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Проблема індустріялізації в народньому
господарстві У.С.С.Р.
Проблема, розгляду якої присвячено цю статтю, природньо
розпадається на три частини. В першу чергу належить розглянути,
які завдання ставить собі комуністична партія, єдиний фактич
ний неровнИІі господарського життя со вітських республік, в тому

числі й України, висовуючи на порядок денний питання про ін
дустріялізацію країни. Вияснивши постановку питання в тій пло

щині, в якій хотіли б його бачити здійсненим на практиці сучасні
керовники

українського

господарського

життя,

мусимо

розгля

нути, у що перетворились і в що вилились уложені теоретичні кон
цепції в господарській дійсності; розгляд і вияснення спроб інду
стріяліаації в господарському житті УССР має складати другу ча

стину нашої статті. Третя і остання частина має бути присвячена
підведенню підсумків і у зв' лаку а тим виясненню питання про
перспективи індустріялівації на У країні, при тих умовах і обста
винах, при яких вона переводиться там тепер.

І.

Спеціяльна увага до проблеми розвитку промисловости в на
родньому господарстві найтіснішим способом зв'язана а самими
основами комуністичної ідеології. Оскільки в комуністичний сві
тогляд, як органічна частина, входить момент визнання керую
чої ролі міста і промислового пролетаріяту в громадському роз

виткові, остільки той особливий інтерес, який виявляла вавжди
коммуніетична партія до питань роввитку промисловости в цілком
аравумілим і нормальним. Проте, постановка проблеми індустрія
лівації, як проблеми чисто практичної, як директиви, яка мала
переводитися в життя на практиці, для комуністичної партії стала
можливою лише в в в' язку а певною господарською і політичною
ситуацією в житті совітських держав. Очевидно, що ця проблема
не могла стати, як проблема практична, ані в часи так вваного вій
ськового комунізму, коли все було підпорядковано інтересам сві
тової соцілльної революції, яка мала на думку комуністів вибухнути
в найкоротшому часі, ані в перші роки НЕП'у, коли перед нраі
ною стояло розв'язання найбільш елементарних питань в обсягу
відбудови народнього господарства. Проблема індустріяліаації, ян
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пробJrема практична, стала ва порядок денний лише тоді, коли
питання про елементарну відбудову народнього господарства було
в основних рисах розв'язано, коJШ господарсьна ситуація поставила
ва чергу справу про реконструкцію господарства; прискорення
постановки цього питання і його розв'язання в лоні комуністич
ної партії стоїть опріч того в зв'язну а тими фракційними су
перечками, які виникли в партії відносно дальших шляхів політич
вого і господарського розвитку совітських . республік в ревуль
таті виступів опозиції. Справа індустріялізації була поставлена
в вагально-союзному маштабі у всій повноті на XIV партійно
му в'їзді в грудні 1925 року; обговорення цієї справи вв:язується
з одного боку в ванівченням в основних рисах процесу вщбудови
народнього господарства і веобхідностю намічення дальших шляхів
його роавить.у; в другого боку сама постановка питання про івду
стріяліаацію тісно зв'язана в усією тією ідеологічною ковцепІ~ією,
яна висунута пануючою сталінською групою проти опозиції.

партійвий в'їзд ВRП признав факт часткової стабілізації
капіталізму і скріплення політичвої влади буржуазії в Европі
в одного боку і висунув в другого боку думку про можливість бу
дови соціялізму в одній країні, спираючися ва словах Леніна про
те, що СССР мав <<все необхідне для будови повіюго соціялістичного
суспільства>>. В тісному зв'язку з цими двома основними положен
нями, висуненими XIV в'їздом, стоїть і поставлеве вим гасло ін
дустріялівації. Риков, як докладчик од Ц.R. ва в'їзді, так встано
влює необхідвість переведення івдустріяліаації: <<Ми працюємо і
будувмо в умовах капіталістичного оточення... Звідси висновок~
ми повинні будувати ваше господарство так, щоб ваша краіва не
обернулася в додаток світової капіталістичної системи ... Ми повинні
ужити всіх сил для того, щоб а робити вашу країну, поки існує
капіталістичне оточення, краївою економічно самостійною ... Ця

XIV

лівія

вимагав

максимальвого

розгорнення

вашої

промисловостю>

З'їзд. Стевографичвий відчит).
Поставовами XIV в'їзду переведення івдустріялізації, яка розу
міється, як допомога розвиткові промисловости в більшому темпі,.

(XIV

ніж

розвиткові

інших

галузів

народнього

господарства

в

вису

ненням. ва перший план розвитку галувів промисловости по виробці
засобів виробництва, поставлево ва порядок денний; слідуючими
партійними в'ївдами і конференціями переведено дальше, більш
детальне розроблення цих вагальвих тактичвих директив, нам і

~евих XIV в'їздом. Rовферевцівю RП(б)У 1926 р. директиви в об
сязі
вародвьо-господарської роботи формуловаво так: дальше
піднесення ролі промисловости в народньому господарстві УССР;
збільшення її керуючої ролі в економіці країни; поглиблення ро
боти по раціовалізації виробництва; збільшення боротьби в вепро
дукційвими видатками; піднесення продукційвости праці; поно
влення основних і оборотових капіталів важніших промислових
підприємств;

форсування

упорядкування
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доулаштовування і переулаштовуванвя;

взавмовідносив

промислових закладів в правлів-

нями трестів; недопущення прориву планових вавдань, як Qкре
мими вакладами, так і правліниями трестів.*)

Десятим в'ївдом :КП(б)У, що відбувся в кінці листопаду 1927 р.
в директивах по укладанню п'ятилітньFо плайу УССР, підкреслено
необхідність вабевпе:чити максимально можливий при теперішніх
умовах темп роввитку індустріі при неодмінній умові піднесення
питомого тягару промисловости в цілій продукції республіки. Осо

блива уВага

мусить

бути приділена,

відновленню реконстрУJ'ціі

і роввиткові металургії, а також і важкого машинобудівництва. **)
На цих постанова"К і директивах партійних в'ївдів і конфе
ренцій***) оперті ті конкретні плани пере~денн.я індустJ.Іі.ялівації,
.які ровроблені відповідними совітськими установами. Загальний
напрям, в якому переводиться ровроблення планів індустріялівації,
в цілком ясний, коли в важити на той принципілльний підход, який

встановлений партією до справи індустріялівації.
Індустріялі
вація це в васіб , ва допомогою якого мають ваховати гоdподарську

самостійність <<соціялістичного>> CGCP відносно буржуавного За
ходу. Це в система ваходів, яка вдійснюється в інтересах СССР
як такого, а не в інтересах роввитку продУRційних сил окремих
його частин. <<Господарські обставини періоду відновлення>> - кон
статує один совітський економіст - <<утворювали природні умови
для виникнення у окремих республік і областей СССР вмагання
до господарської самостійности>>... але. . <<успіх господарського
життя країни валежить од ступені вдійснення ідеї господарськоі
єдности всіх її територій і в цьому ровуміняю держплановська ідея
поділу праці між окремими її районами васлуговув цілковитої
уваги при ровв'яванню майбутніх вавдань індустрі.ялівації .. Прин
цип господарської єдности всіх національностей і областей, що
складають СССР, оберігаючи роввиток виробницького (проиввод
ственного) господарства од шкідливої ідеі само вивначепня (само
довлен ін), повинен бути покладений як підстава територіяльноі
органівадії промисловости>>.
Виходячи в цього принципу госпо
дарської єдности цілого СССР і підпорядковуючи йому інтереси
роввитку унраіпського господарства і вбудовані всі плани інду
стріялівації СССР. Спиняючись на ровгляді іх, необхідно вавна
чити слідуючі їх характеристичні риси:
1) Виходячи в інтересів СССР, Україні приділяється роля в
першу чергу бути доставником кам'яного вугля і необробленого

f)

~а напівобробленого металів.
t%:..

В цих цілях форсується роввиток

~ *) <<Унр. Ен.>> ."М 24~. 1926 р.

<<Унр. Ен.» ."М 276. 1927 р.
Ми навели поруч, ян постанови унраїнсьних в'їздів і нонференцій но
иуністичної партії, тан і постанови загально-союзного з'їзду, бо згідно з 31 §
діючого партійного статуту <<партійні організації, що обслуговують територію
національних республін і областей Спілни і РСФСР прирівнюються до нрав
вих або губерніяльних організацій партії>>, себто цілном і вповні підлягають
постановам загально-союзних в'їздів і nагально-союзного ЦН.
t) Матеріяли ОСВОНА. Територияльная организация промшпленности.
Сост. В. Жданов. 1927 р.

**)
•••)
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українськоі кам'яновугільної промисловости, передовсім здобування
коксових вуглів, запаси яких в рівняючи невеликі. У:краінський
вугіль обслуговув промисловість півпічного заходу СССР, яка раніш
працювала на англійському вуглі. З галувів металургічноі про
мисловости планується на Україні попирати ті виробництва, в я:ких
більшу ролю відограють видатки на чорний метал і вугіль і меншу
ролю видатки па робочу силу; па цій підставі визнається небажаним
на У :країні розвиток легкого машипобудівництва>>. *}

2} Звертаючи головну увагу па виробництва, що виробллють васо
би виробництва, планові міркування природньо усувають па другий
план галуві промисловости по обробці продуктів сільського госпо
дарства, що для у.країпськоі економіки мають особливе значіння.
Темп розгортання, напр., цунроварськоі промисловости наміче
ний загально-союзним перспективним планом всього в 4 7%. <<Це
безсумнівно невичерпуюче розгортанню> - вавначавться у вбір
никові - <<сплановано нами в примусу поміж іншиМ>> черев обме
женість як внутрішніх ресурсів, так і ванордоиного імпортного
влаштування, яке прианачається в це п'ятиріччя, головним чином,
на задоволення потреб важкої інустрііі транспорту>>.**}
3} Загально-союзний підход примушує планові міркування
ставитись неtативно до розвитку па Україні тих галувів проми

словости, якими СССР моЖе бути обслужена в поза меж України;
в цього погляду вааttачається неtативне відношення не тільки до
розвитку текстильної промисловости, але навіть почасти і до ви

робництва по обробці шніри. ***}
4) Не останню ролю в копструнції планових міркувань відо
грає вивнання необхідности при розміщенні промисловости брати
до уваги, що райони, я:кі прилягають до зовнішніх кордонів, повинні
розвиватися на особливих умовах; велика промисловість в них
не повинна утворюватись в жадний спосіб. Природні індустрілльні
тенденції цих районів повинні анаходити пристосовання в кустарній
і дрібній промисловості.
Ці обставини безумовно від о грають свою
ролю, ІЮЛИ плани індустріялівації на Унраїні передбачають зо
середження промисловости в районах Донецького басейну і Кри
вого Рогу і занедбують інтереси Правобережжя.
Автори планових міркувань, будуючи свої концепції, мають
на увазі в першу чергу державну промисловість -· усуспільнений
сектор промисл~вости, який в об'єктом їхнього безпосереднього
впливу. Але, будуючи плани створення господарської єдности в
вагально-союзному маштабі і внпщення сепаратизму в окремих

t)

*) Донлад Волотнинова на иолеІ'ії учотно-планового управління ВСНХ.
Про нього див. <<}тир. Еи.». М 302. 1926 р. В зв'язну а иризою, яиа наступила
в сільсьиому господарстві в цій області наче зазначаютьсп певні зміни. Яи по
відомляє <<Зион. Жизнм (М 46. 1929), в п'ятилітці предбачаються піднесення
унраїнсЬІ·\ОГО с.-г. машинобудівництва.

ПерспеитивЬІ развертьІВаnия народного хозяйства СССР sa
г.г.
***) Донлад Болотнииова. Див. вище.
t) Матеріяли ОСВОІ\А. Див вище.

**)
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його частинах, не забувають вони про необхідність впливати на роз
виток в зазначеному ними напрямі також і кустарної і приватної
промисловости; тим то підкреслюється необхідність переведення
реІ'улювання

приватного

промислового

сектора

шляхом

системи

допомоги чи обмежень, яка має здійснюватися через політику кре
диту, торговельну політику і т. д. *)
В ревультаті здійснення на практиці всієї системи вапроекто

ваних міркувань безумовно господарський зв'язон України з ін
шими частинами СССР став би дуже тісним і нерозривним. Було
б тим осягнено не лише господарські, але й політичні цілі.

11.
ДлЯ того, щоби вияснити, в що перетворюються планові мір
кування на праІ{тиці, необхідно дати характеристику бодай хоч
в основних рисах стану української промисловости за останній
час,- ва той період, коли гасло індустріялізаціі стало основною

вказівкою Для планового керовництва.
.докладний

нарис

стану

у:країнсьІюї

Само собою, дати більш

промисловости

лежить

поза

межами нашої можливости: це ванадто, п~шад уся:ку можливу норму,

ровширило б ровміри статті. Тимто в дальшому виділимо лише
денні моменти хара:ктеристичні для стану нашої проми~ловости,
моменти найбільш важні і головні.
Але перше ніж перейти до аналіву ситуації в обсяві проми
словоети, не можна обминути питання про цінність тих матеріялів,
які ми примушені використовувати для цих цілей. Представля
ється ясним, що, виясняючи стан продукційного процесу в о:кре
мих галузях промисловости, треба користуватися та:кими даними,
як дані про основний напітал, про амортивацію, про :капітальні
в:клади і т. д. Між іншим справа в ступенню ймовірности всіх цих
даних стоїть дуже сумно.

В основі даних про основні :капітали державної промисловости
лежить інвентаризація, що переведена в цілому СССР в наслідок
наказу ВСХН на 1.Х.1925 р. ця переоцін:ка основних капіталів,
як
вказують
совітські
автори
Сегаль
і Струмілін,
переве
дена невдало і недоладно. Дані її у високій ступені сумнівні.

<<Директиви ВСНХ, на основі яких трести переводили інвентари
зацію, неправильні уже через те, що вони на кавують переводити
вагальний перепис майна, вертаючися до його архаїчних конструк

тивних форм і архаїчної оцін:ки окремих аtреtатів і деталів, без
прийняття до уваги енономічної доцільности і придатности майна

тепер, во:крема без прийняття до уваги морального витрачення (ів
носа), про яке нічого не екававо в інструкції ВСНХ. Потім, по цій
інструкції перевалютовання в червопні иарбованці переводиться
по сучасному індексу, частіше всього а великими прибільшениями

*)

Там же.
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методологічними

дефектами>>.*)

<<Інвентаризація

ВСНХ збіль

шила наявні фонди промисловости, а рааом а тим і свої амортиза

ційні відраховання принаймні на 40%. Спроба перевірки даних
інвентаризації переведена НRФ-ном дала в порівнянні а даними
ВСНХ по окремих трестах ріжницю од 7 до 85%. * *) Не входимо
в розгляд того, чи мають підстави всі закиди, що їх роблять ааана
чені автори; обмежимося констатуванням факту, що сумнівність і
заперечуваність даних про основний капітал цитовані автори вста

новлюють. Оскільки дані інвентаризації на 1.Х.25 р. в основними
і дані про аміни в складі основного капіталу аа останні роки вста
новлюються виходячи а даних цієї

інвентаризації, виходить, що
певних даних про розміри і склад основного капіталу в державній
промисловості ми не маємо.

Непевність даних відносно розміру основного капіталу йде
поруч в непевиостю даних і відносно других так само важних і
необхідних покажчиків стану проду.кційного процесу в промисло
вості. Дуже педокладні і непевні в совітсь.кі дані відносно видатків

на біжучий ремонт. Як це зазначають Сандомірський, ***)

Сегаль, f)

як це стверджують представники аагально-союаного ВСНХ Соко

ловськийff) і Rуйбишовttt), величезний біжучий ремонт по вмісту
своєму в капітальними роботами, але відноситься на біжучу каль

куляцію і включається в собівартість. По міркуванням Сегаля
в 1924-25 рр .. в вагально-союзному маштабі було витрачено на
капітальні ремонти під виглядом біжучого коло 100 міл. карбован
ців; цим способом трести переводять збагачення основного капі-.
талу на 3--4% річно, які в обрахунок не попадають. Ця ненормаль
ність до останніх часів не була усунена. Той самий малюнок ми ма
вмо в обсяві даних про амортизацію. В понятті амортизації з'єд
нується

три елементи:

економічний

процес

погашення,

до ·якого

слід привднати моральне витрачення, фі~ичний процес витрачення

і бухгальтерський процес накидок при калькуляції ціни.

Амор

тизація, як певний процес накидок при калькуляції, здійснюваний

бухгальтерским шляхом, може давати дані для· висновків про хід
продукційного процесу тоді, коли вона відповідав тим іншим скла
довим елементам, що увіходять в це поняття. :Між тим. в цій справі
не все гаразд. <<В практичній постановці трести приходять звичайно

до збільшеної цифри оцінки>> (мова йде про основний капітал старих
підприємств) - констатує вже цитований нами Сегаль - прий-

*)

Н. С е г а .л ь. Н вопросу о методние оцении и

ного иапита.ла. План. Хоз. ;м
;м

основ

**) С. Струми .ли в. Промьпп.ленность СССР. 1923-26 г. сП.лан. Хоз.•
9. р. 1927.
***) <сУир. Еи.>> ;м 25. 1927 р.

t) А. С е га .ль. ОсновнЬІе
<сП.ллн. Хоз.>> ;м 2. 1927.

иапита.лЬІ

общесоювной

промьmшенности.

tt)

Про це згадується в статті Громана: Н оцение хозяйственного положе

ttt)

Про це говорить Струмілін в статті: Індустриа.ливация СССР и епигонн

ния. <сП.лан. Хов.» ;м

7. 1927

р.

на родинчества. <сП .лан. Хов .» ;м

6

амортизации

12. 1926.

7. 192 7 г.

мають занадто малу величину фізичного витрачення і зовсім іtно
рують моральне витрачення всупереч фантичному станові підпри
ємств, яні часто є дуже старі і впслужили вже більшу частину
свого життя. Натомісць, иоли ходить про виріб-ку норми погашення,
то разрахунон с-крізь виходить з надзвичайної витрачености (ізно

шенности) майна, його старого віиу, недовгого остаточного реченця
служби>>.*) Струмілін**), переводячи аналіз амортизаційної праи
тиии, приходить до виснов-ку, що в совітсьиій промисловості має.
місце зменшення витрачености майна, а з.другого боку збільшення
норм амортизації в міру зросту урядового натис-ку; по його підра
хун:ках по трестах Цугпромав 1924-25 р.р. амортиаація в нам'яво

вугільній промисловості була переведена на

20%

нижче від фак

тичної, натомісць в цу-кровій та інших харчових галузях промисло

вости норми амортизації були на

75%

вищі від фа-ктичних. Про·

стан справи з переведенням амортизації в нам' яновугільній про
мисловості в ближчий час дає відомості Бажанов, ***) яиий свід
чить: <<В теперішній час до вартости майна, яие підлягає аморти
зації

не

залучають вартости

переведених

-капітальних

гірничих

робот~ а тому існуючі амортизаційні відраховання не відбивають
дійсного стану річей>>. Про невідповідаючі дійсності норми амор
тизації в металургії говорить Диманштейн,
яиий опріч цього за-·
значає, що сплянована п'ятилітньою гіпотезою величина амор
тизації по металу є так само збільшена і нереальна, як і вели

t)

чина запрое-ктованого висну, що цілиом доведено досвідами 1925-26 і 1926--27 р.р. Властиво -кажучи, неправильність совітсьиих
норм амортизації

встановлюється

і

без наведених нами

посилок

вже з самого факту неправильности й педо-кладности даних щодо розмі
рів основного капіталу і щодо витрат на біжучий ремонт, осиіль-ки
ці останні величини увіходять, як с-кладові, при визначені розмі
рів амортизації.

Наведені нами мірнування відносно елабої ймовірности таиих
основних даних для вияснення стану продуиційного процесу, ян
дані про розміри основного капіталу, про видатни на напітальний
і біжучий ремонт і амортизацію безумовно у висоиій мірі утрудню

ють характеристику сучасних відносин в промисловості.

Сумнів

ність висновків, до яких можна прийти оперуючи таиими непевними

даними ще зростає, коли взяти до уваги, що слаба ймовірність
даних не обмежується лише тими поиажчииами, над яиими спини
лись, яні по своїй непевності виділяються спеціяльно; люде цілиом
компетентні щодо яности совітсьиих матеріялів оцінюють загальні
совітсьиі статистичні відомості, як незадовольняючі, а справо-

*) Стаття вже цитована.
·
**) Струмили в. Промьrшлеииость СССР в 1923-26 рр. ((Цлаи. Хоз.•
.N! 7. 1927 р.

•••) Б а ж а в о в. ЦеиЬІ на уголь и снижение себестонмости промьшшеи
ИЬІХ иаделий. «О кономич. Обозрение>>, .N! 9. 192 7 р.
t) Дим а в m те й н. Проблема районпрования металлопромьпплеиио
сти в связи с условиями промьпплеиного развития УкраинЬІ и Союза. ВЬІВодьr

работЬІ комиссии по металлу при госплане УССР. Харьков.

1927

г.
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здапня оперативних держорганів ян більш ніж недосконалі і тен
денційні.*) Ця слаба ймовірність матеріялів в якими оперуємо,
а черсв те сумнівність висновків, яні одержуються ва допомогою
їх, обоn' яву є дослідника перевести перевірку своїх висновнів іншим
шляхом

1

шшими методами.

Аналів становища промисловости в в в' язку в винонанням про
граму індустріялізації мусить в головному ввестися до виявлення
слідуючих моментів: а) вияснення амін в розмірах і снладі основного

капіталу і темпу його вросту, якщо такий має місце, б) вияснення
nродунціі:іноети праці в промисловости і тих тенденцій, яні в цьому
обсягу вавначаються, в) вияснення доцільности органіваційної
структури

аокрема

плянового

керовництва

державною

промисло

востю, г) вияснення вагальних господарських досягнень промисло

вости, оскільки вони виявляються в коштах собівартости і ровмірах
прибутновости.
Першим питанням, яке належить ровглянути, вияснюючи
справу про аміни в складі основного капіталу в українській дер
жавній промисловості, це проблема внутрішнього промислового
нагромадження. Ми знаємо, що розвиток промисловости і вбіль
шення її основного капіталу йде в значній мірі шляхом асиrнувань
в вагальному бюджетоному порядкові; важно вияснити, чи вр іст
і поновлення основного капіталу йде тільки цим шляхом, чи навпаки,
відограє певну ролю в цьому також внутрішнє промислове нагро
мадження. Першим ·моментом у виясненні цієї справи є встано
влення того часу, коли припинилася та ровтрата і проїдання основ
ного капіталу, які були характеристичними для років так в ваного
військового комуніаму і початку НЕП'у. Про прибутковість проми
словости, а тим самим про наявність внутрішнього промислового
нагромадження всовітській літературі вгадується в 1923-24 року;
вже на 1.Х.1924 р. вагально-союзна промисловість по попередніх
підрахуннах дає 102 міл. кар. виску і лише 48 міл. карб. страти,
себто чистий виск промисловости-54 міл. карб. Для української
,.,

о

-

респуолІканськОІ

промисловости ·першим

роком.

коли

припини-

лося проїдання основного капіталу, є 1924-25 р.р. **) Проте, як
цілком справедливо вауважує авторитетний совітський діяч Гіна·
бург, <<фінансові результати роботи промисловости, пні характери
вуються цими цифрами не є повні. Основна бава правильного балянсу
-реальна оцінка основного капіталу- в відсутня».***) .Коли, як
ми бачили вище, інвентаризація, що переведена на 1.Х.25 р. ви
нликає нивку сумнівів і заперечень, то та оцінка основного капі
талу, якою користувалася совітська державна промисловість пе
ред 1.Х.25 р. побудована на цілком непевних, суперечних, а то й
просто таки фантастичних даних. Диманштейн,f) говорячи про
Передмова до <<Контрольвьrх цифр вар. хоз. аа 1925-26 р.»
Копт я е в. Капитальr укр. пром. <<Хоз. Укр.)> 1928 . .N! 1.2.
<<Фивавсовьzе проблемю>. Сб. под реданцией Гинзбурга; ст. Гинзбурга
проблеме капитала в сов. промьmшеввости.
t) Дим а в шт ей в. Проблемьz райовировавия.

•)
••)
•••)
«R
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українську металургію, констатує, що до переоцінки основного
капіталу, до 1925-26 р. про внутрішнє нагромадження не може
бути й мови; думаємо, що цей висновок можна поширити на цілу
українську державну промисловість, давши йому хиба більш обе
режну формуловку: при тому стані матеріялів справозда:-Іь, в
якому врни були до переведення інвентаризації на 1.Х.25 р., до
вести, що внутрішнє нагромадження в державній промисловості
було, нема жадної можливости. При цих обставинах питання поля
гає у винененні справи внутрішнього промислового нагромадження
в р.р. 1925-26 і слідуючих. Думаємо, що в вв'яану в тим моно
польним становищем, в яному перебуває совітсьна державна проми
словість, в міру повільного

налагоджування промислового госпо
дарства, можливість внутрішнього промислового нагромадження
в окремих підприємствах, а навіть в опремих галузях совітсьної
промисловости не в виключеною. Однаково ж дефентивність мате

ріялу робить, на наш погляд, беанадійною спробу висловити це на
громадження в скільнииебудь певній числовій формі. Через те
обмежуємося лише констатуванням того фанту, що внутрішнє
промислове нагромадження в останні роки, починаючи а 1925-26 р.
в совітській українській промисловості має місце. Думаємо, що
більш обережним буде роаміри цього внутрішньо-промислового
нагромадження не збільшувати і вважати ті дані, яні в всовітській
літературі, абільшеними. Треба мати на увааі, що для такої значної
галуві української промисловости, як металургія, можливість вну
трішнього промислового нагромадження при сучасних процук
ційних умовах не існує цілком: авторите'І·ний в цій справі автор
свідчить: <<В той час, як на 'У ралі всеж таки має місце дею~е хоч
і досить скромне нагромадження, на полудні його зовсім н':'ма і
при умовах сучасної продукційної діяльности і бути не може>>.*)
Розрахунковий балянс в вагально-союзному маштабі промисловости,
яка підлягає ВСХНХ (промИсловість беа війокової та синдикати}
і державного та :місцевого бюджетів у відношенні розподілу на·
громадження за передостанні два аакінчених господарських рони дає

повитивне сальдо на користь промисловости, яке виносило в 192526 р. 87,7 :міл. карб , а в 1926-27 р. 209,0 міл. карб.**) Отже вну
трішнє промислове нагромадження не доходи.ть до тих розмірів,
які дали б можливість промисловості обходитися без значніших
бюджетових асиrнувань. 3 другого боку не треба забувати, що
монопольне становище совітської промисловости дає їй можливість
користуватися для одержання нагромадження такими засобами,
які виходять за межі стислих господарських впливів і комбінацій.
ОсІ\ільки держава реtулює І~іни: і на сировину і на готовий про
дуr<т, оснільRи в її розпорядженні перебуває травспорт і вона вста
новлюс тарифи, вона певною комбінацією цi.rt на сирівець і готовий
продуl'т ~ певною системою тарифів має можливість створити для

*) Дим ан штейн. Див. nище.
**) Ш т е р н. СводІІьІй план rосударствепноfі проммшленности на 1926-

27 r.

<<План. Хоз І>

1927 r .
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певних галувів промисловости упривілейоване становище і умож
ливити в них внутрішнє нагромадження, але цьому нагромадженню
буде відповідати втрата в інших галузях народнього господарства.
Загально відомо, що це встановлення надмірно ниаьних цін на си
р 'Вець, мав місце відносно всіх родів сировини сільсьно-господар

ського походження і цей фант створює спеціяльні обставини для
нагромадження в галузях промисловости по обробці сільсько
госnодарсьних проду:ктів, яні на Унраїні мають тане значіння;
втратні тарифи мають місце при перевознах камінного вугля 1
відограють певну ролю для унраїнсьної кам'яновугільної проми
словости. Поруq а тим ми зустрічаємося з фантом відпуску готового
продукту трестами по втратних цінах: 1926---27 р. одпускні ціни
були втратвишІ для ДОНВУГЛН, УТСМА, Інтернаціонала, Юго
сталі, ІОМТА, ЮРТА.*) Все це у велиній мірі ускладнює справу
внутрішньо-промислового нагромадження і робить всі дані про
нього дуже непевними і недонладними. Через те аналів тих тенден
цій, які навначаються в цій галузі, став річчю цілком вайвою і не
доцільною Тан само в неможливим на підставі такого роду даних
робити певні висновки відносно досягнень, або невдач індустрія
ліаації.
Переходимо до з'ясування другого питання, яке в вивначаю
чим

в харантернетиці стану проду:кційного процесу в промисло

вості- питання про проду:кційність праці. Зміни, яні вайшли в
еій галуsі характеривуються таною таблицею:**)

%%

в

1.92~/25

до по пер. ро ну

1.925/26 1.926/27 1. 927/28
1.925/26 1. 926/27 1. 927/28

Пересіч. ден
на вирібна на
1. робітн. (в
дов. нрб.):
союзна пром.

республін ...
місцева . . . .
Перес. денна
зароб. плат
ня (в червон.
нарб.): . . . .

..
..

союза пром

республін
місцева

...

4,53
9.23

-

1.69
1..49

-

5.21.
1.0 .03
9.88

5.75
1.0.96
1.0.40

6.45
1.2. 77

2.31
2.47
2.90

2.58
2.71.
3.06

2.84
3.01.
3.49

1.2.~6

1.1. 5,0
1.08,7

1.1.0,4
1.09,3
1.05,3

1.1.2,1.
1.1.3,6
1.1. 7 ,о

1.36.7
1.2~ ,1.

111,7
1.09,7
1.05,5

1.10 ,1.
1.11,1
114,1

-

-

Пjсля бурхливого а росту проду:кційности праці, який мав
місце в початнових ронах НЕП 'у і який заховав своє значіння

*) Бен чин. RонтрольнЬІе
28 r. <<Хоз. Унр.» N! 7.1.927 р.
**) НонтрольнЬІе цифрЬІ нар.
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цифрЬІ унраинсной промЬІШленности на
хоз. УССР на

1.928-29

год.

1927-

для ро~ 1924-25, вріст продукційности праці став більш повіль
ним: і натикається на цілу нивку утруднень. Причини цих пере
боїв в врості продукційности праці совітською літературою завна

чаються дуже ріжноманітно. Можна іх розбити на дві групи: одні
:З них в в' яван і в властивостями робочої сили, якою розпоряджає
українська промисловість, другі - в органівацією продунційного
процесу. Труднощі в більшення продунційности прапі залежать
від браку квал~фікованих робітників вагалом і невистарчоючої
ступені кваліфікації їх,*) до цих же наслідків приводить плинність
робітничого складу цілої нивки підприємств,**) яке веде до того,

що, напр., в підприємствах Донугля, на протяві року вмівюється
цілий склад робітників.***) До них долучається відсутність робо
чої дисципліни, прогули; скарги на це у велиній кількості з'явля
ються в совітсьній пресі в другої половини 1927/28 р. Значну ро
лю відограють причини, зв'язані в органівацією продунційного
процесу; сюди відносяться наявність вайвої робочої сили в більшо
сті механізованих підприємств, диспропорція, яка виявляється
при механізації окремих продукційних операцій, яка часами не

тільки анижує можливий ефект, але приводить до зменшення ви
робництва (невідповідність сили нового продукційного улашту
вання силі енерrетичної установки в шкляній промисловості, не
відповідність механізації роботам по одкатці в кам'яновугільній
промисловості, нерівномірність оплати і нормування праці, а також
невідповідність мешкальних умов.
Але найбільше значіння мав
тут, само собою, неминуче в розгортанням промисловости викори
-стання менш досконалих технічно промислових вакладів і дуже

t)

повільне

й

невистачаюче

поновлення

машин

tt)

і

улаштовання,

на

яке вказує· ціла нивка совітських авторів.
Дані 1927/28 року, що наведені в таблиці, наче дають підставу
для висновків про певні поліпшення в обсягу зросту продунцій
ности праці. Але при детальному розгляді справи ці поліпшення
виявляються ілюзорними. Збільшення продунційности праці при
падав в першу чергу на легку індустрію, в якій цифра підноситься
через зріст виробки в цукроварській промисловости, яка в 1926;27
році працювала в великим недовантаженням в наслідок браку си

ровини і на мли:аарську, де було вакрито нивку більш дрібних
мало продукційних підприємств. Rоли взяти дані по всій цензовій
українській промисловості без цукрової для 1927/28 р. то зріст
виробки на 1 робітника в порівнянні до попереднього року буде

•) В. Андр і ян о в. Промфінплан Укр. промисловости на 1927-28 р.
·-<<Хоз. Укр.І> ;м 1. 1928 р.
••) Р ЬІ в ки н д. Нар. Хоз. УкраинЬІ в первом полугодин 1926-27 г.
110 матер. кон'Ьюнктурного бюро. <<Хоз. Укр.І> ;м ft-5. 1927 р.
•••) А. Г ин з б ург. О контрольuЬІх цифрах по промьппленности на
1927-28 г. <<3К. Об.І> ;м 7. 1927 г.

t)
tt)

Р ЬІ в ни н д. Там же.
Див. напр., вже цитовану працю Диманштейна, статтю

в 2 ин. Хоз. Унр. за
і т. д.

1928

Халтурали

р., статтю Гольдмана в 3-й ин. <<3к. Обозр.І) за

1927

р.
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виносити 10,5% при врості варобітної платні на 9%. Зріст же виробив
1 робітника цензової промисловости в 1927/28 р. uea цукровар
еької і млинарсь:кої виносить лише 7 ,5%. Поруч в тим зріст виробки
в кам'яновугільній промисловость 2,2 'Уо при врості варобітної платні
в 5,4'Yu, а для української металургії відповідні цифри виносять
7,8% і 8,9%. *) Дані першого кварталу 1928/29 р. свідчать про

на

дальший упадок продукційвости праці. При всій цій ситуації мож
ливість дальшого снількинебудь інтенсивного зросту продукцій
ности праці виглядає дуже проблематично.
Розглядаючи питання про зріст продукційности праці в про
мисловості, ми підійшли до питання про організаційну структуру
·совітської державної промисловости, в яким тісно зв'язано розв'я
зання справи про продукційність праці. Говорити про організаційну
структуру совітської державної промисловости, це в першу чергу
значить спинитися на принципі планового ·господарства, планового

кероввицтва промисловостю, які положеві в

основу органівацій

ного будівництва апарату совітської промисловости. Питання це
є занадто велине, щоб його ми могли вичерпати в цьому місці. Об
межимося лише в цій справі скількома зауваженнями, які обминути
ми не вважаємо можливим. Основна проблема, яка мусить бути ров
в' явана совітською владою в справі налагодження планового керов
ництва полягає в слідучому: ставлячи завданням здійсвити про
граму індустріялівації і поширити вплив усуспільненого господар

ського сектору, совітська влада ставить себе перед веобхідностю
ровв'яванвя все нових, все складвіших господарських проблем,
які вимагають все більшої кількости відповідво кваліфікованих
і підготовлених нових сил. При тих обмеженнях, які існують щодо
використання існуючих сил, при тих утрудненнях, які при рівневі

нультурности

совітських

держав'

неминучі

для

підготовлення

нових працьоввиків, совітській владі доводиться переводити реtу

лювавня господарського життя в усе складнішому маштабі все
а тим же вапасом людей у величезній більшості не досить Ішалі
фіковавих і уже переобтяжених працею. П рипливу нових людей

в відповідною підготовкою майже нема. Через те всі дефекти керу
вання промисловостю, які постійно випливають і виявляються, не
вважаючи на постійні і безупинні амагання до удосконалення апа

рату, не є випадковими- вони носять органічний характер. Фантів
і прикладів, які свідчать про хиби, прорахунки і прогалини плано

вого керовництва, совітська література і преса приводить в такій
кількос'І'і, що було б цілком бевнадійним пробувати їх наводити.
Ха рантериетичним є той фан:т, що в писаннях со вітських авторів.
про планове керовництво ми все частіше анаходимо песимістичні
нотки в приводу його перспектив і можливостей. Сумніви і скеп
тицизм, щодо плянового керовництва існують і публічно висловлю
ються провідниками совітської політини. Тим: більше право маємо
ми поставитися в недовір'ям до тих можливостей, які дає для совіт-

•)
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С .. М ин ае в.

Н хоз. итогам

1927/28 r.

<<Хоз. Унр.,> М

12. 1928.

ської промисловости планове
програми індустріялівації.

керовництво

в

справі

переведення

При сумнівній доцільності організаційної структури совіт
сьІюї промисловости, при сумнівних можливостях, щодо ~агального
зросту продукційности праці, вагально-господарсьн:і результатп
сові1•сьІюї промисловости, оскіль1ш вони висловлюютьсn в собі
вартості промислових продуктів і в прибутковости державних проми
слових підприємств, так само не можуть виглядати дуже втір..1но.
Приступаючи до вияснення ситуації в цьому обсязі, треба на сам

перед відзначити ті спеціяльні риси, а якими зв'язано поняття
собівартости і прибутковости при умовах совітської господарки~
Реrульоване совітське господарство амагається усунути конку
ренцію, яка є одним із основних_ реtуляторів розмірів собівар
тости і прибутковости в умовах нереrульованого господарства.
3амісць конкуренції в характері реrулюючого чинника вистуш~.є
совітсьна влада, що володіє величезними засобами і величезниf4
апаратом для впливу на розміри собівартости промислових ПFО
дунтів. 3 тих онремих силадових елементів, що визначаються со
бівартостю промислових продуктів, совітсьна влада не може впли

вати чи вірніше не повинна впливати (фактично, як ми бачили в~ ще,
сцрава стоїть інанше) на розмір~ амортизації: яна мусить визна
чатися загальними господарсьними умовами. Поза тим совітськ~
влада, концентруючи в своїх рунах :керовництво народнім госпо

дарством, визначає ціни на матеріяли і сировину, яна необхідн~
для промислової перерібки, за винятком хиба тих випаднів, 1юл~
переробляється закордонну сировину; реrулює ціну на паливо,
об'єднуючи в своїх руках, ян місця добування, так і самий процес
добування його; реtулює ціни на робочі сили оскільни є безконну
ренційним споживачем · робочих рук; визначаючи організаційну
структуру про~укційного процесу, впливає на розмір продунційно
на'кладних щщатнів; реtулюючи соціяльне господарство і встано
влюючи розмір~ тих тягарів, які припадають на окремі підпри;
вмства на соція.Льні цілі, впливає на розмір r~x соцілльних видатків,
які падають на собівартість продукту. Так само щодо прибутку

підприємств совітсf>RОї 'промисловости. Прибуток в ріжниця міщ
собівартостю і ~ідпусnною ціною. Оскільни реtулюючий совітсь1-:и~
~парат може

впливати на розмір собівартости, оснільки, з другого
боку, розміри цін на промислові продукти реtулюються совітською
владою при майже повній відсутності конкуренції в цілій низці
галузів продукції з боку недержавної промисловости, в ясним, що
можливості для встановлення довільної норми зиску одкрив~ються
досить значні. При цих умовах, як розміри ~:юбіварrо~ти, та~ і роз
міри прибутку, уявляють собою рівноділаючу господарсь:кої конь
юнитури і певної системи реtулюючих заходів совітської влади;
обидві ці величини відбивають не тіль nи господарсь:ку с~туа·цію ~ аЛе
танож певний напрям планового керовnицтва. А завдання пла
но~ого керовництва, як ми знаємо, полягає у всебічній д~:шо~ові
розвитку промисловости, який в умовах реtульованої господарк~
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може обертатися і дійсно обертається в штучне пониження собівар
тости промислових виробів і створення для них фіктивної прибут
ковости шляхом перенесення дефіцитів на інші галуві народнього

господарства. Всі ці моменти необхідно :мати на уваві, розглядаючи
відповідні дані по українській совітській промисловості.
Основві фактичні дані відносно собівартости продунтів совіт

ської промисловости в такі. Абсолютні ронміри собівартости про
мислових виробів тепер в приблизно вдвічі вищі од довоєнних;*)
це співставлення .переводиться в нагальносоюзному матштабі, але
Дані, що взяті тільки для української промисловости, не повинні
дуже відбігати від даних загально-союзних. Порівнюючи дані
передвоєнні і сучасні треба мати на увазі, що можливість порів
няння тих і других в досить умовна, оскільки якість сучасних про
мислових продуІітів в нижча від їх довоєнної якости; особливо це
аниження якости помічавться в останні три роки в зв' язку а вису
неною директивою аниження собівартости; це останнє раа-у-рав
переводиться шляхом аниження лкости. Тенденції в аміні ронміру
собівартости характеризуються все далі йдучими утрудненнями
в зменшенні розмірів собівартости; рекордних результатів, щодо
вменшеннfі розмірів собівартости українській совітській проми
словості вдалось осягнути в 1924-25 р. (не спиняємося тут над

оцінкою тих результатів а народньо-господарськоrо погляду); слі
дуючі

роки

переведення

зменшення

собівартости

зустрічається

в поважними труднощами і відповідні директиви планового керов

ництва лишаються бев виконання; в окремих галузях промислово
сти мав місце піднесення собівартости. В онремих галунях проми

словости аміни в розмірі собівартости були такі:**)

1927-28
1924/25

1925/26

1926/27

І ше пів-І2ге піврічріччя.

нам. вугіль

1 тона

....

чавун перед. 1 топа . . .
чавун литий 1 топа . . .
болванка мартен. 1 тон а

.
.
.

10.65
52,70
57.08
75,87

10,98
50,36
54,50
72,36

10.82
51,65
56.39
77,11

чя:·

10,41
50.03
56,52
74,42

5о·.о8

Згідно в другими джерелами аміни собівартости ва передостанні
два роки вивначаються так:***)

............... .
Рудна пром (ЮРТ) ....... .
Залізна руда
........... .
Марган
............... .
Цукрова заг. союзна ..... .
Донугіль

•)

25/26

в

%%

-

3

до

24/25

26/27

в %%до

+ 22,6
+ 17,3

+ 16,5

1926-27

г.

<(Зкон. Бюл.

Ков. Инст.>> .N! 11/12. 1927.
••) Конт. цифрьr народ. хоз. УССР на 1928-29 г.
•••) О. Мо л чан о в. Себестоимость промЬІшленньrх изделий в
«8к. Обозр.>> .N! 3. 1928 г.
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25/26

1,9

+ 11,5
+ 1,0

-25,6

Утц Промьrшленность и ее кон'Ьюнктура в

+

1926/27 г.

По даних ВСНХ в

1927/28

р.

по

республікансьній україн

ській промисловості аниження собівартости досягло

запроектованних

7%.

6,6%

вамюць

По ряду трестів соювної промисловости мав

місце вначне недовиконання пляну:*)
фантичне аниження
запроентовано

......... .
......... .
Юрт: заліана руда ... .
Донуrіль ........... .
ІОмт
............... .
Південсталь
Нонс.обенаол

аа

9

мес.

1927-28

р.

7,8
9,7

7
11,2
7,6
2,8

0,3
0,8

4.,7

1,9

Попередні контрольні цифри на 1928-29 р. проектують ани
ження собівартости по соювній промисловості в 2--4%, по республі
канській- 5-9%, по місцевій -на 8 °/о. <<Хов. У кр.>> .М 8-9 1928). * *)
Совітські автори уважно спиняються над тими причинами~
які утруднюють переведення аниження, а то й приводять до під

несення собівартости промислових виробів. Віданачаються причини
органінаційного і вагально-господарського порядку. Серед причин
організаційного характеру підносять в першу чергу ті хиби й пере
бої, які в в керуванні підприємством безпляновість, вайвість
і недоцільність витрати засобів для адміністраційно-оперативних
видатків. Совітська преса подав величезну маGу Ма'Геріялів з цього
обсягу; ввідси те гасло економії в адміністраційних видатках, яне
висунено, як~ директиJ3а для переведення совітським господарсьним
центром. Колиб навіть снорочення оперативно-адміністраційних

видатнів для совітської промисловости було єдиним васобом для
зниження собівартости промислових виробів, то і в цьому випад
кові українська совітсьна промисловість мала б певні можливості;
між тим вона, для цього розпоряджається цілим державним апара
том. Коли при цих умовах аниження собівартости йде зі значними
перебоями, коли його в цілій нивці галувів промисловости немає,
це в дуже сумною овнакою для перспектив індустріялізації. Цей
факт в докавом того, що процес раціоналінації промисловости по
ступав мінімальним темпом, коли не в відсутнім. Спинимосн тепер
кор<;>тко па справі прибутковости української промисловости. Вище
ми підкреслили ,що в умовах совітського господарства прибут
ковість промисловости вовсім не в тим понажчином, який свід
чить про її сприятливе становище; можливості для вдійспепня впли

вів реІ'улюючого харантеру тут в впачно більші, ніж в обсяві вста
новлення ровмірів собівартости. Згадки про наявність прибутків
в совітській промисловості, ян ми піднреслилИ вище, в'являються
в 1923/24 р., але дійсна наявність прибутнів тоді в більш ніж су
мнівною. Для в'ясувапня характеру прибутновости совітськоі
промисловости

ва

останні

роки

характеристичною

в

дуже

рівна

вміна в ровмірах цієї прибутковости з року на рік. Треба так само

*)
**)

С. Мина е в. :К хоз. итог. 1927-28 г.--<<Хоз. Унр.>>
Перед иовьrм хоз. годом. <<Хоз. Унр.& ;м 8-9 1928.

N! 12. 1928.
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:иата на уваві, умовність самого поняття <<Чистоі>>· прибутновости
в умова:х:: совітсьного господарства. Чистий прибутон унраінсьної

трестованої проЩІсловости в 1924/25 р. ск~ц,Дав 63 .мил. нарб.
1925/26 р. цей прибуток в в:ц'яв~у ві вроетом собі~ртости виносив
лише 42 міл. нарб. *) Колосальну ріжноманітність розмірів при
бутковости в окремих галузях Продукції яскраво характеризує
слідуюча таблиця.**)
Відношення (в процентах) прибутку
трестів республінанської промисловости:

Трести;

..............

............

...... ·· ...

основного

·

наріталу

·

Відношення прибутків з років:
Відношення
19~5/26 до ~апі- 1926/27 до ~апі- н.цянов~х при
талуна~.Х.1925 талуна1.Х.192~ бутків1927/28Іо
·
кап. на 1.Х.192'

УТСМ
Хеиугіль
Сі.цікатrрест ..........
Інтернаціонал ........
Укрмаштрест ........
Укрвврозавод ........
Шкіртрест ............
){аслотрест ..........
Махартрест ..........
Тютюнтрест ..........

Спіртатрест

до

Лісна промисловість ..
Текстільтрест ........
Укфбуитрест
........
Ф . . -Шило ..........
Укрсільтрест ..........

2,2

страта

~.Q.

·2,7
12,7
8,7

2р,7

10,9
2,6
~.~

18,~

22,1

29,t

12,5
8,9
12,8

о

1~.~

23,3

68,6

11,2

45,~

29,~

Н,2

5,9
107,8

6,8
81,5

н.з

~~.о

23,Q

20,7

20,5

31,~

5,2

1~.~
і0,4

23,li
·5,2
24,~
19,~

із.~

Ці д~~і харантервзують ріщно14аніт~tсть ~орм прибутковости
окремих трестів і р4вом в тИм в~~вуюrь ·я~ трудно' в'ясуІЩти ці
норми стоячц на госцодарському ~унrі; до прИбутку совітсь:кої
промисловости входИть безумовно ·елемент оцода~в.ання ~ ·че~в
ц:рJІбутко_в.ість її в дуже м~ло понащюю в п~гзffі.~ і~ д~л?ш~

re

персnенти~ 1 дщ~ягнень про:щісло~ОС11і.

Ми закінчили розгляд сучасного етапу укра~9,ьної ПР9ЩІСJІО
вости в вв'явку ·ві вдійснен~ям upqгpa~ індусТVіяліваціl. ·таМ,:,
де дозволяла на· те яність маіерія~ів, ми вроби.цп пеІtці ~исщов!W,
які вказують на суМНівність і проблемати~ність дщш:rнеJІЬ в рбсяві
переведення іцдустріялівації в щцт:rя.

Зроб.дені ЩІСНЩІІQІ ваJtе~ить цопоІщити.: в~ЩІе:ЦЕЦІ.М ти~ s:иЩ,
які спричинила індус'rріяліІ:)ація

в ці.nому :ц~рq~ЬО?4У го<щ9дар
стві і Qавнц.ченняи тих п~рспеl\тив і можлц~остей, яні нar,tiЧ&.J01'.J>C~

при сучасних обставанах для індустріялііJації в :м~йбУ'ffl.Ь~~.
Розгляд аааначених пробл~.м і в вавдаЩІЯ.ftІ олідуwчо:rо р~вд~лу.

•)
••)
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·.

Перси д сни й. Про.м. Унраинw в t~25/2ti г. «Хоз. V~p.~ ;м і.
Ш .мид т. Фиван. хозяйство Прок.· сХов. Укр.• .М 1. 1.~2~. ·
· ·

27.

ІІІ.
Загальні досягнення в розвиткові промисловости в вв'явку
ві здійсненням програму індустріялівації, характеривуються спі

дуючими даними:*)

........•.........
....................... .
Залізна руда ..................... .
Манган ......................... .
Чавун ........................... .
Сталь ........................... ,
Прокат ......................... .
Цукор пісок ..................... .
Населення в тис ................. .
Продукція пром.Ііа 1 душу в руб ... .
Нам'яний вугіль

Антрацит

1927/28 у %%до
19.184,4
5.613,5
4.411,4
543,4
2.365,4
2.395,0
. 1.945,3
1.078,491
30.206
59,3

1913 р.
94,3
152,8
69,0
204,9
82,2
102,2
94,4
103,1
110,3
104,0

Наведені дані вкавують, що традиційно повторювані фрази про
досягнення нашою промисловостю в в в' явку в переведенням інду
стріяліаації до дововпного рівня підЛягають певним досить апачним
обмеженням. Слід відапачити, що можливості дальшого зросту про
мисловости на основі використання довоєнного улаштовання ви
користані майже цілном і черев те розвиток промисловосТи на

~тарій продукційній: баві в можливий в певначних розмірах.**)
Через те, напр., досягнення довоєнної норми продуRціІ чавуна

проектується лише в 1930/31 р. , при чому воно в в' явується в будо
вою і пущенням в рух нових доменних печей;***) розвиток адобичі
кам'яного вугілля ва повільним вичерпанням вже оборудованІtХ
шахт плянується коштом адобичі в нових шахтах, які ще треба
будувати, при чому на випадок невбудбвання нових шахт на 1930/31 р.
загрожує дуже значне зменшення здобичі.
«КонтрольНЬІе цифрІ!l
народногохозяйства УССР на 1928-29 г.» констатують, що природнЩ
наслідком вичерпання дововпнИх ресурсів основного капітану
і тої обставини, що наслідки капіталЬних вкладів ще не могли в
вистачаючій мірі відбитися на продукції, в певне ввільвепня темпів
розвитку продукції, що спостерігається останні два роки. Це ввіJІЬ
нення виявляється перш за все в основній групі галувів україн
ської промисловости, в галузях, що виробляють засоби продукціІ•.
Намічений плян індустріялівації мав на увазі переведення певних
вмів в структурі промисЛовости - більший розвиток галувів пр~
дукції, Що вИробляють засоби продукціі, ніж розвИток гаJіувів,
що виробляють засоби споживання. Ці аміни можуть бути охарак
теризовані такими даними: на 1.1.1914 р. робітники лег:kоі інду
стрії складали 46о/0 всіх робітників, а робітники важкоі івдустріІ

f)

-54%;

відповідні дані на

1.1.1927 р.

складають

*) Нонтр. цифрЬІ нар. хоз. УССР на 1928/29 r.
**) С. Мина в в, там же.

•••)

t)
tt)

37% і 63%.ff)
.

Про-

.

П ЬІ ш в е в. Пятпл. перспек. роЗв. укр. пром. еХ. Y.t 1927. ;м 4-5.
Но з ак еви ч. Ближайшие перспективЬІ Донбаса. «Х. У.)) ;м 1. 27.
Мина е в, там Же.
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цент роаподілу аасобів nродукції і засобів сnоживання в довоєнни ..
цінах ва рік складав в 1925/26 р. відnовідно 48,1 і 51,9%, в 1926/27 рх
- 53,1 і 46,9%. Зміни такого характеру неначе можна трактувати
як nевний успіх совітської nолітики, nроте ровгляд обставин, при
яких відбулися ці аміни виклинає сумніви, що до суті цих досяг
нень. Річ в тім, що дуже різке аниження nродукції nродуктів сnо
живання було зв'язане з великим зниженням цін на сільсько-госn<?
дарську сировину,

яке

в свою чергу

вплинуло

на

зменшення

васІ

вів і на зменшення nродукції відповідних родів сировини; в зв'язку
з цим в 1926/27 р. мало місце навіть абсолютне зменшення в нивцj
галувів nродуІ~ції по обробці харчових річовин (цукрова, млинар
ська, олійна);*) цей тe1rm внпження вивнано небажаним самим пла
новим неровництвом, бо nри силанованому українським ВСНХ
врості nромислової nродукції в 1927/28 р. в 20%, вріст nродунції
цукру намічено було n 59,1
а олЦнаnіть на 128,0%. **) Фантичний
вріст nродукції галузів цензової промисловости, що виробляють
васоби виробництва виносив до 1927/28 р. -114,6%, а для галувів
пром. що виробляють продукти сnоживання- 128,9~0 • ***) Тан:им
чином, осягнені здобутки індустріялівації належать до тих, які
nланове керовництво уважало ва nотрібне виnрц.вити.

%,

Необхідно nідкреслити, що той темn, в якому nереводиться
розвиток nромисловости і здійснюється nрограм індустріял ізації,
є невистачаючим, як у відношені до тої nроnозиції, яка існує
на робочі руки, так і у відношені до того nоnиту, який заявляє ри
нок. Інтенсивний зріст населення в останні роки, все зростаюче

аtрарне

nеренаселення

ці

-

фактори

виділЯють

для

nромисло

вости все більшу і більшу кількість робочих рук; в більшення кіль
кости зайнятих робітників в nорівнянню в nроnовицією робочих
рук йде занадто nовільно, не зважаючи на те, що nромисловість
фактично має надмір робітників. В зв' явку в цим безробіття в кра
їні все далі nродовжує вростати і nоширюватись. Статистика без
робіття в совітській "Україні поставлена невадовольняюче. Стати
стичні дані не охоnлюють всіх безробітних, кількість їх штучно
вменшується амінами в системі реtістрації. Проте, факт невnинного
зросту безробіття не зустрічає заnеречень в совітській літературі.
Цей вріст характеривується слідуючими даними:

t)

Ч _и с л о
серед

%%

1923 ........... .
1924 ........... .
1925 ........... .
1926 ........... .

•)

б е а р о б і т н и х

чл. пр о фесійних сп і л он у
на 1. Х. 1923 ро к-у:
Роки .
Серед всіх чл.
Група сеаоноГрупа індустріспілни
вих робітн.
яльних робітн.

100
114
140
196

100
124
301
508

100
106
102
146

А н д и я н о в, там же.

**) С. :Мина е в, там-же.

•••)

Ноньюннтура нар. госп. УССР аа

Унр . .М

t)
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1927-28

р. Вид. Центр. Стат. Упр.

3. 1928.

Хейман. Беар. на Унр. в

1925/26

г. «Х. У.>> .М

4-5.1927.

Чисельність бееробітних членів спілок включаючи й севонних
робітвинів в 1927/28 р. в порівнянні в попереЦ!ІіМ роком вросла на

16%. *)
Темп ровгортання промисловости не відповідає отже темпу
ровширення робочого рипну, але не відповідає він таІ-. само темпу

ровгортання рипну на промислові вироби. Ціла історія совітсьІ•ої
промисловости

харан.теривується

товаровим

голодом- голодом,

на предмети господарського споживання, так і ва

ян

проду1-.ти осоGи

стого споживання. Ось дані відносно попиту і проповиції чавуну:**)

1924/25

1925/26

1926/27

Б мі ль й он. пуд і в
ПОПІІТ

••••••••••.•

..... .
%% задоволення ..

проnо;ш.ціл

90,0
81,0
90%

152,0
130,4
85,8 %

197 ,о
154,3
78,3%

Потреба в пронаті в 1926/27 р. складала 74о/0 потреби 1912 р.;
проте дефіцит в пронаті в 1926/27 р. складав 20,5%, а в 1925/2627,2% всієї потреби. Ці дані ввяті в вагально-соювному маштабі,
проте, вони харантеривують у першу чергу становище в металургії

}'~країни. Що тор1шється товарового голоду на продуl:іти особистого
споживання, то цей фант є остільки відомий і нормальний для совітсь
:ких відносин, що на ньому навряд чи треба спинятися ширше.
Попередній аналів встановлює всю сумнівність дотеперішніх
досягнень в обсяві вдійснення індустріялівації. Лишається тепер
спинитися над питанням про майбутні можливі перспе:ктиви в цій
царині.

Можливість

nоступу. на

шляху

індустріялівації

вв'явана

в

наявностю цілої нив:ки обставин. Мусять існувати умови, яні вабев
печують

можливість

раціональної

постановки

продукціfшого про

цесу і дальшого поширення його раціоналіаації. Мусить бути за
безпечена реалівація вптворених проду:ктів на рин:кові, отже необ
хідний ринок, можливість роаширення вмістимости якого має ши
роні межі. Мусять існувати обставини, які аабеапечують приплив до
промисловости

нових

капіталів,

ян

місцевих

так

і

аа:кордонних.

При тих своєрідних обставинах, в яких відбувається роввитон госпо
основну
і
першорндпу
ролю
промисловости
нових
капіта
лів. Особливо важливим в ровв'яааннп цієї справи припливу
капіталів в вначнішій нільності для нашої важної індустрії в першу чергу для української металургічної промисловости. Ви
сока ступінь механівації, яна мала місце в унраїнській металургj ї,
ціла складність її органінаційного і технічного улашт6вання все це привело до більшого вруйнуваная її і вимагає в цілях відно
влення вначніших і більших вкладів капіталу. При цих умовах
справа вияснення майбутніх перспентяв індустріяліваці ї_. вводиться
дарського життя
на
Унраїні
грає
справа про приплив
до

•)

Тр.>> .М

А.

Ли в ш и ц.

Мероприят. по борьбе с беnраб. на Унраиве. «Воп.

10. 1928.

**) Черная металлурrил в нар. хоз. СССР. <<8к. Об.>> .МЗ. 1927 р.
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nерш ва все до вияснення

можливости nрипливу нових напіталів

у nромисловість.
Фантичні дані відносно nриnливу нових каnіталів в українсьну

промисловість

слідуючі. *)

:Каnітальні

ВІілади

в

nромисловість

в міл. нрб.: 1924/25-97,4, 1925/26-236,7, 1926/27-328,3,
1927/28-417,7.
Сnіввідношення напітальних вкладів в союану, ресnубліІ~ан
сьну і місцеву nромисловість характеризує тана таблиця:

И24/25

..........
......
республін.
місцева ..........
. .....

СОЮ3На

вся територ.

1925/26

1926/27

1927/28

82,0

82,2
13,1.1

і

71,9
21,8
6,3
100

7!1,6
1.1,2
4,2

100

14,0
tt,O

100

4,4

100

Важно вияснитИ питання, оскільки існуючі розміри напіталь
них ВІ~ладів відповідають вимогам промисловости. Дані, які є в
літературі, nриводять до неrативної відповіді на це питання. Вже
самий розподіл капітальних внладів по роду їх nрианачення, хоч
ступінь їюго докладности є не цілно.м nевна, вкааує, що капітальні

ішлади ліІше в обмежених ронмірах ідуть на. нов· кап: таль ні ро
боти; nони переважно витрачаються на пристосування і ремонт
старого улаштбвання, а на нові роботи лишаються лише незначні
суми. При цьому й при такому ронподілі витрачувані суми лише
в обмеженій ступені аадовольняють існуючі потреби. Сnівнення роа
гортання цукрової Промисловости і певначний темп П майбутнього
розвитку- п'ятилітній перспективний план nояснює поміж іншим
співненням відновлення і ренонструнці і основного напіталу і не
моЖливостю анайти для цього кошти в майбутньому.**) Відносно
сум:, прианачених на напітальні аатратп в 1927/28 р. по металургії,
в окрема по Південсталі, совітський автор висловлює таку думну:

<<ЦЯ сума повинна бути вивпана мінімальною вже в 1927/28 році.
Південсталь вводить останні реверви і може статись, як що не буде
вжито відповідних ааходів, що дальшому роагортанню вптворчих
сил нраіни буде якраа вагрожувати металургію>.***) Диманштейн
вкааує, що капітальні вклаДи для цілої промисловости лише а 1925 f26
року nочали перевищувати роаміри витрачення, і nіднреслює,
що те поширення металургічної промисловости, яке має на увааі

п'ятилітній перспентивний план, в жадниїІ спосіб не може бути аа
Gеапечено бюджетними асиtнування.ми. f) <<КонтрольнЬІе цифрЬІ нар.

*) Нонтр. цпфрьr нар. хоз. УССР на 1928-29 г.
**) Перспентпвьr развертьшанин нар. хоз. СССР на 1926/27-1930/31 г.

•••)

Бенчин. І\онтр. цифрьrвунр. пром.в1927/28Г.<<Х.У.>>М7.1927р.

f) Д и манш те 1t н. Проблема районпрования металлопромЬІшленности.
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хоз. УССР на

1928/29

г.>> констатують: <<Стан основного капіталу

у:nраїнської промисловости, особливо важкої, характеривується
дуже апачною фізичною й моральною витраченостю... Хоч розмір
капітальних вкладів в промисловість на 1928/29 р. запроектований
контрольними цифрами і в значний, все тани він не вадовольняв
елементарних потреб, можна снавати, ні одної галуві Промислово
сти і в тим мінімумом скорочення, якого не можна перевести беа
шкоди для дальшого розвитку народнього господарства». Інший
совітсьний економіст дав загальну песимістичпу оцінку досягнень
в обсяві Ііапітального будівництва й зазначав: <<до сього часу (на
початок 1926/27 р.) на Україні немає ні одніеї аакінченної район
ної електростанції; в будівництві по ав'яаку тільки а 1925/26 р.
йде нове будівництво, транспорт щойно тепер підходить до межі.
розтрати свойого
основного
капіталу, а можливо що навіть
не покривав своїми капітальними вкладами всієї амортизації в її

реальному обсязі>>.*)

Обмеженість і педостаточність теперішніх капітальних вкла
дів в українську промисловість не могли дати більших стимулів
до ширшого її розгортання. Але чи в забезпечена можливість цих
вкладів на майбутнє й їх зріст? Відповідь на це питання в апачній
мірі вирішує також й саме питання про перспективи індустріялі
аації.

Джерела покриття тих коштів, які привначаються на капі
тальні затрати, поділяються на слідую чі: власні засоби промисло
вости, ті Ішшти, ЯІ{і здобуТі шляхом внутрішньо-промислового на
громадження, далі ті кошти, які поступають з банкового нредиту,
бюджетних асиrнувань і чужоземного нредиту. Згідно з п' ятиліт
ніи перспективним планом, проентоnані до вложення в промисло
вість 2.037 міл. карб., по джерелах мають бути розподілені та!\:**)
амортизаційний фонд ..............
нерозподілений 3исн
позич ни ц.и.в

..............
...................
чужоземний нредит ................
бюджетні асиrнуваннп ............
............
Ра а ом

494
350

161
200
832
2.037

міл.

нарб.

"

"
"

"
"

"

"

"

міл.

нарб.

Розглянемо, оскільки реальними в можЩІвості одержання
nоштів з усіх завначених джерел і оснільки ці джерела підлягають
розширенню. '3 нашого розгляду ми можемо майже цілком усунути
аналіз тих можливостей, лкі випливають з вюшристаннл закордон
ного і баянового нредитів. Можливість припливу занордонних
капіталів в в першу чергу питання не господарчого, а політичного
характеру. Всі спроби здобути більші ванордопні кредити до сього
часу дали мінімаЛьні результати. Можна думати, що такі наслідки

будуть і при дальших заходах знайти й поширити закордонні кре-

*)
**)

Генес. Напитальнwе вложения и строительстnо. <<Х. У.» .М 1. 1927 р.
П ЬІ ш но в. Пят. персп. paan. унр. пром. <<Х. У.>> .М 4-5. 1927.
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дити: ош,ільни вони будуть мати мюце при аахованні сучасної по
літичної системи. Слід аааначити ще, що необхідність виБористати
R широних межах ванордопні :кредити, необхідність оперти пере
ведення індустріяліаації на допомові аахідньо-европейсьних :капі
талів вирааво підкреслюється й аааначається багатьма совітсьними
авторами. Так само дуже обмежені 1\южливості однриваються для
нових вкладів напіталів аа допомогою ровширення банкового :кре

диту. В свій час, післЯ встановлення червінцевої валюти в ав'яа:ку
а відсутиостю в країні грошових анаків і необхіднастю ааповнити

існуючу порожнечу, випуск в- обіг нових грошових анаків перево
дивел досить широко і промисловість одержувала досить аначні
І~редити. Кредити ці повертались і повертаються слабо. Заборжен
ність промисловости аростає. Дальше аначніше поширення Бреди
тів при існуючій в :країні ситуації могло б вагрожувати міцности

грошового обігу й привести до інфляції. При таш.:t:х умовах,- а ці
умови не мають шюроминучого харантеру

-

апачпіших можливо

стей для роаширення банкових нредитів сподіватися не можна.
· Єдиними більш апачними ресурсами для поступлення нових
аасобів у промисловість, як то арештою вианачав й перспективний
план, в кошти, ян:і мають поступити а внутрішньо-промислового на
громадження і бюджетних асиrнувань. Ми вважаємо, що роагляд
можливостей впливів а цих двох джерел ми маємо право об'єднати.

Ці джерела в умовах совітсьної господарки мають в дуще апачній
мірі спільне походження і сuільний характер. Вище в свойому місці
ми підкреслювали, що ми не відкидавмо фанту наявности внутрішн~::.о
промислового нагромадження в певних підприємствах і навіть
певних галунях державної промисловости. Але рааом а тим ми аа
аначали, що внутрішньо-промислове нагромадження в умовах савіт
еької господарип в наслідок двох факторів- доцільної господар
ської діяльности даного промислового комплексу і відповідної
реrулюючої політики совітського уряду, який, будучи монополі
стом, ставить промисловість в спеціяльно упривілейоване становище.

У внутрішньо-промисловомунагромадженні в отже той самий елемент
вилучень а національного прибутну, яний в характеристичним
для асиrнувань в бюджетному порядкові. В одному випаднові вилу
чення

переводиться

по датновим

шляхом, в

другому

-

по реrулюванню господарено го життя, але джерело тих

ааходами

вилучень

в те саме- вагальний національний прибуток. Держава адійснюв
і тут і там певний переронподіл національного прибутку. Які ж
можливості в цій области? Спинимосн на податковому обтяженні.

Співвідношення між податковим прибутном анодного (аагально-союа
ного) бюджету і народнім прибутком виглядав так (в міл. нарб.). *}
Нар. прибуток .... ..
Податк. приб ...... .
0/ 01
•
to ;о-е вщношення ....

1913
15.130
1.790
11,8

192~/25

1925/26 1926/27
15.589
20.252
22.560
1.565,5 2.112,2 2.833
10,0
10,~
12,6

1927/28
24.208
3.062
12,6

*) Б оголеn о в. О некоторЬІх тенденциях в развитии наших финансов.

<<Пл. Хоз.» М
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9. 1927.

Совітсь:nий автор зазначає:*) <<уважне вивчення і аналіз остан

нього досвіду з піднесенням дуже багатьох ставон і тарифів привели
держплан спіл:nи до висновку, що податковий тягар даної хвилі підій
шов до останньої межі, перехід через яку не тільки не обіцяє фіскові
якихось вигід, але навіть може принести ·шкоду бюджетовій рівно

вазі. На такій саме позиції стоїть і нарномфін, у ян ого є танож і
безпосереднє вражіння від праці податкового апарату.>> Висновок
двох совітських установ, яnі цілном не мають нахилу до песимізму,
не доводиться запідозрювати, в якіі1 небудь однобічности тим паче,
що він може бути стверджений посилною на думну цілої низки
совітсьних діячів. При цій констатованій напружености податко
вого пресу про можливість збільшення бюджетоних асиІ'нувань на
цілі індустріялізації, говорити не доводиться. Доводиться спинятися
на другому питанні

-

на реальності намічених розмірів асиmувань.

Подамо з приводу цього дУМІ{У двох совітсьних авторів: <<розмір
бюджетоних асиtнувань конструюється, як <<заявка>>, не зважаючи
на можливість її реалізації. Все це робить будову пляну дуже не
сталою, можна сказати навіть неможливою до здійснення,**) що ж
торкається коннретних випадків, то <ш'ятилітня гіпотеза по металу
вже скрахувала для перших двух років (1925/26 і 1926/27 р.р.} не
лише у відношенні до розмірів продукції, але й у відношенні до
руху собівартости і темпу внутрішнього нагромадження. Те саме
по суті стосується й розміру капітальних затрат, що неминуче веде
за собою зниження проти проектонаного розміру проду:nції, а
для дальших років і розміру державного фінансування.***) Дово
диться отже уважати, що асиІ'нування за рахунок бюджету не тільки
не можуть бути збільшені, але навпаки: підлягає сумнівам можли
вість реалізації дотацій навіть в намічених розмірах. При загальній

своїй

бідності :nраіна не може

видержати постійно

зростаючих

асиtнуванр на допомогу промисловості в той час, коли асиІ'новані
кошти

витрачаються в значній

цільно.

своїй

частині

не еконо11rшо і недо

Відповідь на це питання передрішає також розв'язання

питання й про можливе аситування на капітальні затрати коштом

внутрішнє-промислового

нагромадження; в цьому останньому так

само є елементи використання національного прибутну, межі якого
вже зазначились при переведенні вилучень податковим шляхом.

Попередній виклад приводить нас, таким чином, до висновку,
що можливості для поширення і розвитку індустріялізації при
сучасних умовах для народнього господарства УССР є дуже обме

жені. Незначність і обмеженість теперішніх осягнень в цій галузі
йде поруч з дуже незначними перспективами в майбутньому. Слід
додати до того, що перші часи здійснення програму індустріялі

вації припали в УССР на врожайні роки, які допускали можли
вість більших вилучень з національного прибутку для субсиду-

*) Б о го леп о в. Там-же.
**) Ха л ту л ари. Промфинплан укр. пром. на 1927/28 г. <<Х. У.» .N! 1.

і928 г.

***)

Дим ан штейн. Там-же.
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вання промисловости. Неурожай

1928

року ситуацію промислово

сти ускладнив до високої міри й привів до жорстокої вагальної
господарсь:кої :криви.

Беревень

Doe.

\і.

1929

р.

Sadovskyj.

Probl~m

fndtistrlalisace

V

narodnfm hospod4fstvf

u. s. s.

R.

(Resume.)
Toto pojednani je venovano vjzkumu otazky industrialisace se
zfetelem k tomu, kterak je nyni uskutecnovana sovetskou vladou.
Pojednani obsahuje Ні casti. V prvni se uvazuje о Ukolech, ktere ві
vytkla komunisticka strana а sovetska vlada, uvadejice na denni pofadek heslo industrialisace zeme. Pro smerodatne sovetske cinitele
industriaJisace odp()vfdajfcf nynejsimu smeru stalinovske politiky je
prostfedkem pro udrzeni hospodafske samostatnosti "socialisticke"
S. S. S. R. vuci bиrZoasnimu Zapadu.
Je to soustava zakroku, ktere se uskutecnujf V zajmu s. s. s. R.
jakozto celku bez zretele k vjvojovym zajmum, фobnim silam je.dnotlivych jejich slozek, zejmena Ukrajiny.
V druhe casti se podava ve vseobecnem prehledu karakteristika
stavu Ukrajinskeho prnmyslu v obdobf, kdy heslo industrialisace stalo
se zakladnim pokynem pro usmerneni nzeni hospodarskych za1ezitostf;
prehledu jednotlirych momentu, karakterisujfcfch celkory stav prii. myslu, predchazi kriticky posudek vecnosti sovetskych pramen\1, jsoucich k disposici pro vysvetleni pfftomne situace v prnmyslu. V tfetf
casti jest kratce pojednano о dosavadnich vymozenostech industria.lisace а. jejich vyhlidkach se zfetelem k nynejвfm politickYт а hospodafskYт podminkam. Spisovatel zdilraznuje nepatmost techto vymozenosti а obmezenost p!iStiho ryvoje industrialisace pfi vyuziti pouze
rnitfnich hospodafskych pramenu.

Doe. W. Sadovskyj.
t

Das Industrlalislerungsproblem fn der Volkswlrtschaft der Ukrafnlschen
Sowjetrepublfk.
(Resume.)
Die vorliegenden Ausfiihrungen sind dem Industrialisierungsproblem, wie es heute von der Sowjetregierung gestellt und gelбst mrd, ge~
widmet. Die Arbeit zerfallt in drei Teile: der erste Teil befasst sich mit
der Beleuchtung derjenigen Aufgaben, die die kommunistische Pa.rtei
und die Sowjetregierung niit dem Schlagwort der Industrialisierung des
Landes ins Auge fassen. Fiir die herrschenden sowjetistischen Кreise ist
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die Industrialisierung im Einvernehmen mit der stalinistischen Linie ein
Мittel, mit dessen Hilfe man die wirtschaftliche Se]bst8tandigkeit de1·
"sozialistischen" Sowjetunion gegeniiber dem btirgei·lichen Westen behaupten Zll kбnnen glaubt. Dieses System der Bemiil1ungen, die im Interesse der Aowjetunion als eines Ganzen realiRiert werden, nimmt keine
Riicksicht mit den Interessen der Produktionskrafte und ihrer Entwick1ung in den einzelnen Landern und ins besondere in der Ukraine. Der
zweite Teil gibt die Charakteristik der ukrainischen Industrie in ihren
Grundrissen fiir diese Periode wieder, in der das Schlagwort der Industrialisierung zur Richtschnur der planmassigen Leitung wurde; die Erбrte
rung der einzelnen Momente der Industrie geht ein kritischer "Oberblick
des sowjetistischen Materials und seines Wertes, das zur Beleurhtung des
gegenwartigen Zustandes der Industrie beniitzt werden kann, voran. Der
dritte Teil untersucht kurz die Ergebnisse der Industrialisierung und
ihre Zukunft im Hinblicke auf die gegenwartigen politischen und wirtschaftlichen Вedingungen. Der Autor stellt fest, dass die Ergebnisse dieser
Вemiihungen ·unbedeutend sind und dass auch der weiteren Entwicklung
der Industrialisierung in den Grenzen der inneren wirtschaftlichen Ressourcen keine nahmhafte Erfolge beвchieden sind.
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