 і т. д.). 
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І м пор т (в мі л. кар б. п о с л у ч. цін а х). 
0/0 

1) Харчеві продукти (roООІ,оrнiяльні і Т. д.) 7,3 9,1 
2) Продукти СЕотарства та вироби (шкіра, 

воБНа, тощо) 21,4 26,7 
3) Лісові матеріяли та вироби з них, насіння 0,9 1,1 
4) Керамічні матеріяли та вироби 1·,8 2,2 
5) Паливо, асфальт, смоли 0,6 0,7 
7) Хемічні ПРОДУRТИ (гарб. екстракти, тощо) 7,9 9,8 
8) Металеві товари (машини, кольорові мет. руди) 

металі руди) . 33,0 41 ,О 
9) Папір, книжки, тощо· 2,5 3,1 

10) Текстильні товари 5,0 6,2 
11) Одежа, галяmерія, тощо 0,1 0,1 

Разом 80,5 100,0 

Хоч яку проблєматичну вартість має приведений щойно 
білянс без образу еRсп()rрту та імпорту УкраїНИ до і від реш~rи 
країн Рад. Союзу, без таких позицій експорту, як цукор, ВУГІЛЬ 
((вивіз до Р·осії), як !Мануфактура (з РОІСії) і т. Д., то все таки: 
,щещо і Він говорить. 

А саме в першу чергу він свідчить про незвичайний у п а
док торговельних зносин зі загранице,ю взагалt. 
3амість 368 з ЛШІІком 'міл. карб. експорту через кордони б. Ро-
сії маємо зараз всього 137 Міл. карб. і то по сучасній вартості 
Rарбованця, хоч вона на половину меПlпа за довоєнну; замість 
471 міл. карб. довозу маємо 80,5 міліонів. 

ПО окремих діЛЯНR.ах екопорту паде у вічі передов~ім 3 м е Н
шен н Я В і дно с ної в аги про Д у к т і в з е м ..ТІ О Р О б ств а. 
До війни вони давали 84;,40..'0 еRСПОРТУ через кордони Росії, 
зараз всього 59,20.'0. 3ат:е продукти скотарства із 7,3010 довоєн
них вискочили на 15,50/0; між ними на п·ерmе місце вибилися 
яйця. 

Це не мусить бути негативне явище; навпаки м о ж е н а
віть бути позитивним, про що буде мова далі. З!) В кож
ному разі одначе абсолютне зменшення експорту хлібних 
продуктів є доказом великого зубожіння України. Ух еRОПОРТ 
нині, навіть по цінах у (}учаснїй знеціненій рад. валюті, становить 
всього 27,90/0 довоєнного експорту (в 1913. р. - 289,8 міл. карб., 
в р.1916-27 - 8 міл. карб.), на ділі-ж яку половину того. 

3ате експорт руд і необроблених металів та кам. вугілля 
зріс У відношенні ДО інших предметів вивозу (через кордони 
СРСР). ДО війни ця частина експорту становила ЛИlпе 1 о/о всьо
ГО вивозу, зараз аж 9,30/0. Не маючи застережень проти RИПО3У 

31) Ходить про це, що такі области України як Лісостеп і Ліс повинні стре
міти до переходу на годівельний тип с. госп-ва, досі на В. Україні занедбаниИ. 
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вугілля, треОа одначе піднести небажаність вивозу таких цін
них сирівців ЯR ру ди. l~o війни РУДИ йшли головно в ~10CKOВ
ІІОІН,у і :вергали відтам ,ЯІ~ оброблений метал, але зараз і Мо
с.І\ОЕІцина очевидно не в силі переробити всієї укр. продукції 
РУ дИ і для неї шукають збуту поза межами СРСР. 

а6іЛЬШИ,lЛСЯ теж в 'і Д н О'С н а участь у вивозі продук~гів 
рибальства та мисливства, які у довоєнному білянсі :майже зни
J~а.7ІИ, ·ar зараз дали 3,30/0 експорту. 

В структурі імпорту через кордони СРСР заЙПІЛИ теж по
важні пересунення: частка І~ольоніяльних харчевих товарів упа
ла з 25,6 О/о до всього 9,1 О/о (з рибою до війни було 30,8 ~/o). 

ЧаСТІ~а ШІ~і ри і виробів з неї сильно зросла: до війни вона 
становила всього 3,2 О/о, зараз 26,70/0 (правда, в купі з вовною):. 

Частка маПІИН і метал. виробів зросла і то майже у двоє: 
з довоєнних 280/0 імпорту :підекочила на 41 о/о. Це почасти п,о
ЯСНІОєтся поліТИJ~ОЮ індустріялізації краю, яку веде гепер влада; 
для того привозиться З заграниці чимало машин. 

Частка галянтерії і ману(раІ~ТУРИ упала теж надзвичайно: 
з довоєнних 4,6 0Іона І зникаючу .ЦИФРУ 0,1 О/о. Частка хе:мікатів 
майже без змін. 

Це головні пересунеR1IЯ в імпорті; з них видко тенденцію 
'.!оноп'оліста заграничної ТО'рговлі, »)Внешторгу« до заступлення 
jмлорту »люксусових« річей в роді кави, чаю, седедців, галян
терії і перкалів - . головно j~ІПОРТОМ me-ТLl . .левих виробів " (трак
ТОРИ: і інші предмети подібні для промислу). 

Та мимо усіх тих щересунень Ук"раїна і досі є »перлиною 
В короні« Росії (переЛlЩьованої зараз на СРСР). В о над а в а
ла за останні РОІ\1I понад ]/Іі всього вивозу, і .1/9 

всього довозу СРСР. (Памятпймо, ІЦО УRраїна - це всього 1/:10 

цілого Союзу!). 

Та цього ще мало. Ця одна пятидеся'гина СВО(-;ІО перевагою 
експорту над і~ш,ортоо{ рятує активний характер торг. білянсу 

СРСР. Союзний вивіз в р. 1926/27 був 558 : міл. карб., Довіз 
497,4 міл. К8.'рб., сальдо. + 60,6 і це є якраз сальдо УІ~раїни 
(вивіз 137 !\1iJI. карб., довіз 80,5 міл. І~арб., сальдо: 57 М. карб.). 
Це признає вира,.зно С у х о в (EI\OHOl\C географія СРСР та УСРР. 
стор. 226) і дода.є: 

)}О т Ж е У R раї н а б р а л а акт и В н У У час т ь У н а г р 0-

мадженні в Союзі чужоземної валюти, потрібної 
П( о 6 и з а куп О в у в ати з а рор дон е .у ста т I~ .у R анн Я т а 
сир о вин у, т а Д л я т О г О, Щ О б під три м У в ати нан а
л е ж НОМ У Р і в н і кур сна НІ о г о ч е р в і н Ц я«. 

Чи-ж цього мало для ствердження к о Л ь о с а .п ь ної в аги 
~- к r аїн и яке R о ном і ч но г О чин ник а між нар о ДІІ Ь 0-

Г о 3 нач і н н Я ~ Ця обставина стає Іце вимовніПJОЮ, I~ОЛИ: зва
:itаrти, ІПО економічно Україна нині H~e nіЛЬІІrе виаискувана Ро-
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сією, ЯІ~ була до революції і мимо B~ЬOГO оди н О І'і: а з у с і х 
тер и тор і й с о в і Ц ь ко ї і м пер 11 уде рж у є т ь с я я 1\ а 1\,

т и В ний гос под а ,р с ь І" И Й Р а й ОН. 

ЩО до наПРЯМlt,У еІ~СПОРТ'у та імпорту України, то стан 
за раз такий: 

В и в і з іде головна до Англії (29,'8 О/о), від гак до Німеччини 
(170/0). 3 іхніх країн на кожну придадає від 1/2 до 2-30/0, .і.пьки 
на ITaJIiIO паде 7,1 о/о і па Бельгію 4,00,'0. 

Д о в і з має подібний уклад: 23,5()/0 Англія, 22,20/0 Німеччина, 
11,50/0 Спол. Дер,ж. АмеРИ1\,и, 9 (1/0 Іта.лія. 3 Польщі довозять всьо
го 4,20/0, а вивозять туди Іце менше (1,5 0/u). Вже більше довозять 
з ЧСР (5,10/0) і тільки-ж з fCитаю (4 о/о). 

д) »llятиріЧН'[l« на Вел. YI~paїHi. 

3араз вся увага большеJнІцыIоїї влади сконцентрована на 
питанні індустріялізації держави. ПереБУВІllИ РОІ\,И рс
КОНСТРУltції господарства після ЙОГО: знищення війною, револю
ціЄЮ/ і воєнним RОМ;Унізмом, влада ця рішила вст.Упити на шл.ях 
НОВОГО великого еІ~сперимеН'Гу: за 5 літ перемінити переважно 
аірарну дер.жаву в країну самовистарчальну TaKOII'~ в ПРО.\fИСЛО
вому наПРЯМІ~овj. Як-не як, а розмах кольосальний, почин прямо 
нечуваний, можливий до здійснення тільки для влади наділе
ною безцеремонністю учнів Лєніна., безцеремонністю спеціяльно 
що до селянства, боок усякому ясно, що намірене діло може 
бу'ТИ здійснене тj.rтьки ПJЛ.яхом наси,льного переміrпення в І\,ОРОТ
ХЇ1М часі величезних ва.ртостеЙ :3 села у місто, отже КОІПТОМ 
надмірних страж,дань селянства. 

Проти самої іНД'устріялізацН УRраїни не моокна сказати ні 
одного слова. ІІавпаки, Україні іпдустріялізація потрібна; на
віть можна більше сказати, ІЦО піднесення агрокультури си.льно 
узале,жнене від РОЗВИТRУ індустрії, раз тому, що rгоді еело по
винно діставати по дешевих цінах потрібні йому знаряддя, ІІаГНОЇ 
то-що, друге тому, що до промис.лу тоді повинна відплисти 
частина робочих РУК з перелюдноного нині села. Ці два моменти: 
1) здешевлення промислових виробів і 2) уділення 
пра цім і с це в о м У У R раї н с ь КОМ.У нас ел е н н ю виріlпа
ють одночасно взагалі пита.ння про доцільність перевод,женої 
зараз ~)пятиріЧRИ«, себто пятирічного пляну індустріялізації 
1929,-1933). Під тими двома кутами погляду належить оціню
вати пятиріЧІ~У на Україні; коли вона здійснить ці два головні 
завдання, тоді оцінка її повинна бути позитивною, коли ні -
то негативною. 

Який-ж,е зміст )~пятиріЧІ~И« на Україні? 

Роля України в пятирічному пляні цілого СРСР величезна, 
прямо підставова. Річ в тім, що Україна, будучи головним по
сідачем вугілля і заліза, м.Усіла дати від себе Росії пере-
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довсім ці дві річи і 110 в кількостях без міру переВИЩУІОЧИХ т'е, 
що для пятиріЧRИ да.ють зі своєї сторони другі частини СРСР. 
з виїмком хиба Кавка.зу з- його нафтою. 3 цифр виходить, щ,о 
тягар розбудови промие.тту в цілім »Союзі« ппав ГОЛОВНІ) на 
Україну, в меншій мірі на Кавказ. Ії RОШТОМ розбудовується 
М. ін. в останніх роках промисловисть У ралського і Сибірського 
районів. Для будови нових заводів, з яких ЛИІІІе незначна ча
стина припадав на саму Україну, а більшість будується н Ро
сії, дає залізо і вytгіль ГОЛ'овно Україна (бо уральська ПРОДУК
ція ще не розбудована). 3амість подавати тут цифри плянів 
пятирічки, З яких може і не вс.е буде здійснене, :ми подамо 
чи~ла про те, що вже сталося, вже осягнено на Україні. Отж'8 
по двох роках пятирічк;и, (під кінець 1930. р., ми ',мали такий 
стан ПРОДJ~ції ваЖІ\іОГО промислу на Україні (дані за І»Боль
тевик ~Ткра.їни« ч. 1. за 1931. р.): 

добуття вугілля 

витоплення чавуну 

міліонів тонн: 

1927/28 

24,8 

2,3 

192829 

30,7 

2,8 

1929.'30 

36,2 

3,4 

На третій рік пятиріЧІ\'И (1930;31) плянуєтьея збільшити до
буття вугілля до величезної, як на дагеперішні відносини, . циф
РІІ 44 міл. тонн, витопку заліза до 5,1 міл тонн. В пяrому poц~ 
1932/33 мається добувати фантаетичні кількости: 52,5 міл. ТОШ-І 
вугілля, 6,6 міл. ТОН заліза. ЯІ"би Україна відступила ц·з своє 
добро Росії за відn,овідною винагородою, це Щ,е булоб зрозу
міле, хоч і тоді можна-б сумніватис.я, чи така поспішна еRСПЛО
атація земних скарбів не є прямо дев а с. та Ц і є ю, рівною тій, 
яку ведуть на 3ах. Україні прим. власники ліеів1 Але на ділі 
»Донвугілля« та »Південсталь« - це російські еІ~СПО3ІІТУРИ на 
Україні, які виконують тут ролю тих що їх послали, доставляючи 
вугіль та заліао за ,onла'тою одної РОБОТИЗНИ і КОШ1ТЇВ виробу, 
без оплати за самий сиріВіець. Україна роздаровує широкою ру
КОЮ свої скарби -' одержуючи за це дуже й дуже мало сирівців 
(одну нафту й б1е.нзину, дещо дерева). Такого, справжнього 
товаро-вимінного розрахунку пятирічки ми ніде не знаходимо, 
і очевидно, поки Росія володіє Україною, і не знайде,уо ніколи, 
бо це виявило б її справжній характер. 

Позиція вугілля та заліза, це покищо головні досягнення 
пятирічки на У країні. 

На скjлько мала б Збільшитися промислова продукція УІ\·11аї
ни в насліДОR »пятирічки«, це видно зі слідуючої таблиці, в 
.якій показано варТіСть ПРОДУЕції (в мілі'онах сов. рублів) R рр' 
1928/29 і проєктован-у на рік 1 932/33. 
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ЯJ<ИЙ 8/0 oPOAYJ<-

Група: 1928/29 1932/33. 
ПРОЄJ<товано ції СРСР припа-
збільшення дає на УСРР 

1928/29 1932/33. 
~ ПаJIивна 411,0 731,0 78 О/о 37,5 35,3 ж 

:: !- М€Талева 832,0 2076,0 143" 35,7 35,8 ",::f 0= Електротехні чна 34,0 137,0 300" 13,4 15,3 u ::Z: 
~C 
rol",l Бу дів. матеріялів 140,0 315,0 266 " 13,0 10,9 с. 

= Х,емічна А. 95,0 348,0 266 " 27,9 29~9 а:І 

Т,екстильна fi4.0 132,0 144" 1,4 1,9 
Кравецька 73.0 280,0 283 " 17,0 17,5 .. 
ШкіРЯНО-О6увна 116,0 193,0 66 " 12,8 12,9 ~ 

:с Паперова 15,5 22,0 42 " 8,2 8,4 :с 
~ Поліtрафічва 14.5 26,0 79 " 14,5 17,4 CQ 
:s: 

ПорцеЛЯНО-С!Jаянсова 15,8 33,0 103 " 33,4 38,1 ~ 
O~ Хемічна Б. 16,8 69,0 310 " 3,4 6,9 
ВІ Цукрова 497,0 911,0 83 " 78,0 79,5 
:s: Олійна 22.5 72,0 217 " 14,0 17,3 \о 
о Тютюнова 28.6 39,0 36 " 17,3 17,3 u 
~ Махоркова 20.8 29,0 39 " 76,4 49,0 со 

Гуральня на 12.7 19,0 50 " 15,0 15,4 
Соляна 6.7 9,1 36 " 35,4 39,0 

Разом згл. середньо 2516,0 5678,0 1250/0 19,0 19,6 

(Табличка взята з »Економ. Політики ВКП, Хрестоматія«, ч. У.). 
3 цієї таблички (яка може .бути здійсненою, а може й ні), 

бачимо не лише проєктованний зріст промисловости на· Україні, 
але також, що цікавіще, яке місце займатиме Україна в Рад. 
Союзі по закінченні пятиріЧRИ. OTII~e виходить, ІЦО Rідношення 
України до Росії має остати незмін8.НИМ: 19~/o було n р. 1928/29 
і 19,60/0 має бути в р. 1932/33. Україна" котра дає на пятирічку 
н а й б і л ь ш е, бо майже \все залізо і вугіль - не поступить 
ані на КРОК 'вперед в порівнанні з Росією. Самі большевики 
нераз підкреслюють, що механічна »рівність« в трактованні не
росіЙ.сЬRИХ народів б. Росії - рівняється задержанню їх на 
позиції приосталих на.родів. Щоби вирівняти історичну RРИВДУ, 
залодіяну їм Росією, НaJ]ежалоб тепер вкладати в їх І~УЛЬТУРУ 
значно більше (релятивно), як в російську. А.ле, як бачимо на 
ПРИRладі пятиріЧRИ, цього не робиться - і ТО мимо того, .що 
Україна дає власне найбільше на ту пятирічку свойоГ'о 
добра.S2 

Вираsно свідчить про тенденцію удерЖс'tТИ Україну на ролі 
Доставця сирівців: вутілпя, заліза, соди і цукру - таБЛИЧRа 
г рош е в I~ х В l~ JI а Д і в ~ пятилітну розбудову: 

32) Хоч наші цифри й дані відносаться до часу 3 перед 3 літ, ТО й сього
деі (1933 р.) у тій справі на Україні не зайшли ніякі основні аміни, раз тому, 
ІДО тенденція влади стала ще більше ПРОТИУJ<раїНСhКОЮ, а друге - через за
г.альну затримку індустріалізації в СРСР з причини господаРСЬJ<ИХ трудношів. 
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Групи: 

пал. мет. хем. дер. буд. текст. шкір. харчева 

РСФСР (Росія) 37,5 66,4 59,3 27,5 75,5 87,1 79,1 50,7 
УСРР 31,6 32,3 32,0 3,4 16,0 2,3 8,1 43,6 
Іншj 30,6 7,3 8,7 69,1 8,5 10,6 12,8 5,7 

РаЗ0М СРСР 1000/0 1000/0 1000/0 1000/0 1000/0 1000/0 1 ООО / о 1 ООО / о 

Спеціяльно болючу прогалину в промислі України: повний 
брак текстильного промислу - пятирічка оста,вляє без а лін , 
ЛlШlаІОЧИ Україну і ·далі на ласці Росії. Що на »харчевJIЙ« 
промисл поставлено на Україні досить багато - це теж тільки 
3 R оне ч но сти, бо буряк цукровий вдається тільи,и у нас, 
а так само соняш'ник, як головнаолійноносна ростина. 

На У країні чимало 'говориться спеціяльно про е л є к три Ф і -
І\, а Ц і ю. Центром уваги тут »Дніпрель:стан« і кілька іюпих едєк
rроста.нцій, що є в будові. Через побудовання (нижче Дніпрових 
по"р-огів) поперечної греблі буде піднесений на 35 метрів рівень 
води Дніпра так, що вона етане озером, закриє пороги і рі:юа 
стане сплавною для суден; са\fа-ж енергія падаюч:ої води, пу
щена на турбіни, витворmиме (від 1932. р.) елєктричну енергію 
в силі до і300 тис. І\;оней (220 'тис. Кіщоватів). 3 пр:омови П'е
тровського на »Всеукр. 3'їзді Рад« (25/11 - 5/111. 1931) довіДує
мося, ЩО »потужність усіх еЛЄRтростанцій 1927/28. р. на Україні 
була 446 тис. кіл.оватів. На 1.. січня. 1932. р. самі нові станції 
Штерівка, Днілрельстан і 3уївка., мають дати 420 тис. кв. Голов
не однак, на що має бу'ги вжита ця еЛЄRтrpична енергія1 

Отже тут стрічаємо знову цікаву річ. Всі елєктр. станції:, 
шlо є В будові (Штерівка, 3уївсью]', і т. д.) Є В Донбасі, ДніпреJIЬ
стан має служити також в першій Мірі виплавці заліза. ВИХОДИТЬ, 
щО і тут та сама мета: індустріялізація головно в міру того, ЯК' 
вона може при ск ори ти' екс п Л о а та ці ю при род н і Х 
ска р б і в Укр аїн и. 3 загальної суми вкладань в елєктро
будівницт,во нарік 1931, що виносить на Україні 263 міл. 'карб. 
припадає на Дніпробуд 57 міл., на 3уївку 52 міл., на будівн;иц
тво лінії передачі ел. струї аж 104 міл. карб. 

:Кругом Дніпрельстану, ЯКИЙ, коли буде ~правді донедений 
до І~інця, буде ОДНОЮ з найбільших гидроеЛЄRтрівень світа, має 
повстати цілий ряд Ф а б рич них З а в о дів. Відомо, П~,О самий 
»Дніпрельст,ан« витюргували украХнські ',комуністи в Москві в 
рвкомп,ензату за грандіoзrШ пляни індустріялізації РосіЇ; та Вlке 
вони вимагали будови біля »Дніпрельстану« таких заводія, ЯІ~ИХ 
потріБНО Україні, в першій мірі, фабрики штучних погноїв. 3ате 
Москва веде справу ДО Т1ОГО, щоби »Дніпрельстан« став на по ... 
слуги мета..,1Jюрlії і ДОНбасу, сеБТо, lцоби прискорив експлоата
цію природніх богацтв України в користь Москви. Що справді 
буде Побудовано біля Днinрельста.ну, про це ще не час нині 
писати. Після інсРорма.ціЙ 'ПО:'fіlцеНІІХ R згаданій вже публікації 
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про 5-тирічний ПЛЯН на Дніпрельстані зачато будівлі ,таких 
заводів: сталевого (>\Днілросталь«) коштом 40 міл. карб., мета
леВОВИРОБНИЧОГО 17,5 міл. карб., а..ч:юМініового 34 мі:І., »T'yI'~OBOГO 
комбінату« 93 міл., смолоперегонного заводу 2 міл., білодереВНОl 
фабрики 2,2 міл. ЯІ\~ бачимо - головна ціль все-ж таки: СІ~Ріпи
ти продукцію залі3і1 і металів взагалі, сирівцл поггріБНого для 
російеької промисловоспи. Плян Госплан:у є між іНПІИМ: урухо
мити при помочі ,~ніпрельстану нові еЛЄl~ТРИЧІ-Іі залізниці -
для вивозу з Укра.ІШІ заліза і вугілля -- значить та сама екс
плоатаційна мета. »Д Н і п Р ель ста н« П О В ста є (П'о 1\ И що) 
том у, б о й ог о пот рі б н о Рос і ї, к рім 'т О г О в ін пот рі б
ний Д л я а гіт а ці ї. Першу мету, як не можна краще, висвітлю(-: 
Баранскій в своїй названій вище Rнижці, яка є викладом ВЛ8-
lCa'ивих поглядів моок:овського ~»Госплана«. На стор. 176 там 
:читаємо: 

»В державному пляні елєктрифікації потребам Донбаса від
водиться центральне місце. Транспортна проБЛGма rЦонбаса нахо
дить в тім пляні розріmення через побудування ,іХВОХ nЛЄRТРПЧНО
залізничних ліній·: 

поперечної - від Кривого Рогу до Сталінгрз,д.v (над ВОJIГОЮ 
б. Царицин) через 3апоріжжа і ДОНбас, і 

мер і Д і о н а ль ної (з півдня на північ) від Маріупо.:тя ДО 
Москви через Донбас, Rупянск і Білгород. 

»Перша лінія різко скоротить транспортові видатки ПрИ пе
ревозі руди і івугля, що тепер лягають ,важким тягарем на 
К:dШтовність чавуна; вона дасть теж вихід донецькому вугіллю 
на ВОЛГ'У і сполучи,ть його З уральською рудою, забезпечивши 
в той-же час одержд,ння з Волги транспортів на.сРти j. дерева, 
"котрих потребує ДОНбас (! пев с я Укр аїн а, т і л ь к и J.~ о Н -
б ас! - К. К.) 

»Друга лінія дасть вихід донецькому вуглю в MOCf~OHCbRY 
промислову' область, котра буде ,того вугля потребувати ще довго 
і крім того, обни.жить кошtrи транспорту при вивозі збіж.жя. 

»Другим завдаJIII;ЯМ . елєктрифікації 'Донбаса є механізація 
добичі вугля та залізної руди«... На кінци згадується парs 
OJlовами та,кож про сіль:ське господарство, якому еЛЄRтрифікація 
має доп·омогти »В механізації обрібКи землі« і через зрошувапня 
38Млі.« 

»Пятирічка.« на Україні тягне за собою теж суспільні і на
цj ональні пересунення. 36іЛЬІІІУЄТЬСЯ процент промислового 
робітництва, в Харкові будується біля »Тракторо6уду« нове ро
бітниче місто; таК'еж Саіме робї1тниче міС'ТО вже виросло 'біля 
Днinрельстану і в місті 3;апорі~і (б. Олександровськ). tБіля 
Днinрельстану працюв тепер 17 тиСяч робітників, а має їх бу·rи 
3ToДO~{ до 30 тис..яч. Хоч »Больrn;etвик України« (ч. 1/31) офіціяль
ний орган KO~IJтW.CT. парfl'iї, на~агається 'твердити, що половина 
робітництва це Українці, то самий признає, тдо по УRраїНСЬІ~И 
розмовляє з них всього 730/0; отже з з а г а л ь Н О Г О числа ро-
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бітників по українськи »гаворить« лише 38 О/О і то не зн~ти, 
NОЛИ і де? Сам Б. У. признає, що загальний погляд такий, що 
робітництво Дншробуду - російське. Напевно правдивий цей 
»загальний погляд« -' бо й -трудно, щоби було інакпrє, КОЛИІ 
вся верхівІШ, управитteлі і більші;сть робітниц'тва і Т. Д. говорять 
лдше по росій,ськи. ФаКТ[ИfЧН1О отже біля Дніпрових порогів ви
ростає нова російська колЬіОнія, так само як на »новім робітничім 
місті« в Харкові. 

Друге основне ПИ'тання: чи принесе теперішня інД'устріялі
~-);fuЦія ~TKpaїHi ту користь, що подешевшає промисловий товар -
частинно вже відповіджене хим, що індустріялізація ведеться 
головно в інтересі самої Po~iї. Крім того, Яl\, досі, то про:м и-; 
с л о в и й т О В а р нет і л ь к и н еде ІІІ е в і є, а леп рот и В н.о, 
Е і ДНО С нод О про Д ІУК'Т і в е і л ь. гос п - в а, н а в іть дор 0-
ж і є. »Ножиці« цін є ПOlсті!йним явищем большевицьІ\.ОЇ економіки. 
~Іоже бути, що :хоч щось зміниться в цім напрямі 3 хвилеlО 
~.аRінчення пятирічки - та покищо р у й н У є т ь ся с і ль с ь к е 
гос под а рст В О рад и р о 3 б У Д о в и і упр и в і л е є н н.я п р о
мис л у і не знати, чи буде кому вже набувати ІГУ збіЛЬІІlен,У 
продукцію промисл,у, КОЛИ нарешті вибє година І~інця пяти
річки. Чи не станеться тоді так, що фабрики стонтимуть а ро ... 
бітництво піде в безробітні? 3а примjрами не треба ходити да
леІ{О. Ми бачимо, що нині стоїть майже бе.з праці велика поль
ська хемічна фабрика »Мосціце« коло Тарнова, яка не має куди 
дівати своїх штучних погН!ОїВ, бо село їх не в силі купуватгц 
при нинішних цінах збіжжя. Сучасна Англія має широко розбу
довану промисловіеть, але притім велик·е безРОбіття, через брак 
збуту на її вироби. Така евентуальпість стоїть і перед штучно 
розбудованим ПРО:\fИСЛОМ СРСР та ~Тl\раїни, І~ОЛИ б У l( е під о Р в а
н а осн ,о В а к о Ж ної інд уст р і я л і з а Ц і ї, якою є і повинна 
бути з а К'у п О ч нас и л а е і л ь с ь к О гон асе лен н я. Тимчасои 
пятирічка, ЗЇ.С воїм дoдaTH~OM - примусовою к,олєктивізацією 
белянських господарств і »контрактацїєю« піДRОП'у"ЮТЬ добробут 
цього населення в самій основі. 

6. 30внішний товарообмін :Кубані. 

3 так званої Північно-КаВR.аЗЬRіОЇ Области маємо наЙRра-ще 
оброблені дані про її південну частину - Кубань. 

КубанСЬ1~.а Область, наЙда.1Ji на Схід висунена частина, ком
пактної укр. території, обіймаюча 103.246 кв. I~M., отже маЙЖ.t; 
четвертину УСРР (ця має 451.000 КВ. км.), це, як 3 любовю 
R:щже про неї один з ЇЇ с,вїдомих сипів-Українців, І. ІваСЮR »кра
їна Р03R,ішна, прекраона Кубань«. llе одна з країн })НОВОЇ RОЛЬО
ніз:ацїї«, буйна овоїми природніми силами, не перенаселена і, 
головне, що майже не знала великої земельної власности, того 
струпа, щО ТОЧИТЬ тіло прим. 3ахідной України. 3емля у 6іль-
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шості находиться у вмсності козацьких громад (станиць), на
щадків козаків-3алоро.жців, ОБРОБЛЯЮТЬ її індівідуально Itозаl~If 
і селяни-господарі. Господарства переважно великі та СИЛЬІгі, 
американсько-фармеРСЬЕОГО типу, оБЧИСLТlені на продукцію для 
РИНRу-зближаЮІЦИСЬ під цим оглядом теж до степової України. 
Країна. сильно активна під господа.рським оглядом, зокрема в 
ділянці CL"1bCbKOrO господарства. Дякуючи мураВЛІІНЇЙ праці І. 
І ва.сюка, 31) котрий позбирав дані з російської залізнодорожної 
статистики, маєм,о майже повний образ товарообміну Rубані 3 

рештою Росії і через її J~Ордони (Ч·орним ~LopeM та на південь і 
Схід) - на жаль тільки у І~і.JI:Ь.КОСТНИХ одиницях (пудах), без 
грошевої оцінки окремих позицій. Але. і це дасть нам змогу зо
рієнтуватися зовсім добре в торговельнім білянсі цеї »третьої«( 
УІ~раїни (після 3ах. 3емель). 

Дані І. Івасюка відносяться переважно до рр. 1909-13, деякі 
є оперті на теоретичних обчисленнях переводжених урядом I\~T
баНСЬІ~ОЇ Народної РеСПУблики в часі її урядування. 

Вивіз Нубані (в тис. нуд.) 

1. Пшениця 57.193 
ячмінь 29.807 
жито 1.870 
інші прод. зем. 1.400 90.270,0 

2. Тютюн біля 1.000,0 
3. Вишні і др. овочі 280,0 
4. Рогат. худоби, овець, 

свиней34) 1.500,0 
5. Мясо і ТОЕпхі (СВИНИ-

на 1 сало 

6 .. Яйця 
7. Птиця 
8. Мід, вісь: 
D. Сон. олій 

10. Макухи 
11. Мило 
12. Поташ 
1 з. Вовна овеча 
1-1. Роги і шетина, футра 
15. Нафта 1 ропа 

10,8 
16,8 
20,5 

:!11,0 
4.368,0 
5.00(),0 
1.000,0 

854,0 
230,0 

28.0 
~oo~o 

Довіз Нубані 

деревні МііТ. біля 

вугіль (н:альк.) біля 

СІЛЬ 

металі біля 

обр. металі і ~fаш. 

риба 

цукор 

I~Oнi (по 20 пд. за год.) 
мінер. і овочеві води 

горіхи, родзинки 

яблука, помаран. 1 цит. 

крохмаль 

міrп ки, шпаrат і п. 

чай 

папір і паперові вир. 

шкло 

Мануфактура біля 

18.000 
12.0()О 

J.750 

~ .000 

2.800 
1.000 

760 
164 
118 
124. 

284 

57 
33() 

48 
150 
392 

550 

Один погляд на повище ~іставлення, зроблене нами на під
ставі праці І. Івасюка. упеВНІО? нас про засадничу ІІодібні~ть 

ЗЗ) І. Івасюк, КубаНh, Економічний нарис. Прага 1925. вид. Укр. Громадсько
го Видавн. Фонду і Укр. Інституту Громадознавства. 

34) Переводимо зі штук на пуди, числячи по 15 пуд, за рогату ШТУКУ, б 
пуд. аа свиню, 2 пуда за вівцю і додаємо, згідно 3 І. Івасюком 1000/0 на пере
J он пішки. 
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Кубані зі степовою Україною: та сама домінуюча роля ПІllСНИЦl 1 
ячменю в економіці країни, та сама недостача власної про
ми:словости; замість вytгля, ЯКОГО тут брак, є нафта, яка по
криває місцеву потребу і ще дає надвишку ·навивіз. Біль
ша, чим на В. Укрatш, частка скотарства у Rивозі; ВИ3Нitчна 
роля тютюну і ;олійних рос.тин (с.оняшника і 'дp~). Повна не
достача цукру відрtжнює цю частину України від Наддніпрян
щини, зате довіз дерева нагадує їі живо. 

В'еличеЗН6 значіння (і вартість) для російської імперії та
кої богатої з природи І Обла.сти як Кубань випливає хочбп ~~ 
таких чисел: 

С он я ш ник а за,сі;вала Кубань в 1916 р. 350 'Тис. га, прп 
730 тис. та цілої Европ. Росії, збір. насіння був 4,1 мі.л:. сотн., 
отж.е 400/0 всеросійсько~о збору. 

Т ют юну засівала Кубань в 1917 р. 22 тис. га зі збором 
250 тис. 'Сотн. що давал-о більше половини сирівця всіх тю
тюневихфабрик Росії. 

3 б і ж і мук и Кубань зужитковувала для себе самої всьо
го біля 500/0, вся решта йшля на вивіз. Прим. річний збір пше
ниці в рр. 1~11-1915 був 116,6 міл. іПУдів (1,94 міл. тони), 
а на вивіз пішло 57 міл. пудів. 3бір ячменю був 57міл. пуд., 
вивезено 29,8 міл. пуд. 

Взагалі у довоєннім в и в о 3 і Еу6анської области (за Ба
ранским) припадало: 

На зернові пуодук.ти і МУКУ 
На ПРОДУКТИ олійного і поташевого 

ництвн, 

На тютюн 
На ішпі 

58,60/.) 
вироб-

20,70/0 
15,59/0 

5,20/0 
1000,'0 

7. 80внішній товарообмін Галичини. 

Основний корпус 3ахідних 3емель ~УІ\раїни це ГаЛІІчина, 
Волинь, ПіДЛЯlпа, Холмщина, територія занята ПОЛhlцею. 

По суті-ж нам прийдеться занятися тут тільки ГаЛЧЧИНОЮI~ 
бо Волинь з Поліссям були узгляднені в Mejl{ax D-ТИ l~уберній 
довоєнної Jl'країни, про які вже була мова. 

3агально ка.ж.еться, що Галичина - І\,рlЙ селян і ООІпа.рни
ків, країна ХЛіБОРОБська. Це одначе ще не значить, ІДО Гали
чина мусить еІ~СПОРТ"увати збіжжя. Про це вже постаралися ті, 
яким весь час залежало на утримованню країни в дріб.нозе~[еллі 
і на низькім ступні рільничOlЙ культури та ,загальної освіти. 
Далі, хто тільки ~ з вікон заліз. поїзду (мав нагоду оглядати 
Галичину, той напевно побачив велику ріжницю, BJK8 на пер
ший погляд, між галицькою 'ra НаддніПРЯНСЬІ\ОІО Україною. Там 
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широки простори, більше - менше незлі бу ДИНRИ, більші <;еЛ<l. 
Тут рілля порізана на вузенькі нивки, низькі, напів розвалені 
вбогі СОЛОМОІО криті хатки, нужда. Тайна цього ЯВИlца КРІІ
ється вже не в саміМ :стані· рільничої культури (бо й на Be .. ~I. 
Україні агрокультура аовсім не вища, а то й нижча!), а в с·}
редньові чнім а r рар нім У с1 тро Ю, котрий тримає більш е п ()
ловини сідьського населення на позиції парцельиих господарств, 
не продукуючих на збут, а головно консумуючих продукти влас
ного виробництва; !реmта землі служить не куль'турному під
несенню краю, тільки є матеріяльною основою для того ШЛН
хоцького режиму, що довів край до такого упадку. 

До цього-ж іще надмірна густота населення, брак промислу, 
брак можливостей заріБКу на СТОРОНі обтяжують село надмір
ною кілыIістюю робочих рук, для яких не було і нема досі на
лежного ВИRОРИClтання (поверх 1 міл. душ). 

Галичина мала вже в 1910 р. 96 душ населення на 1 Ем2 

тоді як Вел. Україна, там де вона найгустіше заселена (Право
бережжа) мала .JIише 75 душ. СамоїЖ с і л ь с ь кої людности в 
Галичині припадало на 1 Ем2 78 душ, тоді як на Правобережжу 
45, у Франції 31, Німеччині 33, Данії 34 на 1 км2 • 

Отже хоч збіж.ж.я засіваєтьCJI інтенсивно в УКР. Галичині, 
вивозити його звичайно не було . і нема що, 60 місце&'1, по
треба його зїдає. Ще в 90-х рО!ках Галичина вивозила (нетто) 
досить збіжжя, але вже перед вибухом війни довіз перевищав 
вивіз (БіГел, ст. 1276). Це свідчить про те, як НИЗЬRО стоїть 
управа збіж, а RpiM того ще й про те, як ШВИДRО країна пере
ходить від збіжевоХ ДО звіринної продукції. Довіз ішов головно 
з Мадярщини. На жаль статистичних даних, опертих на дійсні:v[ 
довозі, не Ma&\fO. Є лише 'l'еорет. підрахуНRИ. Бігеляйзен (стор. 
33-34) підраховує весь імпорт з6іж.жя до Галичини (з Іерако
BO~[) в довоєнний час на 31/2 міл. сотнарів річно, з того нп, 
саму укр. Галичину призначає 21/2 міл. стн. (біля 16 міл. пуд.; 
пригадуємо, шо Вел. Україна без Кубані до війни. вивозила 
рjчно КРУГЛО 360 міл. 'пуд. або 60 міл. сотнарів зернових про
дуктів). 

Цей стан не підл~ ніЯR.іЙ зміні на краІце і після війни~ 
хіба 'можливо, що ще погіршився. В кожному разі ПЛОlца за
сіву Під 4 головними збіж.жями в Галичині, що в рр. 1900-1913 
обіймала річно 1,737.000 га, зменшилася в рр. 1925-1929. 
до 1,669.000 га. 

Наглий спад цін збіжжя на весні 1929. Р., що відтак про
тягом 1930. р. ще загострився і прибрав характер катастроери 
(Rpj зи) сільського господарства, треба пояснити не так сезо
новим (можливо) надміром жита і не ВИRЛЮЧНО тільки впливом 
заграничних РИНІ\.ів, де ціни теж впали, але крім того ще упад
ROM внутрішнього його споживання в наеліДОR зубожіння цілого 
селянського населення в Польщі, а на українських збідованих 
землях особливо; дО {ТОГО довела край фінансова господарка 
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деРЖJави, котра майже \ПОJIОВИНУ своїх доходів видає .на не
продуктивні вїй,ськові та бюрократичні ціли, не дбаючи про го
сподарське піднесення населення; друга велика причина, це 
надміру вишрубовані (І\артелями) ціни всіх промпсло~их виро
бів, ославлені і)ножиці«. Вони дійшли в останніх літах до нігде, 
навіть В Рад. Союзі небувалих розмірів. 

ЯІ\ЩО ПРИНЯТИ навіть рік 192~, КОJIИ вте й таЕ »н О Ж И Ц і« 
давили хліборОбів, за »нормальний«, 'То від того часу зайшли 
надзвичайні зміни в цінах продуктів промислу і села.. Це по
каж.уть ось такі цифри, оперТі на публікаціях варшавс.DI'~ОГО 
Статистичного У ряду: 

(Ціни 1927. р. приймаємо за 1 ОО; 
1927 19·30 грудень 

Індекс цін ПJIнчених х.;rіг>оробаl\'l за їх продукти 100 47,6 
ІндеRС цін промислових виробін в роздрібі (детайлю) 

100 111,3 

3начить: від 1927. р. ціни, що їх одержує хлібороб за свою 
працю, впали більше як на половину, але ~ціни' промислових 
вирОбів по детайлічних склепах не тільки що не впа.ли, але 
ще й підскочили на цілих 11,30/0! Це наслідок митної охорони 
промислу, яку веде польська держава від свого повстання, і 
грабіжницької цзнової поліТИІ~И промислових кругів, :-Jopraнi
зованих в' посліднїх роках в сильні картелі. 

Впали ціни спершу збіжжя, але потім також· мяса і товщів 
і ТО в більшій мірі як на збіжжя. Тепер, у 1932. р. не тільки 
збіжева господарка в під сильною загрозою але й звіринна. 35) 

Свої браки в зерновій ПРОдУІ\~ції Галичина випраВJlЯЄ ін
тенсивною управою кар топ Л і, цього властивого »хлі6а« уКр. 
селянина Га..лИЧІШИ. Урожаї картоплі в Галичині рахуються до 
Rращих в світовій продукції взагалі. 

3 цілої Польщі 'вивозили. в рр. 1927-1929 пересічно по 
117 тис. тонн о коп О в их рос ТИН (головно картопля і ,червоні 
буряки) і гор о Д о вин и, увартости кругло 7 міл. зол.; з того 
можна числити кругло 150/0 на Галичину, отже біля 17,5 ТИСі. 
тонн, вартости понад 1 міл. зол. КріМ того вивозлть богато 
на Ш.ч:еськ (Катовиці), куди ще до війни, в 90-х роках, як подає 
Рутовскі, вивозилося річно Іtругло 2.500 ТОНН, вартос1'И 170 тие. 
австр. кор. Можна приняти таку кількіеть і на ниніruний час, 
це винесе на нинішні ГРОlпі до 200 тис. зол. 

Разом отже вивіз окопоних ростин дасть річно кругло 20.000 
тон, вартости 11/4 мі л. з ол. 

3начно більшу екслортову здібність виявляє Галичина в 
в ділянці б о б о в их (с ТРУ ч R О В И х) Р Q СТИ н, і то !не так 

.-
36) Сучасна величезна господарська «різа, я«а ще не вакіНЧltлася (1933 р.), 

надала ще більшої гостроти ножицам аtрарних. і промислових цін. 
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гороху, як фа,солі. Вл(vстиво Галичина, точніlll(\ 110ді.JІJlЯ 3 по
куттям, це головний бобовий район в межах ниніПІНОЇ llольщі. 

ВОНШ дає 42 О/О засівної ПJIощіф а с о л і з бобом і сочевицею 
(В р. 1928/29 13.159 гаl на всіх 31.046 га) і 570,0 збору (21.066 
тонн на всіх 37.065). 3начить, урожай на qJасолю тут наЙКР:l
щий. Дещо гаJIИЦЬКОЇ фасо лі йде В Польщу, богато експортуєть
ся зaJ її межі, в останніх часах головно до Чехії, Італії, Еспа
нії, також до лівд. Америки і на ОСТРОВ І{у6у. Н:О.ІІIl нзяти 
ключ продукції за підставу обчислення .Участи R експорті, rгО' 
на Галичину припаде з цілого експорту Польrці (в р. 1928-29), 
котрий виносив 30.472 тони, варт'ости 21,1 міл. зол., ЯІ~НХ 17.000 
Т о' Н Н В арт ост и 12м і л. з ол. 

Гор о х у засівала Галичина в згаданім році 19.85~ 1'[1, зібра
ла з них 16.2-11 тонн; це робить 100/'0 ';засівної площі і 7~70/0 
збору. Участь в еl\.спорrі після І\.ЛЮЧ:t збору дасть 3.180 тон И, 
В арт о' сти 2 мі л. з ол. 

РаЗОJf вивіз бобових: І{РУГЛО 20.000 ТОН н, вартосrи 14М і л. 
з о л. (Дані за Kw. Statyst. і Rolnictwo.). 

Дуже аltТИВНОЮ була Галичина завжди в області експорту 
продуктів СКОl'а,рства. Відома річ, що· управа зернових 
плодів не виплачується на середнього і кар.ловатого розміру 
с. г. підприєметвах, які й в цілій Европі переходять до інтен
сифікації в області годівельній. Дуже виразно це видно на 
примірі Галичини. Доходом із CI~OTapCTBa гал. селянин латав 
досі (не знати як буде далі - при знижці цін мяса!) всі свої 
фjнансоВі недобори Дослід БіІ'сляйзена дав слідуючі циq)ри (що 
правда для краківського району, Іtотрий пішов в тому напря:и
кові ще далі, . чим Г,зличина, але в RОЖНО){У разі подjбність 
є веЛИR.а): 

Дохід сеЛЯНСRИХ господарств: 

(в коронах на 1 мор!' посілости) 

Грошевий прихід в коронах на 1 Mopr. 
господарства аі зі 

розміру зем. ПЛОlці скотарства землеробств<l,. 

до 5 морriВ 127,- 4,87 

5-10 м. 89,96 30,61 

10-15 М. 69,99 23,99 

15-20 м. 68,91 35,01 

20-25 М. 40,83 23,27 

над 25 МОРІ'. ,!2,65 13,18 

Новіший дослід варшавсыlогоo (Пулавського) Інституту Еко
номіl\И ДріБНИХ Селянських Господарс'ІВ, в якому ОБІіято теж 
154 господареТЕ (малих і середніх) з уКр. воєвідств (на всіх 
432), пок.азув такі дані (на 1 гектар ужиткової плопй): 
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1926/27 1927/28 
Грубий прихід зі звіриннОї 
продукції 307 зл. (600/0 всіх пріх.) 323 зЛ.(58 0/0) 

(гл. Rolnict,vo 1930.ХП. стаття Pycihe�\-а). 
Яl\е значіння для дрібноселянського господарства має скотар-

CТEO~ про це свідчить порівнання числ(l, дом. звірят на оди
ницю площі в господарствах селян і дідичі:в: 

в р. 1929. припадало на 100 га ужиткової плотці IПТУК: 

! Рогатої худ. І Свиней Овец і «із Коней 
І 

вел. мала вел. мала вел. мала вел. мала 

. власн. власн. власн. власн. власн. власн. власн. власн . 
І 

Львів 16,7 54,6 3,9 19,5 1,5 3,2 9,8 22,6 
Стани~лавів 12,1 47,1 2,9 17,2 11,6 14,7 58 17,6 

І Тернопіль . І 
8,7 45,5 3,7 28,1 1,7 7,71 8,8 26,4 

(Kwar(alnik statyst. 1930. т. УЦ. з3). (ДИВ. таl(ОЖ табличка в додатну). 

До питання про господарсыlуy самовистарчальність українсь
ких земель під Польщею. 

Недавно опубліковано деЯf~і Обчислення, зроблені на осно
ві статистики залізничих транспортів по окремих воєвідствах 
Польщі. Нище пода,ємо зіставлення залаД'увань і виладувань 
головних ПРОДУІ{тів хліБОРОБства в рр. 1928 і 1929. для YI~paїH
СЬR',их воєвідств (знаком »+« означено перевагу аа.ладувань, зна
ком »-« переваг~' ви.ладувань.) 

Понища таБЛИЧl\а потверджує відомий фаRТ, lЦО експоргозо 
аRТИВНИ~ІІІ (-; зпхіДНО-УRраїНСЬЕі землі лише у звіринн:ій про
дукції, тобто головно У вивозі цілих штук; що до 3Rіринних 
товщів, то мимо поважного експорту масла, довіз сала, смаЛЬЦІО 
і лою є таІ~ИЙ ВСЛИRИЙ, що переважає еІ~СПОРТ і дає в резуль
таті відємне сальдо цієї галузі господарства. 

3 ростинних продуктів в () -ІЇ бв сумний фаІ~Т, Іао помимо 
на загал зрівноваженого З6іжевого білянсу маємо поважний довіз 
готової ~[УІ\И ріжних родів. Це З.нак, що наlпе м.линарство не 
задовольняє ще всіх мі,сцевих потреб, отже є рація налягти 
на його РО3ВИТОІ\ (поважно представлявться тіЛЬJ~И ВОЛИНСЬRе 
млинарство). 

Поважну цифру ВИЕОЗУ ячменю дає мабуть ПОМЇІЦИЦЬRе го
сподарство, на ЯІ~е ми не маемо ВЛЦВJ", колиб ішла мова про: 
ЙОГО кооперативне охоплення. 

В ділянці пшениці ОДИН9RЦ~~ дійсцим експортером в лише 
Поділля, але й воно дає мало, дещо більше понад те, СRЇЛЬКИ 
ВИНОСЯТЬ недобори іНІІІИХ. українських воєвідств. 
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І 
Для організаторіВ І\ооперацїї по

вищj цифри дають вира:зні Вl\азіВІ~И, 
де треба найскоріше налягти; тою ді
ЛЯНКОЮ, щО вимагав наЙІІІВІІдmої RООП. 

організації в передовсім збут свиней 
і худоби (понад 1/2 міліона річної иад
ВИШІ\ІІ безріг і пересічн'о 100.000 
ШТУlt ,худоби). 

ІІаСRільки зрослоб у нас скоrга р
ство, якщо вся великй посілість булаа 
розділена між селян! 

Розвиток CKOTa~TBa не йшов в 
парі зі зростом насетrення і збіЛЬПІЄН
ням потреби мясних продуктів, відси 
й постійний ріст їх цін, значно швид-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ший, ЯК в области зернових ItУЛЬТУр 
~ 8~Ф~~~~~ ! оо g- (ЯБИJде всесвітне). В Галичині було 
::с _ ~ C>,J:>...o (,J1 C.D (,СНО 1-; помітне навіть падіння тану 'худоби 
~ ++ І ++++ І ::С (за час 1900-1910 в зах. Галичинї. на 
"с2 ~~ ffioo~~,J:>. ~ t:r' 
~ Оо'.I.Н"'~~Ф:"'ё.л ~ оо 5,50/0, в УК'Р. Галичині наВіТь 9.20/0). 
"t:3 C>OO-..:JCJJOO-..:JC>,J:>., П ,.. 
:s: =:;::~~~~O')=oo===O')~,J:>.=t\:)~CJJ==:II=~=1 оричиною оуло - випродування 8 ко-
&; +++ І І І І І нечности, з нужди і браку паШі, мо-
~ ф t\:) ~ ~ ~ ~ СІ') JIОДНЯRа, а особливо телят. 36). 
'о ~ (,J1 t\:) t\:) ф CJJ t\:) ОО 

& ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ t ~t:r' с:о Г а лич и н а в и в о з и л а: 
CJ1001N,J:>.c,OCJJ-..:J 

~~+=-+-=--=I:":""="::'I"":":I'~I --=-I~I -І ;. - рогату худобу: по рівні (приол.) 
~ оо CJJ О') ~ 11 ~ J::I до Відня і до Чехії, трохи до Німеч-
:с t\:) CJ1 CJJ С> ,J:>. ,J:>. t\:) -..:J І ...... 

~ оо оо tл ~ ё.л оо ~ Ь І ф (') чини. 
~ t\:)O')C>(,J1-..:Jc.DООО 

:s: ас ~ О О CJJ ,J:>. ~ оо безро'Ги: 3/4 до Відня. 1/! до Чехії, -- ++ І І + І І І І І -3 б в· ~ ~ .мясо ите: головно до . JДНЛ. 
~ а; t\:) ~ - 0')::: ~ . ~ 1:0 Галичина була до війни мясним 

52 

~~~~~88ffi ~ > шпихліром для зах. країн б. Австро-
(,J1~CJJО')О')с,О-..:J-..:J .... ++ І І І І І І ~ ;угорської монархії; головним її КО'Н-
оо ~ ~ ~ ~ ~ ~ куреНІ ом на цьому РИНІ{У, осо~ливо 
CJJ C.D - CJJ t\:),J:>. -J ~~. що до безрог, була ~ІаДЯРІцина. 
ё.лЬ10000~О~~ І""" t\:)ООО')~:.о--..:J~ 
t\:)-..:JCJ1,J:>.фОО~О') 9 Г 

++ 1+++++ 36) Від р. 18 О населеннд аJ1ИЧИНИ зросло 
t\:) 11· ~ І цо 1910 р. на 21,10/0' а худоба рогата лише 
CJJ - (.,;) ~ t\:) CJJ,J:>. ~ на 2,30/0. 'Світова війна страшенно підкосила 
C.D Q') ,J:>. ,J:>. t\:) t\:) t\:) ~ ~ и 9 u 

о ф ~ оо Ь ф =..:. ё:JJ оо -=0 стан ху доби. І'-оли в 1 27 р. переведено нонии 
~~~O;~~~~ ~ спис худоби, виввилося, що стан рогатої худ. ++ І І ++++ І ::І аж по 9 літах нарешті досяг доноенной цифри 
t\.:) ~ S;. (без роги ще й досі ні І). Одначе міжтим на-
ф fd ~ -J ~::; ~ ~ t:r' селення зросло, отже тим більше очевидне 
с оо ~ ~ ~ ~ ф Ф Ф наше в тій ділянці недомnгання. 
(,J1CJ1OOc,O,J:>.CJ1CJJc.D 
CJ1 О') О') О') ~~o~=t\:)~(,J1===::!=====1 Можливости для розвип<у скотодарства 
++++++++ 'І Ф~r\J 1:0 OJ~ були би великі, якби ціни не падали.' На жаль 

CJ1 - В останніх 3 літах вони знизилися в УКраЇН-
оооо ~t\:)CJJN~ • 
~ N ~ ~ ~ ~ ~ ських воевідствах переСIЧНО на половину, а то 
~ ~ (,J1 ~ ~ ~ ~ ~ І ОО.ЕЕ й більше. Коли кріза потревае ще довго то 
О') (,J1 -.) - ~ ~ С> оо 11_ ~o:E ВИГJlЯДИ скотодарссва невеселі. 
++ І І ++++ (') OJ 
~ [\5 (,J1,J:>. (о ~ tт:1 
Q') 01 (,J1 С> ,J:>. оо -..:J (,J1 ~:S:: ~ 
Оё.лї\:)ОWОоtn~ Ф ~_ 
O')t\:)OOt\:)~~CJ1 
t\:)-..:JO')C>-..:JCJJOCJJ 



в ,912. р. ДО Відня зігнано звірят (взагалі) 

з дол. Австрії 

з Галичини 

з решти Австрії 

з Мадярщини 

з Боснії 

19.455 
15.933 
28.673 

148.590 

О/о 

8,7 
7,1 

12,9 
66,8 

10.005 4,5 

В області-ж імпорту до Відня свиней участь ГаЛИЧИНІІ була 
(і є) значно більша: 

1911 р. привезе.но до Відня з Галичини 87,670/0' всіх МЯС
них штук (товще.ві довозить туди Мадярщина). Але мясний 
довіз значно більший товщевого: 

заг. довіз до Відня мясних штук 
заг. довіз до Відня 'товщеБИХ ШТУІ{ 

602.613 
215.378 

у n о в о є н н і й д о б і Галичина намагається удержати свій 
стан скотарства і експортюrву здібність в цій ділянці. :Зруйно
ваний комплєтно війною скотостан (особливо свиней і к'он8Й) 
потребував ДОбрих 10 літ, щоби нарешті дійти 'до довоєнного 
стану. Повоєн;ні відношення ПОІ\НЗУЮТЬ цифри З трьох списів 
(1921, 1927, 1929): 

Стан у ТРЬ'ОХ галицьких воєвідствах 

1921 1927 1929 (червень) 
рогатої худоби 1.626.758 1.740.129 1.807.910 
свиней 697.677 1.135.629 759.121 (!) 
коней 694.054 8.52.355 827.729 

Наглий спад числа безріг в 1929. р. (нище навить довоєн
ного стану) поястОІОТЬ офіціяльно кількома причинами: зниж
кою ціп свиней (в Галичині на 150/0) в 1928. і 1929. р., гострою 
зимою 1928/29. р., котра виморозила порос.ята. Треба виждати 
па ру літ, щоби п о Ес'1,зал ос.я, як є на ділі. 

Річ н упр о ду к Ц і ю м Я с а можна обчисли сти, беручи за 
підставу цифру зарізу звірят в Іtраю і експорту живих штук за 
границю. Перевівши таке обчислення за рік 1929. (за ЯЕИЙ 
маємо дані про заріз) приходимо до висновку, що з річного стану 
худоби йде на заріз і вивіз 330/0, а з безріг 700/0.37) 

Свою ролю як еWСП-Орl'8ра мяса Галичина стараь'Тьсл за
тримати і сьогодня. Ії участь в експорті живих штук і мяса 
була ще до недавна дуже поважна. Ми можемо тільки приблизнО' 
орієнтуватися в цій справі, беручи за основу кількість худоби 
і свиней після перепису і відчислюючи на часть ГалИЧІШIІ від-

37) Подрібно (а8 1929 р.): 3аріз свиней 363.988 ШТ. вивів (180/0 польского) 
169.968 ШТ. разом 533.956 ШТ., отже 700/0 стану; варів худоби 610.141., вивів 
5.846 (200/n), разом 615.987 отже 330/0 СJ<ОТОСТ8ИУ. 
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повідну частину із заг. польського експорту. ПОМИЛІtУ можна 
через те зробити хіба "in minus", бо відомо, що спожиття 
мяса населенням в Галичині значно мешпе, ЯН: у 110знанщи
ні або на Шлеську, отже тим більше воно йде на еІеспорт. 

Річний пересічний експорт 'р о г а тої х у Д о б и за н рр. 
1926-28 з цілої Польщі був 44.660 штук. 3 того 200/0 (Галичина 
має 200/0 всеї худоби) дає 8932 ш ту к (са 1780 ТОНН) У вартосп 
1,86 міл. зл. Це мінімальний галицький експорт поза ме.ті 
Польщі. До віЙни він був біJlЬШИЙ j 'ще нині виносить на 
певно більше, як припадає після Ключа поголівя. hОЛИ llРИ
няти, ЩО нині відходить на ексдорт, як до війни, И,РУГJIО "2 О/О 
поголівя (після Рутовского 57.000 ШТ. при поголівю цілої Га
личини в р. '1900 2,71 міл. шт.) - то прийде~[о до цифри 
білє 34.000 ШТ. в р. 1929 (поголівя 1,8 міл. шт. в укр. Галичині). 
П риймім з того \для певности тільки половину, І 20 'Тис. IllT., 

то це дає білє 4 О О О тон н, В арт О ст ипо над 4 м і л. з о л'. 

Віденський, а почасти що й празький ринок мяса і досі 
кормиться в значній \мірі довозом з Галичини. Митна війна 
Польщі утруднює нам доступ до Німеччини; через неї прим. 
наступив катастрофічний спад вивозу худоби (не свиней) до 
Німеччини у 1926. р., а в 1931. р. знову до Чехословаччини 
і до Відня. 3в). Розвиваючийся бен:онярСЬRИЙ промисл (покпшо 
2 беконні різні), 'повинен відтягти . частину експорту на ан
глійський ринок, значно певніПІИЙ, чим німецький. 

Рі чний е 1\: спо ртс вин е й за 1925-28, обчислений нами 
подібним способом (180/0 всього експорту з Польщі), давйн 161.514 
штук (са 16.150 тонн) У вартості 23,7 міл. ::JОЛ.; після 
довоєнного експорту (280/0 поголівя) 212 тис. IlJTYK, вага 21.200 
тонн, вартости 31 міл. зол. 

Експорт битого мяса - 5.294 тонн У вартості 11,4 міл. 
зол. 

е у м а е I~ спо р т У з в іри н ної про ду R Ц і ї буде таким 
чином І\·РУГЛО 47 міл. зол. До того ще приходять: 

В и в і з ж и в ої n т .и ці: після Іелюча числа дробу (перепис 
1921 р.) (хоч треба-б брати більше, бо місцеве споживання' 
м:eНIlIe) - 200/0 всьог'о вивозу з ПОЛЬІці дає наЙМРJппе 
320.000 штук У варт. 1,5 міл. зол. 

Я є Ц ь вивезено з Польщі n рр. 1927-1929 пересічно за рік 
57.881 тонн (тонна числить 16.000 ШТ. яєць) .. ЯІ~би числити після 
кількости птиці, то виходило б, що ГаличпнJ. дає на вивіз кругло 

38) 3 днем 1. лютого 1931 Чехословаччина Dідн~сла мито на худобу і свині 

3 Мадярщини і польщj; це СПИНИЛ0 зовсім майже довіз товару з Польщі і спри

чинило катастрофіЧНЬІЙ сп~Д і так НИ8ЬКИХ цін В Польщ!. В березні 1931 р. 
платили за 1 ю'. живої ваги свиней (ЛЬ9ів) 86 грошів, тоді як перед роком 

платили до 200 грошіR. 
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11.570 ТОНН рі(ІНО, У наРТОСГІ ОlЛЯ 30 міл. аол.; ІІЙ ділі однак. 
l'йличина сама дала 58.;300/01 вс ь о г о в 1I Н О ~~ У я є ЦІ) :3 11 о л ь
Пl, і (1929 р.), отже 31.298 ТОНН, У Вt1РТОСl'И 83 М і л. 3 О JI. а 6 о 
поверх 9 міл. ДОJIярін (Rolnictwo 1930/1). В 193U. р. ви
ЕСЗС.НО З Галичини ще більше, 60 a..jH: 67 О/о' вивозу 3 цілої Поль
lllі (37.076 ТОНН я~ць ва.ртое,ти 10 міл. зол.; дані аа статтею І. 
1Іаrнюка в І-Сооп. Респу6лиці 1931/ХІ.).· ЦЯ річ пояснюєтьея ли
НІ е тим (еумним) ЯВИІЦРА~{ II~O спожиття яєць В Га~І1ІЧИні значно 
:.~єнше, як у ІІо;ІыIі,' Оо селянин я\:алує яйця ео6і і на,віть 
;rитині. (Познаmлина прим. дає не,ього 4,18 ()/о ВНЛО:1У, hG
~~lЄЦІ~е БОЄВ. 1,970/0·, варшавськ,е 0,250/0 і Т. -Д.). 

~I а с л а та ін. набілу треба ЧИС,JИТИ в пересічі за рр. 
1927 --1929 теж 20 О/О Ііз загального еІ\,СПОРТУ Польщі (в саму 
Польщу дедви ЧИ ЙШЛО ІДО небудь). Це дає 2.700 тонн річно. В 
1929. р. з того ен:спортував сам »Мас.лосоюз« (Союз Уltраїнської 
.чолоча.РСЬRОЇ се:rян<;.ької кооперації з ·осіДІ\.ОМ у Львові) 400 тонн, 
а в 1930 р. вже 810 тонн; нартість всього експорту 3 Гп '[ичини 
()YJIa кругло 15,0 міл. зол. 

В о л о с, ще тин а. і под. - 132 ТОНН S~ вартості 0.7 міл. 
зол. 

Пір я, п'у х - 428 тонн, 1,5 міл. З0,а. 
Сп і рт У З Галичини ІпО' вивозять, маЙJке лея ;ІІрОД'уР~ція 

(І-~ругло 6 міл. літрів) споя{иваєтьея н еа~fій Гnлпчипї (до вій
нп вивозили досить багато до А .. встрії. '-Iexiї~ Ні~lеччпни; зате 
довозили готові лікет>и і горіЛRИ). 

~I еду вивозить 3 ГаЛНІЧ. доволі; ПО.JIП приняти. ІДО на 
Еивіз йде 1/'J (продукції, 340 тони, то це дає біля G міл. ~ол. 

Окреме місце заЙма.ють на Ф та, дер е в о і пот (1 е о в а с і л ь. 
l~e найповажніші а.ктиви в експорті Галичпни. 

Н афт а і н афт О В і про Д у кти. Продукція на(l)'гової ро
ПП (головно дрогобицький басейн) досягла СВОГО неРШІ{[t у р. 
1909, з того час.у па.дала; зараз удер.жується па висоті 700-
800 тисяч ТОНН річно. Це СТ:tJlОВИТЬ пині, при ма.Йже -!-R.ратно 
збіJIыIенійй світовій ПРОДУІ\ції. всього нr.цілих 1/2 О/о світової про
ДУЕції. 

3а австрійських часів гаЛИЦЬІ\.а Нп'(l)та зftСПОКОІОНа..пі1, потре6у 
цілої австро-уг. держави і давала Іце наДRИІПКУ на експорт (най
піЛЬІП е до Німеччини і Фрn.пції, але доходила і до півд. Аме
ТНІRИ і навіть до :Китаю). 

Наqповий промисл має і сьогодня, мимо конкуренції ДВОХ 
світових великннів: Standard ОіІ і Royal Dutch, неі ВИГЛЯДИ на 
розвиток і значіння як міжнаРОДІ-гій господарський ЧИЮІИІ~. 

Пересічна річна проду.кція (очищених) н а ср т О В И х ви J1 о б і в 
R рр.1923-29 була 639.000 тонн (ропи 750.900). 3 того йrпло 
R рр. 1926-1928 на експорт поза межі Польщі річно 201 ,960 
ТОН Н О чищених продуктів. решта, а саме I~Р:УГЛО 440.000 була 
з.\-жита в Польщі; епо,жи'гтя нафтових ПРОДУІ\.тів в р. 1926. після 
урядових знідом.пСНІ'J (Рочпіт\ 1 9ЗО) nулn n Гяличині понад 40 
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ТИСЯЧ 'і'ОНН, але мадо з роетаlОЧУ тенденцію; HIJHlIH BIJl Н, ЩО спо
життя Галичини може дійти навіть до 75.000 тонн, приходимо 
до цифри за 365.000 тт он н . впвозу З Галичини в l:~ О рі н ну 
JІольщу. 

ГГаким чином одержуємо з а г а ль ний с I~ спо р т на (Р т о
П и х про Д у І\, Т і в поза межі Гали ЧИНИ у висоті І):РУ г.по 567 .000 
тонн річно. 

СПівн. зах. землі ВИКJIlочаємо з обраХ.У1П{У з ~lетодо.тrЬОlіЧНІІХ 
оглядів, зазначених на почаТІ\'У). 

l{рім Польщі нашу нафту СПО.l:ltивають: {І. с. Р. (401),'0 зн
н:ордонного вивозу), Австрія, дплі Бельr'ія, Апr'лія, Франція, Hj
меччина і др. 

ІІобіч нафти Борислав ПРОДУІ\''уЄ ще 3 е м. ний в і с I~, далі 
добувають в ріжних місцях 1 а з з е мни й. На еІ{СІІОРТ ідуть ВІІ
роби· з воску (парафіна, вазеліна). Ці ос'ганні ВЧИСJIені УІІовищі 
обраХУНІ\'И ПРОДУІ\'ТЇВ нафти. Що до продукції парафіни, то Га
личина є маЙ.же монополісто~ цього товару на світовім ринку. 

Грошева вартість еl{СПОрту нафтових продуктів: за 201.960 
тонн, вивезених за кордон, одерJItувано після »Рочнїка« 82,85 
міл. зол. річно. Коли в цій пропорції обчислити і вартість ВИВО3У 
до корінної Польщі, 'ГО одержано як загальну В<1птість вивозу 
з нафтового басейну - кругла 235 міл. зол. ріЧНО. З9) 

Весь нафтовий промисл організований чужими УІtраїні елє
ментами, в тому тільки в незначній мірі польським Іtапі'rалом. 
Головні підприємства є в РУІШХ фраНЦУЗЬІtих фірм. Тому й з на
ІПОЇ нафти побирають ЗИСІ~.И з аГ'f)аничні підприємці, траІtТУЮЧИ 
наш край як свою Rольонію. Рафін('рії нафти 06єднані тепер 
у синдикат (картель), котрий дик'тує ціни, ВИІ{ОРИСТОRУЮЧИ своє 
6еЗКОНRуренційне, монопольне становище на шкоду l~раю. 40) 

С і л ь. Власна продукція Галичини стачила ян~раз на влас
ну потребу (річно 48.0.00 топн) . 

. ЖивИЙ: біВ і є 'eI\(~TI!OP~l' дереgаl і пr.рших продуктін грубої .Й~г~ 
оБРlБRИ. ; 

Д·е р е.в о. Галичина вивозила дерево то залізницями в Ні
меччину (Берлін), то CJIЛаRЛяла в низ Прутом і Дністром в 
Одесу і Чорне море: бальки, ДОПП\'И, необроблені кругляки. До
кладних цифрових даних іна жаль привести годі; по Булку 
Галичина з Краковом Іtонсумувала з 8-ми міл. мЗ своєї річної 
продукції са f) міл., а 3 міл. експортувала (це буде приблизно 
1 мiJI. тотІ). На україНСЬІtу Галичину з того припаде біля 
2 1· S І 

1/2 МІл. :м. . 
ІІа Схід йшло виключно необроблене дерево, на 8ахід об

роблене, а це з огляду на ВИСОІ{ИЙ сРрахт. який примуurував 
ощаджувати на вазі. 

39) Приблизно така сума, на якv Галичина довозить текстильних виробів. 
40) Гл. "({ооп. Республика" 1931/111. 
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Вивіз вниз ДНіСТром ішов через Одесу над Рейн до Ротерда
му, ПрИ чому 'цей транспорт мимо 5-ти кра;тної віддалі, був 
дешевший як по суші через Польщу. йшли теж транспорти 
до Італії і Франції. 

В останній час зростав вивіз дерева на Україну, головно 
для КОП3..Jl:ень. Торгівля була в руках головно віденських а60 
німецьких фірм, які й ставили тут свої тартаки. , 

Дер е в о о 6 Р о 6 л ю ю чий про мис Л Галичини був на сгіль
ки мізерний, що не засп,окоювn,в навіть ,місцевих потреб, не 
говорячи про вивіз . Привозили папір, сірники, меблі і I'~ О Ш п
к ар с ь к і в и ро б и (!). 

Вивозили корки і к,олита. до обуви. 
3 а п о ль с ь ких час і в пішла Talta нагальна еІ"сплуата

ція, а властиво девастація лісів на неПОJIЬСЬRИХ .(УІ"раїнськіЙ 
і білоруській) територіях, що коли так піде далі, а до того йде, 
то в скорім Ч3ісі тут ос'танться небагаrо 3 давної лісової сла:tЗИ. 
Урядові джерела не подають точних цифр про вируби лісів; 
як продукцію подають - цифри про природнїй при ріс т ліеів, 
хоч відомо, що вируб лісів перевищує далеRО природній приріст, 
що вже нераз публично констатовано, навіть у соЙмі. 

Як цифри· продукціі ( приросту) аа рік 1926. подано: 
воєв. Львів 2.184.660 мЗ 

Стани славі в 2.143.738 " 
Тернопіль 855.342 " 

разом . 5.183.740 мЗ 

(Полісся: 2.319.186 мЗ, Волинь 1.496.588 мз). Отже річний при
родній приріст на 1 гектар вино~ив 3,4 мЗ (на Вел. У країні всього 
2,9 мЗ). 

Вивіз дерева і виробів з нього з Польщі в рр. 1927-1929 
дер:л"ався пересічно біля 5 міл. тонн річно; тому, що Галичина 
посідаючи 15.250 га ліеа (на всіх в Польщі 80250 га), має 19 (1/0 

всього ліса в П'ольщі, то з повищої цифри експорту припадає 
якраз біля 1 міЛЇ:она тонн або коло 3 міл. мз на Галичин~У'; вартї:сть 
цього експорту в названих роках була біля 93 міл. зол. (ціни де
рева між-тим упали; еRОПОРТ в ОСТ. роках падає і то .сильно). 
Крім того безумовно дещо галицьКаОГО дерева йде в саму Іl0ЛЬ
щу. А де ще місцеве епожиття~ 

Виходить, що лите поза межі Польщі вивозять тепер з 
Галичини таку кількіоть дерева, яку до війни вивозила ціпа 
т о Д і ш н Я Галичина, отже разом з західньою ПОЛЬСЬКОЮ ча
стиною. Враз з вивозом в корінну Польщу можна числити Ц і
лий експорт дерева з Галичини на біля 11/8 міліона 
тонн рі чн о, У вартості 124 міл. з о л. 

3 повищих чисел виходить, що дійсний вируб лісів в Гали
чині мусить далеко перевищати природній приріст дерева у лісах. 

3ниж:к.а КОНІОнктури в останнім часі припинила дещо вируб 
лісів. В кожному разі треба дбати про те, щоби В:lрублені ЛЇlCИ 
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віДНОВЛІова:ги, бо в противному разі вони помалу 3НІІІ;атимуть 
з нашого краю, а з ними і велике нацї-она.пьне GОГ.lї ство та 
одиноке ДJltерело зарібків населення в лісових, осоU.ЛІІRО гір
ських районах. 

П.о т а с о в а с і л ь (калій), необхідна тепер ЯІ~ цінн е міне
ральне угноєння, добувається з цілої Польщі і У країни JIИlпе 
на галицькому Підкарпатгі (Калуш, Стебник).41) Ії добування 
зросло від 1913. р. КОЛЬ()С(:'1,льно (з 2.350 тонн на 358.600 тонн, 
~y 1920. р., себго більше як 150 разів!). Це ве2Іичезпе багатство 
'уКр. землі є безпосередно в руках польської держави (монополь). 

В р. 1927. добуто калія в Німеччині понад 11 Міл. тонн, У 
Франції 2,3 міл. тон. Га.личина зі своєю 1/:~ міл. тонн \займає 
тре т є міс Ц е у с в і т о в і й про Д у R Ц і ї к а л і я. 

11 родукція галицького :к.алія покриває за раз цілу потребу 
ІІольщі; Гмичина разом з ІСраІ\ОБОМ спотреБУ'вала в рр. 1928-
1929. пересічно 31.880 тонн річно, коли числити після орної 
площі, яку має Галичина, то прийде~о до висновку, ЩО з Гали
чини вивозиться до корінної Польщі п о над 325.000 тон Н. 
Очевидно, цей стан може детдо змінитися, наІ~оли6 ужпвання 
мінеральних угноєнь поширилося біЛЬІІІе; відомо, що воно в 
Познанщині є ян:их 10-20 разів більше, як в Галичині (на Во
лині і Поліссі Іце й досі майже не відоме). 

Грошева ва.ртість цього експорту після гуртових цін з р. 
1930. (уряд, ЯltИЙ Є власником копалень калія, підвищив ціну 
від р. 1927. з 790 зол. аа ваіОН 10-т'оновий до 1.375 зол.!) буде 
отже 44 мі л. з о л. Таким чином експорт калія висувається на 
четверте місце в аІ\тиві торг. білянсу Галичини (після на{Рти, 
дерева і .яєць). 

* 
Це є головні позиції експорту Галичини. Далеl{О склаДН-ЇЩfL 

справа з дослідженням і м пор ту, І\.о,ли не ~OBciM нсможлива. 
Не маємо майже ніяких зачіпних, на основі ЯІ\ИХ МОЯtнп6и вста
новити хоч при()лизно точну цифру довозу навіть ДYiТ~e важних 
предметів. 

Галичина як до війни, raR, і за раз вивозить, I~piM насl:>ти, 
майже самі сиріБці, а довозить готові продукти. Найбільшим 
дивоглядом є прим. факт, що Галичина вивозить живу худобу, 
а довозить шкіри (оирі і 'виправлені), довозить иавjть лі.Й для 
продукції мила, довозить свіЧRИ і мило - вироблені 3 її влас
ної парафіни та 'лою, пр'Иво~ить сукно, зроблене з її ВОБНИJ 
і под., привозить навіть тяжкий цемент, виво~ить дерево а при
возить папір і ·Т. д. 

Галичина дов,Рзить: 
вугілля, заліно, машини, JПІ\.іри, текстильні вироби, хемічні 

й ме.~ичні товари, пЗ0тові й фОСI~р,орові УГНОf.ННЯ, папір, фарби, 

Н) Стебницка сіль 6 мішанкою камяної СОЛИ, каініту, та rлавберської соли. «( лавберську сіль добувають теж на Кубані). 
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Електротехнічні прилади, приймаємо 100/0 ціло-поль
cыIoгoo довозу, це дає 1.200 тонн, вартости 17 міл. зол. 
кольоніяльні товари, Галянтерію. Що до продукції цукру і солі, 
то вона є приблизно самовистарчальною. 

~'fожна заРИ3ИЕувати обчислення імпорту Галичини, беРУЧll 
за основу ци(рри загально-польсьн:ого споживання окремих I~P'yII 
товарів і УЗГЛЯДЮ'ЮЧИ дані білянсу РутовеRОГО з 90-х років, 
очевидно з поправкою з огляду на територіІО, зріст населення 
і зміну обставин. Ми свідомі ТОГО, щО це будуть приблизні 
обрахунки, та, не маючи іншого виходу, мп це зробимо. 

Візьмім прим. В У Г і л л я. ІІерссічне СПОЖИТТЯ в цілій ІІоль
щі в рр. 1924-1928 було 790 кг. на гол(}ву .. А.ле індустріяльний 
захід очевидно спотребовує вугілля без порівнання більше, як 
Галичина, :С Rа.жім найменше в двоє. Отже норму спожиття для 
Галичини слід би ПРИНЯТИ Яltих 400 кГ. 42 ) На RР,УГЛО 5 міл. 
населення Галичини це ДаЄ 2 l\{ і л. ТОН н, У грошах (по 37 зол. 
тонна в гурті) 74 м і л. з ол. 

Г],'1 е R ст и'л Ь ні т ова р и (м а н у СІ> а кт у ра). Пересічне ср:о
життя на голову бавовняних 'тканин в Польщі є 1,8 Kl'. На Гали
чину припада.лоби: 9.000 тон н У в арт ост і 225 ?У[ і л. :3 О л. 
(к.оли приняти ці.НУ одної тонни так як її числить поль. стат. 
уряд, а саме 25.000 зол.). 3 цеї цифри можна би депrо віJ,ЧИС
лити. на рахунок І\'.раєвої продукції бавовняних ТІНtПИН, та цього 
не буде багато. Приблизно 200 м і л. 3 О л. все ТНКІІ осталося б 
на раХУНІ\.У імпорту. 

Вовняних ТRанин довозиться дополыIіi приблизно l/;~ того, 
що бавовняних; коли відчислити деІЦО на ~paЄBY продукцію 
ВОВНИі і виробів з неї (очевидно більше як при бавовні), '1'0 ,остане 
ЯЕИХ 30 м і л. чистого імпор'гу У ГРОПlах (у Руто'вского Гал. 
довозила 1.1 ОО ІОВН ВЩЗНИ). 

3 а л і з а і Д р. мет а л і в Галичина не має З0всім. Річtн.е 
спожиття 22 кг. на голову, з nорективоіЮ на пром:псл 15 кг.; на 

Галичину. отже припадалоб 75.000 ТОН Н (у виді заліза іГОТОІВИХ 
виробів з нього). ВарТіСть після норми стат. уряду 28,5 мі л. 
з ол. (у Рутовского було 21.000 тонн, вартости 14,5 міл. I~Op,.). 

Про мис Л о в и х маш и н і залізничного матеріялу Гали
чина (з :Краковом) довозила в 90-х рОlках 3.500 тонн; з огляду 
на зміну обставин і на те, що Краків має свої фаБРИІ\'.И машин 
і вагонів, треба приняти на ниніmний час приблизпо в двоє 
більше, оrже 7.000 тон н, BaprjcTb після ниніІІІПИХ норм 35 
міл. зол. . 

р і л ь п и чих м а. шин довозила Гал. з Kpa!~OBOM 2а РУТОВ
ского 1.350 тонн, з огляду на довіз з Польщі треnа приняти 
І~Рyrло 3.000 тонн, вартости 10 міл. зол. 

42) Після Rocznik-a stat. заліанці, рільництво, копальні, уряди, віЙСI<() і до
машні господарства спотребовують разом приб. 10 міл. тонн на всіх 23 міл. 
тонн. До того додавши дещо на промисл, прийдемо до половини заг. спожиття 
в галицьких умовах. 
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Ш І\: і Р а і вир 06 и з неї: 17 О/О заг. IIOJIbCbI~oro і1\IПОРТУ 
(КЛЮЧ числа населення) дає за 1928. р. 4.160 ТОН н, ваРТО<.;ТІІ 
кругло 40 мі л. З О л. (у Рутовского 2.800 Т., вартосl'И са 1 О 
l\iіл. кор.). 

Р и Ж: СПОЖИТТЯ в Польщі 2,08RI'. на голову, на 5 міл. 
населення дає 10.000 ТОН R, вартости 14 мі Л. 3 О л. (ціни 3 

1928. року). 
R а в а, ч а й, R а к а о, частка загаЛЬНО-ПОЛЬСЬІtого імпорту 

після І\·ЛЮЧU, lI[lселення, з поправкою за рахунок біЛЬІПОї пеЗ[l
можности Галичини, буде 100/0 всього пол. імпорту = 1 .400 т <? н н 
У вартості 6,5 мі л. з о л. (ціни 1928. р.). 

Р и 6 а (се.ледці, 'ГОЩО), 17 о/о всього імпорту ДНЄ са 13.500 
тон н, вартости 8~5 мі л. з ол. 

См а Jl е Ц ь, мар r ари на j Т. д., 100/0 всього імпорт~т (3 
огляду H~ більше СПОЖИТТЯ амер. смальцю в корінній Польщі), 
дає са 1 .600 тонн, вартости са 6,5 мі л. з ол. 

r а л Я п тер і Я, довіз головно з самої Польщі; І~ОЛИ за під
ст.аву взяти дані Рут,овск,ого з поправкою на приріст населення~ 
то дійдемо до цифри біля 700 тон н, вартости к ругло 13 м і л. з о л. 

т ют ю н. довіз са 2000 ТОН Н (;узгляднюючи власну прОДУК
ціІО) У вартості са 6,7 мі л. з ол. 

r у м О В і вир о би, 10{'/о всього імпорту, са 500 ТОН Н, вар
тости біля 5,5 мі л. з ол. 

Пап і р, річна позісталіеть ва СПОЖИТТЯ в р. 1926-. 28 5 кг. 
на душу, на 5 міл. дає 25.000 тонн, вартости біля 82 міл. зол. 
з коректурою на наші відносини яких 13.000 т <-' Н Н, вартости 
16. мі л. з о л. (у Рут'овского багато менше). 

Пом і ч н і п о г ної (відооток площі, зменшений для певно
сти на третину, отже са 100/0 всього імпорту) - 24.000 'г он н, 
У вартості 4,6 мі л. 3 ол. 

Це є головнї. предмети га.,Ч:ИЦЬRОГО імпорту. 
Остає ще ряд позицій, ЯRі в своїй СУмі все таки дають 

пова.жнї. квоти. 3 ними ще тяжча справа; ДЛЯ їх обчислення 
вже не вистарчають приняті нами 'в горі критерії. Тільки »ін
СТИНRтом« керуючись, ми приймаємо для їх усіх 1 О о/о зага.ЛЬНQ
польського імпорту, хоч на ділі його може бути Р' менше. 
Це є такі позиції: 

овочі 
вина 

футра 
, х;еМЇlw,лії 
ШКЛО,·порцал.яна, фnЯЕС 
шлях. металі 
цемею 

прециз. апарати 

авт;а 

годинники 

КНИ.il{І\,И 

муз. інстр., меблі 

60 

2.400,00 тонн 
6.000,00 " 

360,00 " 
5.000,00 " 
1.300,00 " 

0,48 " 
6.000,00 " 

105,00 " 
900,00 " 
.112,00 " 

- ,ОО " 
250,00 " 

2,8 міл. зол. 

8,0" " 
1,9 " " 
5,3 ., ., *) 
6,0 ., " 
1,9 " " 
0,5~, ,,**) 
2,6 " " 
6,3 ~, .. 

5~1 " " 
1,0 " 
1 ~6 " " 

" 



Тор r о R ель ний б і 11 Я Н С r а JI и ЧИН Н. 

ХОЧ ЯЕі застереження ми були приневолені рОбити, спеці
яльно при імпорті, то все таки попробуємо звссти до І~УПП 
повищі цифри, бо помилки, хоч і є, то мабуть не такі знова 
великі, щоб могли затемнити осн О В Н У тенденцію. а іставл еШf я 
обчислених нами позицій експорту 'та імпорту дає таІ\.і висліди: 4ry ) 

Експорт 
(міліонів пол. золотих) 
(1 зол. = 11 ам. центів) Імпорт 

нафта і її перетвори 235 текстильні вироби а бавовни 200 }230 
дерево 124 вовна і вироби а неї 30 
я йця і птиця ~5 вугілля 74 
худоба, свині, мясо 47 шкіра і вироби 3 неї 40 
масло 15 промисл машини 35 t 
потасові (каліеві) соли 44 ааліао і вироби 3 ньего 28,5{ 73,5 
бобові (фасоля, горох, ,біб рільничі машини 10 

і окопові 15 електротехнічні прилади 17 
щетина, волос, ПIРЯ, пух 2 папір ] 6 
МІД 6 риж 14 

---(алянтерія 13 
573 кава, риба, смалець, тютюн 28 

(умові вироби 5,5 
погноі 4,5 
ІНШ] 42,5 

558 

}IR бачимо, білянс на 3а)га.л рівноважиться, даІОЧИ малу 
надвишку ВИВ03У, ХОЧ МИ В позиціях імпорту 3 06ере.жности стд
вили досить пова.жні цифри. В 90-хроках, як обчислює РУТОВСЕі, 
білянс мав незначну перевагу ДОВО3У над ВИВОЗ0М, але 3 того 
часу зрос.ли кольосально основні позиції ВИВО3У: нафти, дерева, 
поrасових солей, врешті яєць та масла. Перші - в наслідок 
прискореної експлоатації природних богацтв Галичини, остан
ні -- в наслідок постуП1аючої пролєтаризації села, ЯІ~ОГО нужда 
приневолює збувати цінний ТОВЩ і білок, 3 кривдою для влас
ної відживи. - Все таки - Галичина край богатий і i:tІ"ТИВНИЙ 
під господарським оглядом та мігби добре прогодувати своє 
нн,селення,' якби не те, що ,цоходи 3 його І~опалень і лісі~ 
забирають чужинецькі їх влаСНИІ~И, доходи 3 торгО'влі - армія 
торговельних пn,разитів-ІІІосередників, а до того якби деР.іІ\.ава 
не забирала для себе аж такої частини народно-господаРСЬІ\'ОГО 
доходу, як це топер діється. 

Торговельний білянс Галичини, так як справи стоять сьО'го
для, стоїть на 4-0Х сто В п а х : на екс пор ті н афт о' В И х 
про Д у R Т і в, про ду к т і в. с кот а, РСТ В а, дер е в а і пот а-

":І) ДИВ. РИСУНОК ч. 7. 
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с о В о ї с о л и. (Лише, що грошеві впливи за ПО'І'асову сіль і в 
значній мірі sa нафту, не приходять до краю; їх іrп~асує дер
жавна каса у Варшаві згл. нафтові бnрони. Це ще більше по
гіршує фінанеовий стан населення змеНШУІОЧИ ЙОГО доходи). 
Свідчить про це зіетавлення цифр експорту: 

lfафтові ПРОДУКТП 235,0 міл. 30u"1:. = 410,.'0 всього ВИВJ~1У. 
ПРОДУІ~ТИ cRoTapCTl;tl 
і птаХіВНИЦтва 147, О " " = 26 о/о " " 
Дерево 124,{) ~, " = 21 0,іо " " 

П отасова. сіль 44, О " " = 8 о/о " " 

Серед імпорту Галичини >;ца рює« на жаль -- ман.У Ф а 1:-
тур а, прод.УRТ, ІЦО ЙОГО можна б у краю ca~[OMY виробляти., 
як би зна1ТЯ та організаційний хист. Друге місце ~lайм:ає пу г і ль. 
на що немn ради; третє шкіра, якої є ДОСИТЬ 'в !~раlO, ЛІппе 
треба вміти зорганізувати її Обрібку. 

3 напружености сучасного торговельного 6іл.янсу Галичини 
не ВИХОДИТЬ, ІЦО він таЕИМ все мусить бути. Що-ж Ои тоді -треб:l 
сказати прим. про корінну Польщу (т. зв. RоролівстІЗО)? НаВП;I
ки, при умові політичної еианципації, ліквідації великої зет [. 
власности та націоналізації (удержавлеННIQ) 3СJПІИХ СІ\арбів (HilL.tJ

ти, соли) і при економічній (спеціяльно І~оопера тивній) а R т И Н
п ост і нас ел е н н Я Галичина зацвила б добробуто~[ і леГІtО 
могла 6 переступити мертву точку торг. білянсу, на яr~ій СТОЇТЬ 
зараз і стати навіть дуже інтенсивним експортеll0М, як сировин, 
так фабрикатів (на Схід). 

Галичина була до війни (ЯІ~ би не штучні перепони. то 
була би і сьогодня) так'ож визпачним експортером живої робо
чої сили (еміГраІГІів). По війні еміграція припинена як за море, 
такі і ДО Німеччини; малі партії йдуть до Німеччини, в міру того, 
як на це до.зволить поль<;ька влада, що зарібки ці \Ре3ернує 
головно ДЛЯ ПО ... "'Іьеького наоелевня. 

8. Вакарпаття, Буковина, Весарабія. 

ОQЛОМКИ українеької території - 3 а к а- р пат т Я (під вда
дою Чехословаччини, 14.700 км2 ІІЛощі, 800.000 насе.цення), Бу
к О вин а (5.300 КМ2 , 460.000 населення) і Бе с а р а б і.я (11.988 
Ем2 самої україНСЬІtої території, кругло 800.000 наееЛ8І1UЯ) обі 
під румунеЬRОЮ окупацією - займають разо~ поважну територію 
31.937 ЕМ2, з кругло 2.000.000 населення;. Вони становл.ять аахід
но-швденну охорону YRp. етнографічної території, простягаючи,CrЬ 
ПОВ3ДО~ валу Карпат, переходячи через їх найвищі (Чорно
горсько-мармарощські) верхи і вступаючи в Б.уRОВИНс.ькїй та Бе
с.арабсьцій височи~і в область україиеЬRОГО степу. Це наш піВ
денно-західній авангард, тим цінніший, що має мимо вс.ього 
здорове в своїй основі населення, яке мож·е і мусиrь стати 
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цінним СПіврОбітником У сОборній економі чно-с.успільніЙ робітні, 
де твориться вже тепер і 'творитися буде в май6УТНЬО;\fУ все
українська економіка і цивілізація. 

На жаль про економічні відносини цих областей маємо дул·~е 
скупі ItoHKpeTHi відомости. Ці загальні дані, які маємо, відно
сяться переважно до довоєнних часів; післявоєнні :відносини 
склалися так, що годі добути спеціяльні дати про економіку 
цих частин (головнО.-ж румунської ОІ\.упації) хочби через те, 
що адміністративно ані УRраїНСЬІ~а частина ВУКОВИНІІ ані Бе
с.ара6ії не є виділені з решти РУМУНСЬRОЇ теРИТОІ~ії і Яl~ОЇСЬ 
окремої для них статистики мабуть і не ведеться. Те, що знаєм') 
на підставі да.внішних даних (за проф. РУдНИЦЬІ\ИМ,Н) а що 
ТОРІНLЄТЬСЯ 3акарпаття то на основі даних чеського статистич
ного УРЯДУ в Празі) ка.же на.м, що своєю економікою ;jаІ\.арпаття 
нагадує цю частину галицької території, що обнята тепер в 
Польщі назвою СтаниславіВСЬRОГО воєвідства; теж саме можна 
сказати і про Буковину (живо нагадує ПОRУТТЯ); Бесарабія-ж 
по своїй економічній структурі належить до українського ·~Te .... 
пу. Спеціяльністю 3ака;рпатrя є ліси і сіль, теж виноградарство, 
Буковини - ліси, почасти безроги і кукурудза, Бесага6ії 
кукурудза, пшениця. 

І-Іе маючи можливости подрібно обчислити ТОРГОRСЛЬНИЙ бї
лянс RО./RНОЇ З названих трьох земель, ми звернемо тут увагу 

лише на їх безсумнівні надвишки згл. недостатки. 
Дер ева. 3акарпатеька Україна має 633.000 га, І"РУГЛО по

ЛОВІІНУ території під лісом (48,30/0 по відрахуванні ПОЛОНИН). 
Ліс гарний і цінний (660/0 бучини, 100/0 дубини, 240/0 ШПИЛЬЬ:О
вих). Він У 560/0 в державних руках і якраз ця частина вируб,У 
йде переважно на експорт. :Коли приняти ту саму норму прп
росту і еІ\~П.:rJоатації ліса, що є п~ цей 6i!~ Карпат. R СПНП!СЛ(l
вівському БОt;віДСІві., а саме: приріст 3,41 мз з 1 ra, то oдepii~HMI) 
річної прод,укції дерева., при кругло 7.000 К\12 (tБJ 700.000 ,га 
лісовОї ПЛОШі, - 2,38 м і л. мЗ дерева. ~10жемо сміЛІІВО приня'1'И 
що біля ІІО.;товини цеї ПРОДУІ~ції, а в кожному разі 1 міл. М\ 
йде на GІ\СПОРТ поза. межі 3акарпаття. (Продукція Гал. Вол. 
земе~lЬ в 1926 р. була кругло 9 міл. мз або 3 міл.тонн~ 3 того 
піш.l0 на 8КСПОрт близьroо 5 міл. мз 45) але треба памятати, шо 
Зallотребування дерева для будівель промислу в Польrці деп.І;О 
біЛЬUlе, ЯІ\ на 3аЕарпатті). 

JТRраїНСЬRa Буковина займаючи дещо понад половину адмі
ністративної (австр.) Буковини (5.2.76 КМ2 на всіх 10.441 RM2 ), 

мала теж приблизно понад половину дісової площі, а саме KPYГ~O 
225.000 га. Це дуже великий відсоток, і віХІ;повідно дО ТОГО країна 
ця давала багато дерева на експорт, який ішов ГОЛОВНО . вниз' 
Прутом до портів Чорного Моря. ПрИЙма.ючи подібний ключ про-

401) СТ. РУДНИЦЬКИЙ, Основи вемлезнання Україци, том 2. Ужгород 1926. 
45) 3 самої Гадичвни біля Рlз міл. ТОН (= са 4 міл. 11\3, гл. вкще). 
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ДУR.ції, як ДЛЯ 3акарпаття, ми одержимо цифру 855.000 мз рі ч
. ної про Д у R Ц і ї, з чого найменше 2/з мусіло йти на експорт. 

в кожному-ж разі яких 1/2 міл. 'мз. 

С і л ь. 3а1\арпаття-це одиноке нині для цілої "lІохословнччи
ни джерело добування соли. Ії добуто ПРИМ. - в р. 1929 -
174.000 ТОНН У вартості 56 міл. чеськ. корон (1 Rч = 1/задол.). 
3 'того спотребовано на 3акарпатті всього 7.000 тонн, реІІІта ОТ
же 167.000 Т. пішла на експорт до Чехії. Для порівна.ння приве
демо, що ціле Галицьке Підкарлаття виварило в 1926. р. всього 
48.000 тонн; славна ВеличІ\.а з Вохнею дала в цім році СОЛИ на
навіть менше, як наше 3а.І~арпаття, бо всього 168.000 'Тонн. 

Х У Д о б а. На вивіз давала досить безріг БУІ~овина, дещо 
худоби Бес.арабія; свиней і худоби 3акарпаття. 

Х л і 6 о в і з б і ж ж я. Іх давала на вивіз одна ті.льки Беса
рабія. Річна продукція пшениці виноеила кругло 2 міл. С., жита 

-0,7 міл. С., І~'уІ~УРУДЗИ (яка тут, як і на. Буковині зас-тупає по 
части хліб, по части бараболю) - 2,7 міл. с., разом всіх трьох 
род;і.в 5.4 міл. с. Річне спожиття пшениці і жита в сусіДУІОЧій 
з Бесарабією Херсонщині було до війни 234 К1. 46) дЛЯ Бесарабії 
це давало-б біля 2,3 міл., з поправкою на більше спожиття 
кукурудзи як cyporaTY бараболь - біля 3 міл. с. Остає отже 
на експорт кругло 21/2 міл. с., переваж,но пшениці. 

3акарпаття зібрало в р. 1928. такі кі.лЬІ~ОСТИ збіж: ІІІІІениці 
341 тис. СОТН., жита 208 Т. с., ячменю 44 Т. С., вівса 336 ·г. С;., 
RУКУРУДЗИ 600 тис. сотнарів. 

9. Місце України як етноl'рафічної цілости у світовій 
продукції і товарообміні.47) 

Попроб;уємо зробити синтезу наших даних про зовніПІній 
товарообмін ~Ткраїни, трактуючи її як одну господарську ціJlість, 
і зясувати собі її місце у всесвітньому міжнародньому Обороті. 
Очевидно, не маємо ні місця ні змоги дати подрібне зіставлен
ня, та це й не є потрібне, бо міжнародна торговельна позиція 
JT R.раїни вирішується кількома о е н о в ним и позиціями. ~Іи про 
ті осн О В Н і позиції товарООбміну й будемо говорwrи; 3 інших 
виберемо тіЛЬRИ найважніщі. - Для кращої іЛІострації подаємо 
при головних продуктах також дані про продукцію (виробництво). 

3іставлення робитимемо очевидно тільки в одиницях ваги, 
бсзузгляднення грошевої вартости. ІІе друге й не є н:онче потріб
не. - Дані про Вел. Ук,раїну беремо головно від Кривченка,4R!) 
про Кубань за І. Івасюком, про інші окраїни ВИRОРИСТ1ОВУЄМО 
цифри зібрані Др. І. Федевим, про Галпчину наПІі ПОRиші 06-

46) Воблий, назв. твір стор. 69. 
47) ДИВ. рисунок· ч. 8 і 9. . 
48) ,,3бірник стат. відомостей по нар. госп. України", І{ІІЇВ 1919. 
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числеІШЯ; іШПі, Яlt вище. Дані про В. Україну і ІСубань 'від
носяться пере;ва.жно до часу 1909-13, як »нормальних часів«; 
дані д_ро Галичину до р. 1926-28. (Скорочення: В. У. - Ве
лика Україна, Кб. - Кубань, о. - окраїни (Rурщина, Воропіж
чина, Донщина, Ставроniльщина і т. д.), Гал. - Галичин~" 
Бк. - Буковина, Бес. - Весарабія, 3ак. - 3акарпаття) .. - Що 
дО В. У., Кб., Вес. і Бук. подаємо перева.жно передвоєнні дані; 
про Гал., пересіч. за 1927-1929. р. 

8ажніші предмети всеукраїнського експорту.49) 

Пшениця. 

Про д J- y~ Ц і я. ~Iicцe У країни як цілости в світовій про
дукції пшениці визначать слід.Уючі цифри. 

Продукують ЇЇ рі!чно (міл. тонн): В. У. (довоєнні дані) 5,71, 
о. (довоєнні д.) 1,5, Кб. 1,94, Бес. 0,2, Бук. 0,01, Гал. 0,4; 
3ак. 0,03, разом етнографічна Україна 9,8 мі л. ТОН Н. Пересіч
ний річний світовий збір до війнд 102,8 міл. тонн, по ;війні 
(рр. 1922-1927) 107 міл. тонн. Участь України у світовій про
дукції - 9,5010. 

В и в і з. JТкраїна, як цілість, експортує Пlпеницю у таких 
кількостях: В. У. 186.650 ТІ• пуд., К.6. 57.190 - О (oцi.в!Ra) 
40.000 тис. п~уд. = 4,1 міл. тонн. Бесарабія 0,25 міл. Т., ,разО1f 
4,5 мі л. тонн. 

Сума річного _експорту пшениці усіх Ераїн в р. 1909-18 
була 50) 17,6 міл. тонн; з додатком експорту УRраїНИ до Росії 51) 
0,8 міл. тонн буде 18,4 міл. тонн. Отже частка України у все
eBjrrHbOMY довоєнному ,експорті пшениці була 290/0, себто бі.лЬІJlС 
яR одна четверта частина! I~e була величезна цифра. 3а рр. 
1923-26 пересічний світовий експорт був 19,8 міл. т'онн (m~ 
вище 0,8 міл. тонн (вивіз України в Росію, не узгляднений 
у цифрі 19,8 міл. тонн), дає 20,6 міл. тонн світового еЕСПОРТУ'. 
Коли б і нині Україна була в стані довоєнної ПРОДУRТИВRОСТИ, 
могла б давати 4,4:20,6 = 21 О/о, о т Ж е все таки п о в ер х l/f 
світового експорту пшениці! 

Від того часу чимало дечого змінилося як на світових рин
ках, так і на самій Україні. Безприкладна руїна с. господар
ства приголомшила еІ~епортову здібність »пшеНИЧНІЩі Европи« 
- не дивлячись на ус.і поліцейські заходи влади біля ВИТИСКУ
вання хліба зі села, на всі хлібозаготівельні кампанії. 3а той 
час було всіляко і на світових ринках пшениці: був »ударний 
час« офензиви Амер. Спол. Держав, потім - по світовій війні 

f9) Сучасна еllономічна кріза заllріпила в цілому світі тенденції до госоо
даРСІ<ОЇ самовистарчальности і це підривав вигляди на більший розмах УІ<раїнсь
кого еllСПОРТУ в майбутнім. 

50) Всі дані про свіТОRИЙ ринок за В. Тимошенком. 
51) Це конечне з огляду на математичну правильність обчислення. 
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прийшло там зменшення ПРОД,УІ\ЦН (після еПаДУ цін в роках 
1921-22), зате появилася експортна офензива Канади і АрІ'ен
тини. 52) 3араз, уже від двох літ переживаємо нову ЗНИЖltу цін, 
за як-ою прийде очевидно нове перехолодження за OKeaI-IO~{, а 
Україна :мовчить. Ії пшенична ПрОДJ1Іtція в 'останніх 2 роках 
різко паде, очевидно не лише через ,неврожай 1928. р., т~ 
подають офіційно, a.;JJe і з тих самих причин, які принево.лЮЮ1'Ь 
Американців перекидатися на інші гаЛjТзі продукції; тіЛЬІ\И що 
на Україні нема куди дуже перекидатися, бо всюди чуває 01,,0 

»заготівельних органів« і селянство просто не обсіває піль при 
тих смішно низы�ихx цінах, які Йо:\[~· МОНОПОЛЬНО JПЛЯХОМ т. ан. 
контрактації дпктує уряд.5:3) (У РЯД тітт ВИRОН.УЄ ту ролю, Яlt.У граf: 
ринок! і 6і,рж.а в Америці). 

В 1930. р., з осеши починаючи, почався па ново CI~eIIopT 
збіж, пшениці і жита, з Рад. Союзу, треба думати, що головно 
YI~paїHCЬEOГO п·оходжqння. I~e т. зв. рад я н с ь І\, и йде мп і н Г, 
ЩО наробив стільки шуму в ЕВРОПі й Америці, а саме чероо 
ТСі, щО прийшов В пору страlпенної .і без того ани.жки 'цш 
рільних продуктів на світових ринках, а прийшов з цінами 
ще нижчими~ 3аходили ДОВГО в голову, як селянство в Радян
щипі мож,е прОДа13ати свQlю працю а.ж по таІ~ИХНИЗЬКИХ цінах? 
Хіба воно навчилося таких нових методів господарювання, ЩО 
їх ще не зна·ють у світі і збільшило в троє-четверо зрожаї :3 

гектара? Або може так подешевіли в Рад. Союзі промислові ви
роби" що Іtупна вартіlСТЬ с\еЛЯНСЬІ~ОГО товару надзвичайно під
неслася~ Виявилося скоро, ЩО ніЧОГ,О подібного там не зайшло. 
Навпаки, врожаї 3 гектара як були так і є наЙни.жчі в Европі, 
а вироби промислу без порівнання дорожчі, ЯR поза Рад. Сою-
30М. сеRреттілыIии в новіМ, ще більше загостренім способі ви
тискування збіжжя 3 села при помочі »контрактації« і lt()J[ЄІ{
тивізацїї«, I~OTpi видають селянина зовсім в руки держави, єди
ного майже закупщиR.a і експортера зерна. Рад. уряд не скри
ває вже того, що приносить хліборобс.т'во В JI~epTBY справі інд-у
стріялізації (»пятиріЧRИ«); потребуючи для цього 6езміри маЛІИН 
і апаратур із заграниці, мусить здобувати- закордонну валюту 
за всяку ціну - отже збуваючи єдине,ЩО 'посідає Рад. Со-
1ОЗ - зерно - по цінах, як на світовім рИНІ'~'у. Село притім го
лодує - але це все оправдують ве.лИJ~ОЮ метою - пятирічки . 

Та очевидно, що так вічно не буде і м.Усять прийти часи .. 
коли зерно продаватиметься на підставі розцінки К·ОПІтів про
дукції-, - бо хіба прийшлося би втратити віру у силу здорового 
розуму. Прийде час, коли ціна праці ·хліБОРОБа встанов.ляти
меться не без його участи і очевидно перед Україною ~CTaH(~ 
знова питання про вихід зі своєю пшеницею, своїм основним 

51) Обширно і ясно представлено у згаданій вище праці інж. М. Храпка. 
53) Про контрактацію ЧИТ. в "І{ооп. Республиці" за RBiTeHb 1931 р. (стаття 

др. Володимирова п. з. "Боротьба за хліб". 
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майном, на світові ринки. Чи зм·о,ж,е вона і ТОДІ ІХ удержати1 
Це велике і с-мадне питання. Ставить його М. ХраПRО і 

вирішує Д.QВОЛі песимісrrично. Тут с-пра:вді переплітаються нш
ріжніщі ~fо!-[енти: своєкоmтовність ПРQДУКції, висота фрахтів, 
митні тарифи, стандартизація, елєватори, організація збут·оного 
апарату. Проблєм - без числа. Та все таки ми не (дивимося 
так чорно на ~ІІРaJЗУ, ЯR. М. Храпко. Основне, на чому він базує 
свої висновки, ц.е відношення між цінами пше.ниці на У країні 
й на світових ринках, скажім в Бельгії чи Італії або Франції 
(старі місця збуту ук-р. хліба.). Та М. х. H€ УЗГЛЯДНИВ обезці
нення (зменшення реальноої Kynв:OЇ сили) рад. карбованця, він 
порj.RНЮЄ ціни на Україні (В копійках) з ц:нами на еві "Ових 
ринках, беручи карб. по офіційному :курсу; ВИХОДИТЬ, що коли 
таку ціну заплатити на Україні за хліб та ще дочислити фрахт 
і наRЛадні видаТltи, то експорт не виплаТІІТЬСЯ. - І\о,пи би 
автор переводив свої 06раХУНRИ не в номінальній рад. валІОті, 
а після її дій с ної" к-уппої сили на Україні, то ВИЙІПЛО ~би, 
що пшениця ТУТ найменше двічі менше платиться, як вигляда.є 
на позір і еrе.спорт напевно випла;тився би. - ~L\ле і без того 
- новіЩі вже відомости евідчать про рентовність експорту 3 

~.ткраїни. На доказ приведено зіставлення українських ;заlеордон
них цін, надрJIVова.них у офіц. рад. виданні (»Україна« статист'. 
збірник за 1929. р.): 

Рік 1927/28. Ціни закордонні у О/о о/о до заготівельних цін 
УСРР. 

А.нГлія 

пшениця 

ячмінь 
яйця 

Ціни УСРР = 100. 

ж.овтень 

124,4 
269,8 
240,3 

грудень 

132,9 
176,9 
240,0 

Німеччина 

пшениця 

жито 

ж·()Втень 

167,8 
242,3 

грудень 

157,2 
238,9 

ячмінь 215,7 

червень 

154,9 
195,5 
192,0 

червень. 

178,5 
281,3 
лип(~нь 

173,1 

Навіть, як би не було знецінення рубля, то і при ПОВИІЦій 
ситуації на нім е Ц ь ких (не англійських!) ринках пшениці екс
порт був можливий, приймаючи за М. Шрагом, що HaK~1:aднi ви
даТІ\.И з України за границю виносять біля 50 коп. за пуд. 
(або 3 крб. за 100 КІ'), а ціна вагалася біля 130 коп. за ПУД, 
або 7,80 крб. за 100 кг. При ТИХ умовах YRp. пшениця кош
тувала в Шмеччині 7,80 крб. + J І~рб. = 10,80 крб., а ціна R Ні
\lеччиНЇ стояла (1927-28 р.) са 160 О/о ;української заготівельної 
ціни, це6-то ·біля 12,5 :крб.; значить, експорт оплачувався і H[t

віть добре, !{оби лише бул,о що експортувати. 
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Сучасна знижШ1 цін поетигла головно жито, пшеницю де
що менше і 'то не в такій мірі, щоби ця знижка могла цілком 
захитати ПОВИЩОЮ Ш1лькуляцїєю. Україна, як країна відносно 
молодої колонізації (степ, Кубань) країна, що досі при дуже 
примітивній аrрокультурі все таки дер.жалася на ринках, не має 
чого боятися за майбутнє своєї пшеничної культури. Річ 'rіль
ки В тім, щоби населен.ню БУЛaJ дана більша свобода в організації 
збуту своїх продуктів та в евідомім стремлінні до sаінтересування 
селянства взагалі плеканням пшениці. 3араз він - що за КУ
ріоо в країні створеній для пrnеничної сійБИ! - втікає від пше
ниці, 60 на неї найшвидше накидаєтьсSI влада. 

ЖИТО 

не ГP~"10 більшої ролі як предмет укр. експорту і то ні над Дні
стром ні на других двох заЙманщинах. (Випадок 3 радянським 
демпінrовим вивозом жита не є ДОШ1зом надміру того збі.жжя 
на ~TKpaїнi). Місце України в світовій продукції визначують 
с.ч:ідуlочі числа (в міл. тонн): 

Продукцj.я жита на В. У. (до війни 4.12, Кб. 0,11, о. 
(до війни) 0,9, Вес.- 0,07, ВУК. 0,01, 3ак. 0,02, Гал. 0;58; разом 
5,8 мі л. тон н. Світова продукція до війни 45,0 міл. тонн, в 
рр. 1924-1928 пересічно 43,6 міл. тонн. ~Тчасть України: по
над 130/0' світової продукції. 

Ячмінь. 

Продукція: В. У. (до Війни) 4,4 міл. тонн, Кб. (до війни) 
0,96, о. (до війни) 0.78, Гал. 0,31, Бк. 0,02, 3ак. 0,004; р а з ом 6.5 
міл. тонн. - Світовий збір до війни 38 м. Т., ПО війни (1924-
1928) 35,1 м. Т. Учаоть України 170/0 до війни, 'понад 180/0 
по війні. 

Ви;віз УкраїНИ: В. У. 135.700 + Кб. 29.S00 + о. (оцїнк.а) 
27.500· = 193.000 тис. пуд. = 3,0 міл. тонн. 

Світовий пересічний експорт ячменю в рр. 1909-13 був 
са 5 міл. тонн отже частка України була 600/0, зн. навіть біль
ша, як в експорті пшениці. У Ера їна сам а Д а в а л а б j л ь
ше половини світовогое:кспорту! 

(В рр. 1923-26 світовий ·еltСПОРТ 2,8 міл. тонн, в тім числі 
Рад. України 0,16 міл. тонн). 

3 розбудовою годівлі тварин на самій Україні, ЛRa муенть 
прийти, :коли Україна хоче розвиватисл, а може і пивоварства~ 
для укр. ячменю стелJIТ~ великі перспективи. 3араз РОЛІ 
України, ЯІ\ експортера ячменю ще не заступив ніхто. 
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Тю Т ю н. 

В и в і з.· В. У. + Кб. = 6.350 тонн, від того довіз Галичини: 
2.000 тонн, остає чистого експорту 4,350 тонн. 



Не маючи дат про світовий еІ\С- чи іМПОрт ТЮТЮНУ, не даємо 
порівнавня. 

:Культура тютюну (з доз. пол. уряду) сильно росте в Галичині 
(за час 1924-28 з 631 тонн на 6.000 ТОНН!), отже цифра yrtp. 
експорту сьогодня вже повинна бути більша, як показано вище. 

Певне світло на ролю укр. ТЮТЮНУ кине порівнання 11 р 0-

дукції. 3а роки 1911-15 на В. Україні зібрано пересічно 
48.000 тонн (40-500/0 продукції цілої Росії), до того збір 11:уба
ні са 17.000 т. і ГалИЧjини 6.000 тонн, разом на Україні 71.000 
тонн. Ціла СРСР Вlшродукувала в р. 1927. 158 тис. rrOHH, все
світня продукція в ЦИХ роках була 1,350.000 ТОНН. Тlастка 
У R раї н и В про Д укц і ї R Р У г л о 5 О/о. 

Олійні насіння. 

П ро д;у к Ц і я нас ін н я. Олійних насінь ріжного роду зібра
но: УСРР (1925 13,7 міл. corrH., до того збір Кубані (дов.) 4,2 
М. С., Галичини (1929) 0,24 М. с., інших земель прибл. 0,5 М.С., 
разом вся Україна 18,5 міл. сотн. річно. 

Світова продукція льянного і конопляного насіння 1927-28 
р. була 4,8 міл. тонн. (ріпак грає незначну ролю). Україна дає 
значну частину світової продукції олійних насінь. Це свідчить 
про те, які на YKpa~Нi величезні можливости для розвитк'У 
миловарства а 'разом з тим CKO'Da.pC'TBa (макуха як корма). 

. Продукція олію (СОНЯJПНИRОВОГО): УСРР (1927-28) 46.900 
тонн, Кубань (1914) 97.600 тонн, разом 144.500 тонн. Для ілю
страції: в р. 1925. виносила світова продукція пальмового олію 
437.000 тонн. 

В и в і з: :Кубань ;вивозить СОНЯШН. олію 70 тис. тонн, від 
того довіз В. У. 28,5 тис. тонн, остає ЧИСТИЙ вивіз (42,5 'Тис. 
тонн. 

Макухи. 

Вивіз: В. 3. 4.700 тис. ПУД., Кб. 5.000 тис. ПД., pa30~f 
167.700 тонн. 

Мі д. 

В и в і з: :Кубань 3.517 ТОНН, Галичина (l/з продукції) около 
340 тонн. Разом 3.850 тонн. 

Худоба, безроги, мясо. 

П ро Д у I~ ці я. Стан рогатої худоби на укр. землях до війни 
був після РУДНИЦЬЕОГО: 13,5 міл. ШТУК. Перед Україною тоді 
стояли: Брит. Індія 112 міл., Спол. Держави 56 міл., Росія 
(без України) 40 міл., Бразилія 21. "міл., Німеччина ~o :иі.л., 
Франція 14 міл. Стап по війні: Бр. Іпдія 145 міл., Спол. Дер
жави 57, СРСР без УКр. терит. 57, Арrентина. 37, Бразилія 34, 
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Німеччина 17, Україна eIHorp. 14,354), Франція 14,3, Польща 
(6ез уКр. території, на якій є 3 міл. шт.) 6 міл. і r. д. Україна 
на 7. місці. Світовий стан біля 544 міл., :Україна 2,60/0. 

Стан св и ней: ДQВоєнний етан на цілій ЄTHOГp.~T KpaJHi 7,1 
~dл. (Спол. Держави 61, Німеччина 22, Росія 6ез Уltраїни 9). 
110 війні: Спол. Держ.ави 52, СРСР без укр. терит. 18, ;Враяи
лія 16, Німеччина 19, У к ра їна eTHorp. 9,55) Франція 5,8, Поль
ща без УКр. територій 3,4. Україна на 5. місці. Світовий стап 
213 міл. ШТ., ~TEpaїHa 4,30/0. 

3наючи стан поголівя скоту і безрог можемо оБЧИСЛИТІІ 
річну прод.Укцію мяса, приймаючи на основі досвіду ГаЛИЧИЮf, 
що з річного стану рогатої худоби йде па заріз Іtругло . 330/0, 
З 6езріг 700/0. Для цілої України це робить: 4,7 міл. штук рог. 
худоби, 6,3 міл. штук свиней річного убою цих звірят. 

Під Р а х у в о к В и в о з у впг лядає так: 

Х у Д о б а: В. У. 42.670 тонн + Кб. 25.000 тонн + Гал. 4.000 
тонн, разом 71.670 тонн, з Буковиною, 3акарпаттям і Окраїнами 
понад 75.000 тонн. 

Св и ні: В. У. 11.000 тонн + Гал. 21.000 т. = 32.150 тонн, 
3 Окраїнами, Буковиною, Бесарабією і 3акарпаттям понад 33.000 

Мясо: В. У. 10.200 Т. + Гал. 5.300 т. = ·15.500 тонн. 
3агальна сума кругло 124 тис. тонн експорту. 

Світовий експорт в чwc,і 1915-1916 перес. 2,6 міл тонн. 
Частка України 4,80/0 .Відносно найінтенсивніші в цій ді
лянці частини УІ\раїни, це :Кубань (що до хуДОби) і Га.личппа 
(що до безріг). 

Мас л о. 

Вивіs Галичини 2.700 тонн. Дещо меншу кількість масла 
дон О З И л а В. :У країна до війни, зараз уже В. У. має ,l(оС,ить 
великих фабрик масла (головно кооперативних). )J:ля дальшого 
розвитку маслярства є на цілій Україні, 3 виїмком хіба степо
вої, величезні можливости і колись Укра.їна може стати екс
портером масла світової (Міри. Уже й тепер з України l~ивозяrь 
перші партії масла. 3начить, нинішний вивіз Галичини є вже 
ефективним вивозом з УКр. земель і є міжна-роднім чинником. 

3 огляду на надзвичайну вагу експорту масла дЛЯ ~KOHO
міІ\~И зах. укр. селянства вже днесь, а ще більшу в майбутньаму, 
подаємо тут для і нфо-рм-ац ії (за проф. К. РіттероМ)56) пеrсг.ляд 
світового РИНІ\.У масла за 1917. рік: 

54) Подрібно: усрр 8,2 міл., ОкраУни 3 І<убанею 3 50/0 приростом 2,5, Гал. 
1,83, Півн. 3ах. 3емлі 1,17, Бес. 0,29, 3ак. 0,22, Бук, 0,11. 

55) Подрібно: усрр 5,8, Окраїни 3 250/0 приростом 1,4, Гал.-ВОЛ. 3емля 1,4, 
Бес. 0,12, Бук. 0,11, 3ак. 0,07. 

56) "Rolnictwo", серпень 1930. 
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вивсзли 

Данія 
Н. 3еляндія 
Голяндія 
А.встралія 
СРСР 
Ірляндія 
_~ргентина 
IlIвеція 
Фінляндія 
Франція 
Польща (1928) 

(в тім укр. :зе\[лі 
Латвія 
Евстонія 
Італія 

тисяч тонн. 

143,0 
74,0 
48,0 
34,0 
30,0 
23,() 
21,0 
18,5 
15,5 
10,7 
10,9 

2,7) 
10,1 
8~7 
3,5 

450,9 

довезли 

В. Британія 

Німеччина 

Швайцарія 

Канада 

Інші 

294,0 

97,0 
8,5 
3,5 

49,8 

Які ще ве~llИЧе3ні перед нами МОJl~ЛИВОСТИ ІЦО до експорту 
~Іасла, свідчить один погляд на великі позиції вивозу таких 
:dалеНЬRИХ країн, яl\, Да,нія, Ірляндія, Латвія, Естонія і Т. д. 
Відносне спожиття масла на голову наеелення зростає, отже 
~~pOCTaє і CBrTOBe запОО'ребовання масла, про [ЦО свідча ть цифри 
спожиття масла на душу населення ПРИМ. в Німеччині. Тут 
епожиття на дупrу ЗРОС.JIО :311 час від 1913 р. до 1928 р. на 
21,5 0/0 б8). 

я й ця. 

Це !один 3 найбільших Сl'~арбів нашої землі. Один ПОГЛЯД 
на світову статис'тику еltспорту яєllь переконує· нас про це. 
·3агальна сума світового експорту яєць R р. 1927 була бі.ля 
501 тис. 'І'ОНН; 3 того припадало на: 

!\итай 
Польщу (1929) 
(В Ti~i Галичина 
(Волинь) 
Го.ляндію 
СРСР 
(в тім УСРР біля 

сама 

380/0, 

l' и с Я что н н59) 

В И ві 3 

83,2 Данію 
48,1 Ірляндію 
28,1) Бельгію 

3,1) ЮгославіІО 
62,0 3луч. Держпви 
69,9 Угорщину 

Болгарію 
отже 26,51 ) 1 Т. д. 

52,6 
36,3 
29,1 
26,4 
14,7 
14,0 
12,4 

57) Пригадуемо те, що сказано на вступі про статистичну надвишку світо
вого ІМПОРТу над експортом. 

58) "l<ооперативна РеспуБЛИRа" Львів, чеРRень 1930 р. 
ri9) Цифри аа "Яйчарством" Е. ТомашеВСRОГО, Львів 1930. Як же вище було 

СRязан(), Галичина дала в 1930 р, ще біЛJ.ше, бо 37.076 тонн. 
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АНілію 

Німеччину 

Еспаmю 

ДО R і 3 

213,1 Австрію 

176,0 ЯпоI-riю 

23,9 Швпйцарію 

1 т. д. 

15,6 
14,6 
10,9 

ІІриг,ТlЯНЬМОС.н ПОВИЩ.ИМ цифрам. OCHOBHJi ~iac'y ЯЄЦf"> Д.JIЯ 
потреб світового ринку (ЯltИЙ CTaHOBJIHTb головно ринки АНІ'лії 
й Німеччини, подібно як при маслі) достарчають,: Китай, 110JfЬІЦti, 
СРСР, Голяндія, Данія., Пригадаймо, що сказано витце, ІЦО до 
вjйни В. Україна давала 63,7 тис. тонн, отже тільки, що ціл:і 
нинішня Польща. Коли взяти на увагу величезну територjю Ки
таю і самої Росії, тО бачимо, що найбільше інт'енсивними ІДО до 
яйчарства в цілому світі є: Голяндія, 'Данія, П о JI Ь Щ (t : 

Укр аїн а. Коли принЯ'ти, ІДО ниніmний ненорма.льниЙ с ган 
сіль. господарства на Україні є тільки переХОДОRИЙ, то прийде
мо до 'висновку, що Україна :\fоже нині давати світовому РИН
кови TaI~i кілыIостии яєць: 

УСРР (без окраїн) до війни 
(і то без вивозу в саму Росію!) 

Гал. пересічно за 1927-1929 
Волинь 
Кубань 
інші землі 

разом ІtрJ'ТЛО 

63.660 'ІОНИ 

31.300 тонн 
3.126 тонн 

270 'ГОНН 
500 'romr 

98.800 тонн 

!Солиб узгляднити ще окраїни УСРР, тоді повища цифра 
повиннаб збільшитися ще на яких (мінімально) 5.000 '!'опн. 

О Т Ж е Укр аїн а ст ,о ї т ь В Д і й с н О с r і и\ о Д о в И І ~ О 3 ,У 
яєць на першім місци в світі (перед Китаєм). Вона 
сама мож,.е дати 22 О/о нинішнього світового вивоз~т і то при ві
домій неВИСОltій у нас культурі птахівництва. Вже той один 
факт повинен переконати BCJlROlГ'O про величезну вагу підне
сення у нас птахівництва та кооперативного збуту яєць. Ве
личезний відсоток вивозу яєць з нашого краю пояснюється го
головно надмірним зубожінням сеЛЯНСТRа, котре жалує собі і 
дитині яйця (так як тепер вже й MQ.,ТIOкa), віддаючи псе па РН
рок. Яйця - фактична українська роздрібна монета. 

При сумі CBiTO!ВOlГO експорту ЯЄЦЬ до війни (за Суховим 
7 шліярдів штук, числимо по 66 ір штука) в висоті 462.000 
тонн частка собо-рної України була 230/0. Нині значно менша. 
через JlIадок селянського господарства в наеліДОR політичного 
й економічного утиску і виносить: В. У. 26,5 тис. тонн, Га.J[. 3 

Волиню 31,2, інші землі крутло 0,8, разом 58,5 тис. r"OHH, зна
чить 11,7 о/о. 
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ц у кор. 

ПРОДУRція цукру, сирого, нерафінова.ного, на укр. зем
лях: ,'В. У. (до війни) 1,1 7 міл. тонн, Гал.' (В 'рр. 1928.-,1,930) 
біл~ 0,03, разом 1,2 міл. Т,онн. Світова продукція (БУРЦR_QВQГО 
й Т.рощевого) до війни була 17,6 міл .. тонн; частка України R р У г
л о 70/0. По віЙні світова продукція зросла до пересічно 23 міл. 
ТОНН, ртже частка У Kpa~, ЯRЩО продукція ~тоялаб 'ГJТТ на 
ДO~OЄlЦIOM~Y рівні, булаб 5,20/0. . . . 

Вивіз: В. У. до війни: 55.000 тис. пудів, від того 1\6 760 
(довозить!) = .54.240 тис. пуд. = 904 тис. тонн. Всесвітний екс
порт ЦУКРУ складаєцо ТаЕ: для еврОП~ЙСЬRИХ держав беремо 
довоєнні дані. (не маючи в руках свіжіших),. для Куби (Спол. 
Держав) .і Яви дані 3 ;після війни: 

Европа (за десятиліття 1903-1913) 
Спол. Держави (за 1920 р. - 1921 р.) 
Ява (за 1921 р. - 1922 р.) 

2,161.000 тонн 
390.000 тонн 

1,738.000 ТОНН 
4,289.000 тонн 

Додавши (коректив!) неузгла.днений експорт України в Ро
сію (750.000 тонн), одержимо сум У с в і то в о г о екс пор т У 
5,04' мі л. ТОНН. 

Частка Укра):ни: 17,90/0. Це свідчить про мог.утність 
~T країни як продуцента цукру у всесвітьому розмі рі, та її по
тенціяльне значіння як міжнароднього господарського чип~ика. 

Спірт. 

Що до про Д укц і ї чистого аЛЬRОГОЛЮ (1 ООО), то довоєнна 
Росія стояла на першому місці в світі (на .та.ль головно для 
К1ОНСУмційних цілей), прОД'укуючи в р. 1913 442,8 міл. літрів. На 
Україну з того припадало аж ЗО О/о , а саме 132,8 міл. л. 
Інші держави тоді продукували: Німеччина 370 М. л., Спол. 
Держави 350, Франція 300, Австро-Угорщина 270, АНілія 110. 

Повоєнні відносини дещо інші: Продукція сильно змеНШIІ
ла~, як рівнож спожиття. На першій місці 'Спол. Держа.ви 
259 М. л. СВ 1925 р.), Німеччина 223 М. л., Франція 2Ot'2 :М. л., 
срср 172 м. л., в тім усрр 54 М. л. (1927-28 р.), Анілін 94 }с. 
л., Польща 63 м. л., чср 63 м. л., і Т. д. 

Продукція українських. земель: усрр 54 міл. л., Галичина 
6 міл._ л. (решта земель - невідомо, в кожнім разі ~нe дуже 
багато), разом кругло 60 міл. літрів річно, що робить (при сві
товій продукції по війні 120,0 міл. л.) кругло 50/0 світової 
пр ОДУRції. 

Вивіз: В. У. 4.18Q' тонн. 

Вугілля. 

Довоєнна про ду R Ц і я України 25,3 міл. тонн, повоєнна 
відбудовується щойно від пару літ, як пока.зують цифри: 
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добуто камян. 8Уl~ілля тонн 
антрациту ~ 

в госп. роках 

1924/25 1925/26 1926/27 192;/28 
9,028.420 14,193.270 17,511.110 19,187.930 
2,216.800 3,670.670 4,811.540 5,617.940 

11,245.220 17,863.940 22,322.650 ~4,805.870 

при світовій продукції вугілля в р. 1928 в кількості "1.240 
иіл. ТОНН українська продукція представляла собою рівно 2 О/о 
(до війни біля 2,20/0). 1 

Екс пор тУк раї н и представлявся так: В. У. давала (до 
війни) біля 10 міл. ТОНН; від то.го. відняти імпорт Куб. са 2 міл. 
тонн і Гал. теж тільки - дав на експорт 6 міл. 'rOHH. В май
бутньому Росія буде очевидно приневолена таки почати се
ріозну експлоатацію СВОїХ сибірських покладів вугля (Кузнець
кий басейн) і Україні прийдеться звернутися на інші РИНІ"И: 
Італії, Півд. Франції, Єгипту і Т. Д., куди зрештою і зараз від
ходять, невеликі, правда, партії вугля (біля 1/2 міл. тонн річно). 

Експорт головних держав-експортерів в р. 1928. був: Л .. нГлі,я: 
50,8, Німеччина 23,9, Спол. Дер.ж. 17,7 міл. тонн, ІІольща 12,5 
~,dл. Т., разом кругло 107 Мі л. ТО н н. Україна зі своїм (дововн
НИМ) експортом 6 міл. тонн мав все таки досить поважне :місце, 
майже 6010 с в і т О В О Г о е к 'с пор ту. 

Руда залізна і манганова, сире залізо (чавун). 

Продукція. 3алізної руди добували в рр. 1911-13 5,9 
міл. тонн (вся Росія 8,2 міл. тонн, от·же процент УкраїНИ 71,50/0). 
J\Іанганової 202 тис. ТОЮІ (Грузія 650 ТИС. ТОНН). В р. 1927-28 
4,4 міл. тонн руди за~~ і 1',0 міл. ТОНН мангану (Нікоп'оль, 
Херсошцина). Продукція має тенденцію зростаючу з року на 
рік, особливо в на,сщ,ідок здійснювання »пятиріЧки«, головно 
ThОШТОМ українського вугля і заліза. 

Разом залізоплавних руд ДО' війни 6,7 міл. тонн, зара:.з 5,4 міл. 
тонн. 3 того виробляли: в 1911-13 рр. 2,8 міл. тонн чавуну 
(сирого заліза), а з нього 2,4 міл. ·1'онн С1талі. Решту руд ви
возили. По війні ,(1927-28): 2,3 міл. тонн чавуну, 2,0 міл. 
тонн сталі. 

Порівнання. Світове добування зал. руд. у 1926 р. 
-- 155,0 міл. тонн (Prof. Hickmann's Geogr. Stat. Uniw. Atlas 
1929), частка УІ\раїни (д,ововнний с'тан!) 4,30/0. CBjToBa 
ВІшлПtвка чавуну 1927 р. була 82,6 Юл. тонн (1913 р. було 76,3 -
!Vllл. тонн, в 1929 р. вже 93,8 міл. тонн). При українськії про
ДYI~Цiї в 1927 р. 2,3 міл. тонн, це робило 2,70/0. 

Нерівномірність ролі України Б продукції руд і плавлению 
заліза ПОЯCJIюється тим, ЩО З Ун:раїни вивозиться досить не
виплnвленої руди. Це в взагалі ненормальне явище; крім YI~paї
ни зал. руду вивозять ще тільки ті кра.їни, ІЦО не мають на 
місци доволі потрібного топливного матеріялу і RORCY (Франція, 
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Швеція, Еспанія). Правда, вивіз залізн. руд з України був зни
каючий в порівнанщі з вивозом прим. Франції (в 1927 р. вивозила 
16 міл. тонн, з України в р. 1909-11 вивозили 1/2. міл. тонн 
річно). 

В и в і з. Nlіжнароднє значіння України в ділянці заліза вияв
.ляється покищо в тім, що Україна є головним (і примусово де
ш,е:вим) ДОСІТавцем заліза для Росії. Коли приняти норму СПО
життя сирого заліза для України тусам:у, що була в ціл.ому 
Рад. СОЮЗІ (в р. 1927 пересічна 21 К[ на душу), го виходило 6, 
що Україна СІІотреБОВУ6 біля 630.000 ТОНН СВОГО заліза, решту 
себто В 1927. р. понад 1,6 міл.тонн ви~озить до СРСР, не 
одерл\'уючи нічого за самий матеріял, бо він рахується держав
ною власністю, як усі гірнини. :Коли взяти на увагу довіз Гали
чини і Окраїн, то остане на чистий вивіз до 11/2 міл. "гонн. 

Нафта. 

Продукція. Гал. 751.000 тонн, Кб. (1912 р.) 148.000 т., 
разом 899.000 тонн. Світова 1923-1929 перес. 168 міл. тонн; 
У країна понад 1/2 О/о. 

Вивіз нафтових прОДУRтів. Гал. 567.000 '[ОНН -+- Кб. 
3.300, від того довіз В. У. 290.700 тонн, остає чистий еRСПОР~Г 
290.000 тонн. Довоєнний світовий експорт на,фти був (за ГГимо
Іпенком) 13 міл. тонн, нині найменше 50 міл. тонн; участь Ун:раї
ни нині яких понад 1/20/0. 

Дерево. 

Іlродукція (ріwий приріст): В. У. після обчислень Гос
плану 10,3 міл. мЗ, Окраїни з Кубаню (числячи таку саму нор
му ПРИРОСТУ, отже 2,9 м2 на 1 га) 2,8 м. м3 , Гал. 5.2, 3аКІ. 
2.4, Бук. 0,9, Р а з ом 22.6 мі л. м3. 

В И В і з. Гал. 4 міл. М3, 3aI~. 1 М., Бук. 1/2 М., Н:б., Чорноморя 
разом найменше 11/2 міл. (за СУЛЛТИЦЬRИМ са:ма Кб. вивезла 
1911. р. дерева за 6,6 міл. карб., отже рахуючи по 17 карб. за 
тонну (норма fCривченк.а) приходимо до цифри кругло 400 Т. 
тонн або 1 міл. мЗ), разом 7 міл. м3 ; довіз ~B. У. за І{ривчеНRОМ 
біля 3 м. мЗ (понад 60 тис. пудів), отже в результаті має 
Україна поважну надвиш~, біля 4 міл. МЗ. 

Світовий вивіз оцітоє Сухов на 40 міл. тонн, себто, ЯRИХ 
120 лІіл. мЗ, вивіз України становить отже 3,30/0. 

Нині головними ДОіс'Гавцями на світових ринках є: Фінлян
дія 14 міл. тонн, Польща 10,7 м. Т., В тім ук раїнсьІ\і землі 
Близы\оo 2 :vІіл. ТОНН, Швеція 9 міл. тонн, СРСР 5,5 М. Т. 

Потасова сіль. 

Про ду 1\ Ц і я: Гал. 1/з міл. тонн. Світова 14 міл. іТОНН. 
Україна 2.40/0. 

В и в і з. При сучаеному стані да.є Галичина 325.000 'гонн 
на експорт. все таки так все не буде, бо мусить і на ~"I~paїНi 
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прийти до інтисиq)іlU'1ції управи ріллі, а тоді В. Україна і Ку
бань спотре6УІОТЬ очевидно всю надвишку Галичини. 

с і л ь (і ДО ма). 

. І1 Р о:д у Е Ц і я: В. У.: (1927/28) КРУГЛО 946 ТИС. тонн, Гал. 
48 тис. тонн, 3аЕ. 174 тис. ТОНН, Кб. (наш:е власне обчислення 
на підставі квоти епожmrтя СОЛИ на душу і цифри' про довіз 
СQЛИ) 17 1.'ИС. т., разом' 1,18 міл. ТОНН. 

При світовіЙ продукції соли (1925. р.) 23,6 міл. тоіІн це 
становить дуже цо;ва:жну {цифру 50/0. ПРОДУRція са.мої УСРР 
проти продукції цілого СРСР становить 400;0. 

В и в і 3: В. У. біля 150 тис. тонн, 3aJ{. 167 тис. ·г.~ раЗ0М 
317 тис. Т., від 'ТОЛО довіз Кб. 28 тис. тонн, о с '1' а є н а в и в r 3 

289 'т и с. 'Т ОН н, отж;е поважна -кількість, котра перевищує прим. 
річну продукцію соли в Канаді. . 

Хліборобсьні машини. 

Вивіз із України: В. У. 26.533 тонн, від того . Гал. 3.000, 
Кубань біля 32.000 тоШІ, в результаті маємо дефіцит біля 10.000 
тонн. Однак при індустріялізації України він може бути леГRО 
похритий і пе.ревищити потре.бу. 

* 
Переходимо до найБа.жніщих предметів все у R раї н С ь Е о

ГО імпорту. 
Ман у фан тур а. 

Довіз: В. У. 3.700 т. пуд. + Кб. 550 Т. пуд. разом .70.800 -І
Галичина 10.000 т. + інші землі, разом са 80.000 тонн. 

Це величезна (відносно) цифра. У країна, як РИНОR теІ\СТИЛЬ
них виробів може бути і є предметом великого зацікав.лАННЯ 
таких країн, як Росія, ЧСР, Німеччина, Польща. 

Б а в о в на. 

Довозить головно В. У. дЛЯ своїх текстильних :заводів, яких 
все таки дещо має. Довіз 1909-11 був 970.000 пудів с= 16.000 
тонн. До того бавовняної пряжі В. У. 13.600 'гонн. 

Маш и н и (не рільничі). 

Довіз: В. У. 1.534 т. пуд., Rб. біля 800 Т. пуд., pa30~1 
68.900 тонн + Гал. 7.000 тонн - 76.000 -тонн . . Ринок ~ля 
Німеччини, ЧСР, Сиол. Держ., Англії, Франції, БельГjї. 

В міру розбудови важкого промислу України, головно Itpy
гом Донбасу і Дніпредьста,ну є можлива самовистарча-льність 
України в цій ділянці. 

Цемент. 

Довіз: В. У. +. дещо Галичина = са 180.000 тонн. РИНОІ\ 
дЛЯ Росії і Німеччини. . 
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Риб а. 

Довіз: В. У. 10.800 Т. пд. + Кб. 1.000 Т. пд. + Гал. 13.'500 
тонн = 203.800 ТОНН. Ринок для півн. країн (прибалтійських). 

Папір і целюль,оза. 

Довіз: В. У. 1.510 Т. пд., Кб. 150 т. ПД., Гал. 13:.000 тонн, 
раЗОМ біля 40.000 тонн. РИНОR, дЛЯ Росії, Німеччини, Франції 
і др. У Rраїна має всі дані для розвитку власної паперової про
мисловости. 

Красни і хеміналїї. 

Довіз: В. У. 7.000 тонн, Гал. 5.000, тонн, Кб. напевне тіль
ки-ж. Разом біля 15.000 тонн. Ринок головно для Німеччини, 
хоч розвиток хе~ічної продукції на Україні йде JllВИДRО вперед. 

Фосфорити та і нш і шт. угноєння (JI~piM Rалія). 

Довіз: В. У. 40.600 тонн, Гал. 12.000 тонн, ра.аом са 50.000 
тонн. 

І\ольоніяльні товари, галянтерїю, апарати і Т. Д. лшпаємо 
на боці. 

На тім закінчуємо наш, може надто сміливий, та все таки 
не дуже неправдоподібний пjдрахунок господарських взаємин 
України, П0'нят0'Ї як 0'дна економічна цілість, із 30'внimним 
світ0'М. Та R е П0'ставленія справи - річ не0'бхідна, Х0'Ч би спер
шу в те0'ретичних 0'бчисленнях; не0'бхідне воно не тільки як 
ЯR виховуючий чинник, але й як _ практичний ПР0'відник ~лл 
тих громадян України, що думкою сягають поза іСНУІоче і ду
мають сері0'ЗНО про плянове будівництво в л а с н 0' Ї еК0'номіки, 
себто 0'пертої в першій мірі на тих засобах, які П0'сідає сама 
-українськ-а земля~ без огляду на нинішні кордони. 

10. Закінчення. 

Мі сц е УкраїНи в свіТовому господарстві випливав само собою 
з приведених даних і цифр. Памятати треба лише 0'дне: »все 
пливе«. У ее життя особливо ж ГОСП0'дарське, находиться ;в п 0-
сті й н 0' М У русі. Що було УЧ0'ра, М0'же не бути завтра; Д в и г у
НОМ же ЦЬ0'го руху є В першу чергу сама людина, 

людина, як маса, як величезний збірник енеРГії, іноді лише 
потенці0'нальн0']', де інде ВИС0'І"О активної. .А .. Етивнісrь десятків 
~dліонів мас населення ТВ0'РИТЬ П0'ступ і приводить іноді на
віть за час пару літ ДО 0'СНОвних змін У господарській структу
рі країни (яркі приміри: зміни в сільсько-госп. продухції Спол. 
Держав ПО віЙНі, блискуча 0'фензива молочарства R Латвії та 
Естонії, поступ молочарства в Польщі, в 'тім числі особливо 
на 3ахід. УкраїНі і под.). 
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Вся річ У виховаlнні мас до госп. аІ\ТИRНОСТИ. 
Н,ехай про це тямля-ть усі, в кого є змога впливати на це ви
ховання, давати йому напрям. 

~TKpaїHa - багатий 3 природи, багатпй здібностями своєї люд
ности ІtраЙ. Це одна 3 на.Йпродуктивніших закутин земної кулі; 
Ц е (j ДИ Н 3 тих б асе й н і в, 3 а я І\. і все в і с rr О рі ї с в і т а 
йшла, йде, і буде йти »боротьба велитнів«. Яl\ ці
ліСТЬ - це є Країна, що має всі дані для того, Іцоби стати са
мовистарчальною в господарстві, що є ідеалом сучасної націо
нальної економічної політики. 

Нехай же свідоМіСТЬ величезного' господарського значіння 
уRраїнсы1огоo басейну на земному [uiьобусі станс ТИМ ЧИІПІИ
КОМ, який 6yд€ вічно нагадувати українським людям повищу 
істину; про потребу виховання мас до господаРСЬІ\ОЇ акти:вности. 
Нехай знання економік» своєї країни ТИМ глиБІпе переконає 
їх про те, що дЛЯ Т,ОГО, щоби цю земну закутину все таки, на
віть проти волі всіх велит'Нів, удержати у своїх 'руках, а навіть 
»стати го~подарем на нїй« - буде потрібно велитенсь
R и Х з маг ан ь, величезної здисциплінованости НСЬОГО у-кр. на
селення, кольосального здвигу ЙОГО акrивности. 

ВПЛИНУТИ на скріплення т.ієї свідомости - така була М. ї. 
мета цієї наІІІОЇ роботи. 

Джерела: 

Ст. Руд н и Ц ь кий, Основи аемлезнання УJ\.раїни, 11. ТОМ. 
Ужгород 1926. 

А. Сухов, Економічна географія усрр та срср, Харків 1929. 
Н. Б а ран с кий, 3кономичеСRaJI г-еография СРСР, обзор по 

областям Госплана, . Москва, 1927. 
Іі. В о б л И Й, член ВУАН, ЕRономічна геограq)їя УСРР, Хар

ків 1929. (4. вид.). 

В. ГГ И М О ІЛ е нко, проф., Вчення про світовий rино-~~ Подєбра
ди 1923. 

К. К о 6 е р с ь к и Й~ ЕкономИRa українських земель під Поль
ll\ею, Львів 1928. 

І.. І в асю 1\, :Кубань, економічний нарис, Прага 1925. 
11. С у л яти Ц ь кий, Нариси з історії революції на Кубані, Пра

га 1926. 
о. КіЦ'ера, 3акарпаТСЬRa Укра)"на, Подєбради 1923. (праця сту

дента Укр. Госп. АкадеШї.). 

rvI. х ра -п к О, Відбудова укр. хліБНОГО експорту в звязку з 
RОНІОНКТУрою на світовому ринку (дипльомна праця аб
сольвента ~TKp. Госп·од. А Еадемії), Подєбради 1927. 

L. В і s! е l·е і s·e n, Stan ekonomiczny Ma1opolski, Krak6w 1920. 
о. F r і е Ь -е r, Der Hand,elshaf,en Odessa, Bresla-u 1912. 
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:3 н цик Л ОП еді,я рус с к О ГО Є ксп о рт а, Берлин 1924. 
М. Шраг, 30Внішн,я торГіВЛЯ України, Харків 1924. 
К u r t R і t і·е r, Статті передані в "Rolnictwo н за 1930. р. 
о. Миц ю к, проф., Селянс.тво й еЕОНОміІШ 60льшевизму, Львів 

1930. 
Економічна політика ВRП(б), Хрестоматія, У. част., вид. Інсти

туту Марксизму-Ленінізму, Харків 1930. 

Статистичні збірнини та інші джерела: 

г. lC рив чен к О, 3бірник статистичних відомосгей по народ
ньому господарству України, Rиїв 1919 р. 

»У кра ї н а«, статистичний збірник, видання дерj{~. Стат. Уря
ду YCPP~ Харків. Річники 1926-1929. 

"Rocznїk Statystyki Rz·eczypospolitej P,olski,ejH" 
річники 1925-1930. 

Р r .о f. Ніс k m а n !11 s G е tO g r а р h і s с h .. s t а t і s t і s с h е r 
U n і v'e r s а 1 а t 1 а s, Wien 1929. 

Видання чехословаЦЬІ~ОГО статист. уряду в Празі. 
Статті в »Rооперативній Р,еспу6лицj« (укр. економіч

ho-суспіJIЬНИЙ місячник, Львів, вид.є Ревіз. Союзу УКР. 
Rооператив). 1928-1931. 

Біжуча преса й журнали. 
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{\ Віск. 

Мірило: 
~1--__ -;1f(O~ __ --fZf'0",і4bO'r. 

Ч. І, до стор. 6-12 і дальше. 



L.1fеЛН'Інна територій деякнх більшнr 
деР:Ж8В. 

Орна площа(в 0/0) 
Нінечtlнна !/країна 

(11т. те . 
с.Р.с.Р.зУ.с.Р.Р 

(Wд) Ужнrкова і (1ІШ) неужн ТКОВд площа У.СРР іСРСР. 
10 20 $0 ЧCJ 50 60 7075 80 !JO '100 % 

~АІі~IІІ;J111Пj:I:II:I:I1Ш 
10 20 JO lrC 5 so 60 70 80 90 100 'о 

wlll7Л71лJ11/J/<;RЗ;tБ!~:IJ:I~I:jJ:Н~I~I:I:I;(:I~III:IJН1:'lJJ 

Стан коне;; на 100 душ насел. 
А,ог@нтннз Австралія срср Україна данія Польща 

111111111111111111.1 1111і1ІI:.1 
КількіСТh конеЙ(8tt1іл. ШТ!/К) 

Польща 
~~""""-'-KHT8/; 

БРВ:Jнлія 
Аріентнна 

I~~~~~~~ !lк.раіНа 

Ч. 2 до стор. 7-10. 



Ч. 3, до стор. 14. 

~ ~еРjf3j і внр 

)(емічніпр 
1,6 



3носини B.Y1-ЄраіНн.3 о: Росією go віннн 
(В .мі.л.· 7Сcfрб:) 

8нвіз 
продукти: 

~2,2 .. 

2 
!ІІ 7НШІ 

~,6 . 
"'- ІВ A1CHoro 
'" ГОСП. 
~ сіл. rocnog. 

- довіз 
-5'00 продукт ... : ~ 

oo~ 16/f 'іл.госnog·1m 
1tаg7!I1Ш-

3~" 7СЦ. 
- - - --j __ о лісноrоШ 

roc17og.g 

77lJOMHC.l/0f30CTI1 ПDD",nс.лО~ОСТI1 

Участь В. УКJ]аїни в до !ЗО Є нно.му_ вuвозі б. Росіі' 
eHs.. (73 О/о) ~\~. 

~~ ,..,?> __ :7-З 

!зивjз зб'-J/C З Вел. України ( 8 ;t1i./l. rOH) 

'JICиrо 
Вnсі1J1СИ 

l?4 0,3 

Ч. 4, до стор. 24-26. 

ЦУ1Сор 
~ 
;] 

~ 
Q) 



Участь У.СР.Р.(У)в ПРОДУIfЦIЇ СР.С.Р. (С) 
в Мlліонах і 0/0 

Пшениця Жито 

Ц~lCp. 

СоНЯШНН1С Лен і 1СОНОЛ. D!IJJ1!X, 
(г мі.ll. Г (L 

СТРУЧ1СОВ; 

8уr/.л.лR 

Сnірт 100" 

ч. 5. ДО стор. 28. 



СТРУКТljра вивозу ідовозу !f.·c.P.P 1926/27!3 % 
(оез з,.,осин о С.Р.С.А) 

ВИ 8/з 

ч. 6, до стор. 37-38. 

о, 1 (Jg~)r(a. r.хл~""r. 
о.1nllЛНВО 6~ф. 
1,1.л;сові·~і1r. 

\::::::::::::::::=-~ 2,2. kepa N і". ""а r. 
3. 1Т1Йn'Р KHH~

І!Н і і'-н.. 

ТоРf'овельниіі sjЛflllС faЛИIІНf!/1 
(ІЗ ,;ні./!. ПО.//. змотиXj (J() CA1WJ/J. ) 
Вивіз ,//013;3 

ч. 7, ДО стор. 61. 



ВІДНОШЕННЯ 

ПРОДУКЦІЇ 
УКРАЇНИ 

(8 ЕТНО/Р. МЕЖАХ) 
ДО 

СВІТОВОЇ 
ПРОДУ/fЦIЇ 

GПIРr 

C,1J7b 

ч. 8, до стор. 64-77. 

Числа 8 середині 
подають csirosy про
дукціЮ; числа лі.во
руччорноrовнр~кв 
величину nродикції 
України; числа прв
ВОРУЧ процен. відно
шення до світ. nродук. 



Відношення еlf~ПОРТУ У}{раїНи (в еТНОфне:нс; 
ДО C87TOBoro eKcnopry, 

~ygo6~ 
І СВИНІ 

Лшениця ЯЧJf1/НЬ Масло Ян '{я 
gо'S/ННи 

" ГJ 

"\.:: 
.0, •••.•••••• ::.: .••••. оо • 

• ' • оо :-: Оо': оо oo,·.~ :.: :.~ :.: 

ОО оо •••••• оо : •• : •••• :, •• 
[-

'.' •• • • '. ОО •• :-. :.~ :.: .' • 'о .... • ".. • • •••• 

.0.0 :'0~~1I00~..;.O, :., ..• ·0 .'0' ["J оо.' IL. fl~ LL '".~ 

.0. , ,', ооо ~,~ r:".r~ :0; , о " '.: :0; о. ' • :-: I:r: I~ t:tJ1t::I ... t-й:J-t71t7-~r-+-t 
, .'0 :'0 '. IIt:P/o о оо О, 

• о. :-I~ .. Г~:-: оо' 

ЯНЦЯ Цукор 8уrі.llЛЯ Нафта 
(по війні) 

Дерево 

... -

•• ,. '7E:11L~ , ••••• :-:I:~. Il~~ '. I:+.~ь."'~н-II-I 
•• оо : ••• : :., :0·; ••• 'о , о·:. :. :"::~ • ~:. о :·0 о.. , . ' о. .0 •• • О 0<1'1" 

_ Процентове відношення екcn. УкраїНИ ДО світ. Є1Ссп. 
Е Світовий експорт в ніл. ТОН. (І//г.,rл., из) 

ч. 9, до стор. 64-77. 





Річевий покажчик. 

Австралія 8, 10, 22, 71 
Австрія 9, 33, 53, 55/6, 72 
Австро-Угорщина 12, 26, 55, 73 
авта 25/6, 60 
Александрія 17 
Америка південна 50, 55 

" північна 11, 17, 19, 20, 22 
Ам УРСЬКИЙ край 6, 7 
Англія 5, 7/11, 19/23, 26, 33, 40, 54, 56, 

71/4, 76 
антрацит - вугіль 
Аргентина 10, 18/9, 22, 65, 69, 71 
А страханські землі 7 
асфальт 38 

Бавовна 
Барансы<йй 
Бегачель 

25/6, 59, 61, 76 
15, 31, 44, 48 

11 
безроги - свині 
бекони 
Бельгія 
бензина 
Берлін 
Бесарабія 
біб 
БіІ'еляйвен 
Білгород 

54 
9, 20/1, 40, 56, 67, 71, 76 

41 
56 

7, 18, 20, 62-4, 65, 68, 70 
20, 50, 61 
12, 48, 50 

44 
Бливький Схід 
бляха 
бобові ростиви 
Болгаріа 
"Большеник Уl<раїни" 
БорІ'Т 

17, 21 
26 

20, 29, 49, 61 
19, 71 
43,44 

13 
56 Борислав 

борошно - мука 
Боснія 
Бохнія 
Бразилія 
Брошновеький 
будів. матеріяли 
Буковина 
буряк 
Буяк. 

Вагони 
вазеліна 
Варшава 

53 
64 

69,70 
18 
42 

7, 8, 62-4, 65, 68, 75 
22, 29, 30, 43, 49 

56 

Варшавський стати ст. уряд 
Ве.ІІика Британія - Англія 
Величка 

30,59 
56 

22,62 
49 

64 

26,60 
63 

15, 19 
28, 46, 51 

27-31 
52-4 

46 (56) 

вивів -- торгов. білянс 
вино 

виноград 

висівки 
вівці 
відбудова УСРР 
Відень 
віск (земний) 

Воблий 10/1, 28/9, 33, 36, 64 
вонна 25, 28, 38/9, 46, 58/9, 61 
водна еНергія 9 
воли 10 
Волинь 8, 14, 22, 47, 52, 57/8, 63, 71/2 
Володимирів 35, 66 
волос 55, 61 
Вороніжчина 7, 14, 22, 65 
вугіль 8, 23-27, 29-32, 37-9, 41-6, 58/9; 73/4 

" білий 9 

Галичина 7-10, 12, 22, ·26, 47-62, 63-5, 

15 
10,74 

12 
60 

68-77 
Галицький 
Гікман 
глина 

годинники 

Голя ндія 
горальництно 

горіхи 
городонина 

горох 

19, 20-22, 33, 71/2 
21,42 
26,46 
15, 49 

гречка 

Греція 
грошевий дохід с. г. 
Грузія 

20, 50, 61 
29, 30 
17, 26 

50 
74 

t ази вемні 9, 5б 
І'алянтерія 14, 24/5, 38/9, 59-бl, 77 
fеологічний конгрес 8 
І'лявберька сіль 58 
І'у мові вироби БО/1 

Далеl<ИЙ Схід б, 10 
Данія 10, 21, 33, 48, 71/2 
демнінІ' 66, 68 
дерево 12,14,22,26,32,37/38,41,44-7 

55-8, 61, 63, 75 
Дніпрельстан 
Дніпро 
Дніпробуд 
Дніпросталь 
Дністер 
довів - торгов. білянс 
домБровсы<йй басейн 
Донбас 
Донвугілля 
Донеччина 
Донецький Кряж 
дріб - птахівництво 
дрогоБицы<йй басейн 
дРОІ'і 
Дунай 

Експорт - торгов. біля не 
"Економ. географ. СРСР 
n Економ. UОЛИТИl<а ВКП 
елеl<трифіl<ація 

43/4, 76 
9, 43, 45 

43,45 
44 

56/7 

23 
23, 43/4, 7б 

24,39 
7, 19, 27, б5 

8 

55 
26 
26 

29, 31 
42 

43,45 

І 



електротехні чні прилади 42, 59, 61 
Еспаніи 7, 9, 50, 72, 75 
Естонія 33, 71, 78 

6гипет 

ЖУК 

17, 74 

7 

3акарпаття 7-9, 62-64, 65/6, 68, 70, 75/6 
залізна руда 11, 23/4, 29, 30,32,44,74/5 
валіЗНОДОРQжна статистика 12, 13 
залізо 11,25-30, 40-2, 44, 58/9, 61, 74/5 
3апоріжжя 11, 44 
зах. укр. землі 13, 52 
збіжжя 16-21; 23/4, 27-30, 32, 34/5, 37, 

4б-9, 51/2, 64-8 
звіринні ПРОДУКТИ - тваринництво 
Зелений Клин 6, 7 
3еляндія 71 
зерноні ПРОДУКТИ збіжж~ 
3уївка 43 

Івасюк 24, 45/6, 64 
імпорт - торговельний білS:lНС 
Індія, БритіЙСhка 8, 9, 69 
індустріялізація 40- 5, 66 
Інститут, міжнарод. сіль. госп. 17 

n ,пулавський "" 50 
Ірляндія 71 
Італія 7, 9, 22, 2б,33, 40, 50,57,67,71, 

74 

Кава 
KaBI((1:~ 

каіні г 
какао 

калій - uоташ 
Калуш 
f{аМЯНt:=ЦЬ 
Канада 
Карпати 
картопля 

l{атеринославщина 
l{атnвиці 

2б, 39, ба, бl 
7, 21, 2б, 27, 41 

58 
60 

58 
12 

8, 9, 18, б5, 71, 76 
б2;3 

29, 30, 49, 64 
21 

l{вартаЛhнік статист. 
І{елєцке воєвідство 
кераміка 
Керч(енський край) 

49 
50 
55 

12, 38 
1 1 
22 f{иївшина 

Китай 
книжки 

кози 

КОКС 

колонії (УКР.) 
колон. товари 

коні 
коноплі 

8, 9, 35, 40, 55, 71/2 
60 
51 
15 
6 

14. 26, 38/9, 52 
10, 28, 46, 51, 53 

Кооперативна Республика 
15, 22, 29 

7, 55/6, 66, 
71 

копит(\ 57 

11 

Копорський 15, 26 
КОРКИ 57 
кошuкарство 57 
кравеЦТАО 42 
Краків 12, 48, 56, 58/9 
І<ривий Ріг 11, 44 
l{ривчеНI{О 14-6, 22, 26, 29, 64, 75 
І< рим 7, 11, 32 
крохмаль 46 
Куба 50, 73 
Кубань 5-10, 18, 45-47, 48, 58, 64/5, 

68-70, 73-7 
І{узнецький басейн 8, 74 
І<упянськ 44 
КУРИ' - птахіоництво 
І<урщина 7, 14, 22, 65 

71, 78 
15, 22, 25, 29 

Латвія 
л~н 

Лєнанта 
Лібава 
Ліверпуль 
лій 

Мала Азія 

лікери 
ліси 
Лодзь 
Лондон 
Лященко 
Львів 

17, 22 
17 
58 

26, 55 
8, 15, 37/8, 57, 63 

25 
17, 18 
34, 35 

51/2, 54/5, 57 

Мадярщинн 48. 52-4, 71 
макухи 24, 34, 37, 46, 69 
Мала Азія 17 
Малопольща 22 
манган 11, 20, 74 
Манджурія 7 
мануфактура 14, 32, 38, 46, 59, 62, 76 
маргарина БО 
Маріюпіль 44 
Марсей 17 
Мартюк 55 
масло 26, 28, 32, 37, 55,61, 70-1 
Маслосоюз 55 
машини 14/5, 23-6, 29/30, 38/9, 46, 

58-61, 7б 
Maxopl<a - тютюн 

меблі 
медичні вироби 
Меl(СИК 
Мелі 10ПОЛЬ 
м~талі (і вирпби) 

46, 59, 60 
Миколаїв 
МІІЛО 

мисливство 

Мицюк 
мід 
мінерали 

n льні води 
мішки 

57, БО 
58 

9 
9 

14/5, 23, 2б, 38/9 43, 

17, 23 
45, 58, 69 

37, 39 
35 

. 55, 61, 69 
15 
4б 
46 



MO~OKO 2М 
Московськ. промислов.,Й район 25, 27, 44 
Mocцiц~ 45 
мотори 2б 
музичні інструменти БО 
муна 14-18, 23, 47, 51, 52 
мясо 28, 37, 4б, 49, 53/4, бl, 70 

Населення б, 7, 28, 48, б2 
насіння 15, 22, 37, 38 
нафта 9, 14/5, 25/б, 32, 41, 44, 4б/7, 

55/б, 58, бl/2, 75 
НіІ<ОПОЛЬ 11, 74 
Німеччина 7, 11, 17-22, 2б, 32, 40, 43, 

45, 48, 52-б, 58, бl/2, б7-74, 7б 
ножиці 34, 49 
ножі 2б 
НОРВ,егія 9 
НЮ-ИОРI< 17, 19 

Овочі 2б, 4б, 60 
OAec(t 17-2и, 22/3, 56/7 
одіж 25, 38 
онопові РОСТИНИ 49, бl 
ОJ<раїни 7, 8, б5, б8, 70, 72. 75 
(леJ<сандрівсы< - 3апоріжжя 
олП 24, 2б, 30, 37, 42, 46/7, б9 
олійні насіння 22, 24, 69 
ОПОI<ОВ 9 
Орієнт 17, 21 

Паливо 
[1апір 

парафіна 
паровози 

38 
38, 42, 4б, 57/8, 60j1) 77 

56,58 
30 

пеРl<алі - текстилії 
Персія 17, 21 

17 
68 
41 

Петроград 
пивоварство 

Південсталь 
Північно~зах. землі 
Піви. кавкавька область 
ПідкаРDаття 

7, 10, 5б, 70 
7,45 

9, 58, б4 
14, 47 
55, бl 

5 
~б 

43, 58, 60/1, 77 
9, 12, 20, 22, 50, 51 

9 
10, 12 

Підляшшя 
піря, пух 
платничий білянс 
плуги 

погної 
Поділля 
Подніпровя 
Подністровя 
Подоння --- Донеччина 
Познанщина 22, 55, 58 
ПОКУТТЯ 50, б3 
поліграфія 42 
Полісся 8, 9, 47, 57/8 
Полтавщина 14, 22 
Польща 7, 9, 17, 22-7, 33, 40, 47, 50. 

54-б3, 70-б 
порцеляна 30, 43, БО 

поташ 11,47,55,58,6]/2,75 
Правобережжя 21, ~2, 48 
ПраЗЬJ<ИЙ РИНОI< 54 

" стати ст. уряд б3 
прибори, прилади 2б 
П рибалтийський І<рай 17, 77 
ПРИМОРСЬІ<ИЙ край 6. 7 
промисловість с. г. 15 

»оброблюча 23 
просо 2~ 30 
Прут 56, 63 
пряжа, прядиво 15, 2б 
Пряшів 7 
птахівиицтво 22, 28, 30, 4б, 54, бl'2, 72 
пятиріЧl<а зи, 40-45 

Рейн 57 
риба(льстно) 14, 2б, 28, 32, 37, 39, 4б 
I-'l1l'а 17 
rиж 

Ріттер 
роги 

родзинки 

"Рольніцтво" 
Ромунія 
Ротердам 
Рочиік статисти ст. 
Роєл Д~ч 
руди 

Рудницький 
РусінеІ< 
PYTOBCJ<i 

БО/l 
70 
4б 
4б 

50-2, 55, 70 
7, 19, 22, 63 

57 
8, 55/б, 59 

55 
11, 14/5, 23, 27, 38 

б-8, 1 О, б3, б9 
51 

12, 49, 54, 59-бl 

Садовина 15 
сало 28, 4б, БО/l 
Сахалінський край б, 7 
свині 22, 28, 30, 4б, 51-4, бl- 4, 70 
свічки 5б 
селедці - риба 
Сибір 8, 10, 21, 41 
сіль 11, 24, 29-32. 42, 4б, 5б-9, 62- 4, 7б 
сірники 57 
сірчана кислота 24 
скотарство - худоба, тваринницт~о 
Слобожанщииа 22 
смалець --- сало 

смола 38 
сода 24, 29, 30, 42 
соняшник 22, 29, 3~ 43 
сочевиця 20, 50 
спірт 14, 21, 29, 37, 40, 55. 73 
Сполуч. Держави 5, 8~ 10, 19, 22, 2б-40, 

б5/б, б9/74, 7б 
Ставропільщина 
Сталінград 
Станда рт Ойль 
Станиславjв 
Стебник(-цька сіль) 
струкові рослини-бобові 
СУКНО 

7, б5 
44 
55 

51/2, 57, 63 
58 

58 

ІІІ 
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