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Коли розглянути статистичний річник держав земної кулі, то зразу кид-

ається в очі величина річного доходу на особу. 
Найвищий дохід припадає країні Люксембург. Це мала країна, що леж-

ить між Німеччиною, Бельгією та Францією. Простором 2586,4 км2 і 450 
тисяч населення. У 2004 році дохід per capita був 39 тисяч американських 
доларів. Попередніми роками цей дохід доходив до 42 тисяч. Щодо релігії, 
то у державі 94,4% католиків і монархічний устрій краю. 
Дивне явище, що держави з монархічним устроєм добре стоять під огл-

ядом річного доходу. На шість країн, що мають доходу понад 30 тисяч, три 
є монархіями, тобто Норвегія, Японія і Данія. Тільки Швейцарія та США 
являються демократичними республіками. Додамо, що монархічний устрій 
мають ще Англія, Швеція, Голландія, Канада, Австралія, Бельгія та Іспанія. 
У цих країнах дохід per capita стоїть теж  високо й вони визначаються ста-
більністю і добре розвинутою економікою. 
Норвегія має річного доходу 38 тисяч американських доларів. Понад 

300 тисяч км2 простору, людності 4.6 мільйона, а з них 94,3%  християн 
усього краю. Це край євангельського віровизнання. 
На третьому місці стоїть Швейцарія, що давніше займала перше місце. 

Простору 41 285 км2 і 7,2 мільйонів жителів. Християнство становить 
88,4%, у тім числі 44% католиків. 
США мають річного доходу per capita 35 тисяч американських доларів. 

Простір понад 9 мільйонів км2. 297 мільйонів жителів, з яких християн 
84,7% у тім числі 20,8% католиків. Це переважно ірландці або айриші, по-
ляки і литовці. 
Японія з 34 тисячами річного доходу. Простір 372 км2. Людності 127 

мільйонів. Край буддистського віровизнання, а християн 3,6%. 
Данія має 30 тисяч per capita, простору 43 093 км2 , населення 5.4 мі-

льйона. Християн 91,6%, а з них 87% протестантів. Країна має добре вл-
аштоване господарство. 
Тепер представимо країни, які мають дохід обсягом двадцять тисяч до-

ларів per capita. Між ними перше місце займає Ісландія. Її простір сягає 
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10 281 км2, а населення 290 тисяч. Християн 97%, де переважають проте-
станти. По 25 тисяч per capita мають такі країни: Англія, Швеція. Англія 
простором 244 100 км2 , а населення 59,4 мільйона. Віровизнання в Англії 
переважно англіканське і сягає 82,6%. Швеція простором 449 км2, 8,9 мільй-
она переважно англікани, мешканців 67,9 %, де у більшості протестанти. 
По 23 тисячі per capita мають такі держави: Австрія, Голландія, Ірландія 

і Фінляндія. Австрія простором 83 859 км2 і людності 8,1 мільйона. Христ-
иян 89,8%, у тім числі 75% католиків, 
Голландія простором 41 526 км2, а населення 16,2 мільйона. Християн 

80%, у тім числі 34% католиків, 
Ірландія: 70 209 км2, 4 мільйони жителів, християн 97%, де у більшості 

католики. 
Фінляндія бідний край з болотами та тисячами озер, але працьовитий і 

солідарний народ. Територія сягає 333 149 км2, 5,2 мільйона громадян. 
Християн нараховує 92,8%, у тім більшість протестантська. 
Чотири держави мають по 22 тисячі річного доходу per capita. А це Кан-

ада, Німеччина, Франція і Бельгія. 
Канада має майже 10 мільйонів км2 простору. В ній нараховується 31,7 

мільйонів християн, тобто 80% (католиків рівно половина). 
Німеччина має простір 356 733 км2, а людності 62,3 мільйона. Християн  

75,8%, із того майже половина католики, а решту протестанти. 
Франція простором 543.965 км2, а людності 60.4 мільйона, 70% христ-

иян, у тім числі 82% католиків. 
Бельгія з простором 30 519 км2 і 10,3 мільйона населення, з яких 88% 

християн, у тім числі 80% католики.  
Нижче 20 тисяч per capita мають Італія та Австралія. Італія простором 

301 303 км2, населення 57,3 мільйона, а християн 82,1%, у тім числі 97,2% 
католики. 

19 тисяч per capita ще має Австралія, простору 7 682 км2, народу 19,9 
мільйонів, серед якого у цім краю 79,3 % християн, у тім числі 28,6% кат-
оликів. Країна належить до британського коммонвельту та й має монархі-
чний лад. 
Ізраїль та Кувейт мають по 16 тисяч річного доходу per capita. 
Перша країна 20 700 км2, 6,6 мільйона жителів, з яких 77% євреїв, а хр-

истиян 5,8%. 
Кувейт, як нафтовий магнат має 17 616 км2, 2,6 мільйона люду, ісламіс-

тів 89%, а християн 12,7%, у тім числі католиків 8,9%. 
Нова Зеландія має 13 тисяч доходу, простором 270.534 км2, 3,9 мільй-

она жителів, 83% християн, у тім числі 12,8% католиків. 
Греція має 11 тисяч per capita, простором 131 957 км2, 11 млн. населен-

ня, з яких 94,7 % християн. Край, до речі, майже вповні православний 
(93%). 
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Португалія 10 720 ам. дол. per capita. Простору 91 985 км2, а людей 10,1 
млн., де християн 90%, у тім числі 92% католиків. Як бачимо цей край ма-
лий і досить заселений і немає аж таких великих багатств, але ще приймає 
до себе на роботу, між іншим і українців, яких тут кілька тисяч. Що 
більше, лісабонський кардинал звернувся до оо. василіян в Римі, щоб при-
слали для українців києво-католицьких священиків для душпастирської 
обслуги. 
Зі слов’янських країн передує у доході “per capita” Словенія зі столицею 

у Любляні на південь від Австрії. Дохід 10 370 ам. доларів. Площа тери-
торії 20 251 км2. Два мільйони жителів, а югославська революція в неї 
тривала всього один день, бо стільки треба було, щоб забралися сербські 
війська. Християн 92%, а серед них католиків 83,5%. Між двома війнами в 
крайовім сеймі на сорок послів було 27 священиків. 
Ще слід додати для визначення пропорції доходів на особу Російську 

Федерацію, в якої 2 130 ам. дол. per capita. У неї 17 мільйонів км2, насе-
лення 142 млн. Держава нараховує 57% християн, у тім числі 50% прав-
ославних. 
Китай має 960 американських доларів per capita, 9,5 мільйона км2 тери-

торії, 1 мільярд населення. Тому, що тут панує воюючий атеїзм, то подано, 
що нараховується 44% атеїстів, а 7,1% віруючих. Хоча там є близько п’яти 
мільйонів християн. 
Польща має 4 560 ам. доларів per capita, 312 600 км2 простору, насе-

лення 38,6 млн. Християн 97%, у тім числі 92,2% католиків.  
На кінці наведемо дані про Україну: 780 ам. дол. per capita. Територія 

603 700 км2, народу 48,2 млн. В державі близько 83% християн, у тім  чи-
слі 54,3% православних християн і 10,9% атеїстів.  
Ми проаналізували своєрідну статистику і тепер приступаємо до оцінки 

такого стану і бачимо, що перші місця у здобуттях доходу "per capita" зосе-
реджуються загалом у християнських державах. Виняток становить тільки 
Японія, що має окремий економічний блок нарівні з європейським і амер-
иканським ринком. 
З цього виходить, що християнство є не лише духовною силою, але й 

поважною вартістю в економічних справах, головно коли йде саме про 
людську особу (per capita). 
Вже вище зазначено, що держави з монархічним устроєм дають своїм 

громадянам кращі господарчі та доходові можливості та вигоди. Але ще 
треба теж зауважити, що країни з високим анальфабетизмом (безг-
рамотністю) мають і більші закордонні борги. Навпаки, краї бідні на ресур-
си, але з високим становищем науки переганяють навіть такі, що можуть 
похвалитися більшими матеріальними засобами. 
Для прикладу, Австрія не мала зовсім закордонних боргів, а навпаки їй 

були винні великі суми інші країни, що з суті речі заможніші, але з низьк-
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им розвитком науки  і грамотності. У тім попереду, нажаль, магометанські 
держави та держави, які бачимо зі статистики. У них доходів на голову (per 
capita), крім Кувейту, не перевищує заледве кілька тисяч американських 
доларів. 
Чи можуть ці країни догнати християнські та монархічні й належно пр-

освічені країни, чи може ні. Певно, що можуть, але треба їм завести закон 
Декалогу, тобто десять Божих заповідей і християнську правду, а не безк-
орисні та й шкідливі медитації і метемпсихозу й шукання нірвани. Для 
прикладу, Індія має доходу на мешканця 470 доларів, а простору 3 мільй-
они км2 , понад мільярд населення, а релігія індуїзм 75%, що є косм-
оцентричного порядку й про загальне добро та й економіку зовсім не дбає і 
нині далі парії конають по автострадах, а “святі” корови походжають по 
них і хоча які чудові думки мав Махатма Ганді, але вони не стали такими 
практичними, як у Христової Церкви. Візьмемо, для прикладу, славетні 
монументи середніх віків, які безбожники називали мракобіссям. То вони 
мають очі, але ними не бачать і мають вуха та не слухають, як казав сам 
Ісус Христос. 
Ось наприклад, французька революція (1789 р.) із своїм гаслом 

“свобода, рівність і братерство” потрапила знищити цілу мережу католиць-
кого виховання у Франції і по ній (революції) настали часи великої негра-
мотності якої прагнуть, попри всі голослівні декларації, якраз оці револ-
юціонери та руйнівники всякого ладу, а тим більше християнського. 
Можемо згадати бл. Адольфа Колпінґа (помер в 1865 р.), що сьогодні 

його робітнича католицька організація трудиться в сорока краях. Коли сьо-
годні хваляться ліберали та й спілка, що от ми нарешті  дали канікули тру-
дарям, але Церква вже здавна має крім неділь, свята й їх є стільки, що днів 
відпустки робітників. Значить, Церква про це скоріше подумала, ніж творці 
“робітничих законів”. 
Сьогодні монаші з'єднання також стараються про піднесення доходів 

численних осіб своїми установами. Ось для прикладу, оо. єзуїти мають 25 
тисяч трударів: отців і братів. Провадять 17 радіостанцій, 33 університети. 
До речі справою університетів займалися папи здавна і вони виростали під 
опікою Намісників Христа та наступників св. Петра. Єзуїти видають 1112 
часописів на 50 мовах. 
Церква своїми законами і енцикліками (наприклад, Rerum Novarum – 

Новий порядок) боронить права робітників і права власності! Зрештою на 
сторожі людського доробку стоїть Декалог (десять Божих заповідей). 
А навіть за часів “совєтських”, були випадки, що монахи чи монахині 

взірцево вели рахунки в колгоспах і коли через підлі доноси їх хотіли ус-
унути, то начальство колгоспів не дозволяло, бо вони сумлінно провадили 
бухгалтерію і тим самим спільна господарка мала доходи і нагороди, 
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Ченці  св. Івана Божого (1550 р.) обслуговують 189 лікарень, в яких є 37 
тисяч ліжок для хворих. А скільки Церква має захистів для старших осіб, 
сиротинців і шкіл. Хоча уряди загально не спомагають католицьких шкіл. 
Єдиним що спомагав католицькі школи це був прем’єр Австрії – юдей. 

Інші де тільки можуть стараються перешкодити у веденні католицьких 
шкіл. 
Свого часу в Аргентині було референдум, чи треба в школах Божого 

закону, то аргентинський парламент не погодився, а журналі¬сти запи-
тували депутатів, де є їхні діти, то загалом відповідали, що в католицьких 
приватних школах. 
Пам’ятаймо одне, що Церква своїми добродійними установами на кори-

сть суспільства приводить до зменшення оподаткування населення і тим 
чином збільшує їх доходи. 
І ще одне загалом, за малими винятками, Церква не приймає жодних 

хабарів ні взяток, бо в світських це дуже поширено. Свого часу, щоб дити-
на могла вчитися медицини, то батьки мали дати від 5 до 7 тисяч доларів 
хабару. Та не всі мають такі доходи, що можуть це зробити. 
Отож треба старатися усюди завести християнський лад і тоді дохід “per 

capita” збільшиться. 
Це ненормальне явище, щоб одна з найбагатших країн світу, якою є 

Україна, мала такий жебрачий дохід на особу. Пам’ятаймо, що ті, які кер-
ують і відповідають за державу, є зобов’язані дбати про добро громадян, а 
не їх безжалісно використовувати. 
Цікаво, що є певний взаємозв’язок між безграмотністю переважної бі-

льшості населення і річним доходом на мешканця краю. Найвищий рівень 
безграмотності має Сенегал в Африці, де безграмотних 67,7%, а дохід  per 
capita становить всього 470 американських доларів. Ефіопія має 61% безгр-
амотних , а відповідно тільки 100 ам. доларів per capita, тобто найнижчий у 
світі. Єгипет має 44,7% безграмотних та вже 1470 ам. доларів доходу на 
особу. Індія має 44,2% безграмотних і відповідно 440 доларів per capita. В 
Іраку є 46% безграмотних та 2000 ам. доларів доходу на особу. В Судані 
42,3% безграмотних та 370 доларів per capita. В Сирії нараховується 25,6% 
безграмотних і 1130 доходу per capita. Іран (в минулому Персія) має 23,1% 
безграмотних та 1810 ам. доларів доходу на особу. В Албанії є 17% негра-
мотних і 930 доларів доходу per capita. У Китаї 15% безграмотних, а відпо-
відно 780 ам. доларів доходу на особу. В Південній Африці 14,1% безгр-
амотних та 2500 доларів доходу. В Туреччині 14,8% неграмотних та 2900 
per capita. У Бразилії 13,3% безграмотних, а відповідно 3430 ам. доларів 
доходу на особу. Індонезія має 13% неграмотних та 600 американських 
доларів річного доходу на мешканця.  
З вище наведеного бачимо, що нехристиянські країни, за винятком Бр-

азилії, мають багато безграмотних. Це переважно мусульманські держави 
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та Індія. Правда в Ефіопії є християни, але вони, нажаль, не стараються 
підняти рівень освіти, а тому займають останнє місце серед країн світу 
щодо річного доходу на мешканця. 
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Annual Earnings per Person (per capita) and Christian line-up 
 

Summary 
 

In the article, the annual earnings per person are analysed in context of different countries 
in the world. It is linked with the role of religion. The economy growth is also line with the 
proper level of education. 
 

Roczne dochody na osobę (per capita) a chrześcijański ład 
 

Streszczenie 
 

W opracowaniu przeanalizowano kształtowanie się rocznych dochodów na osobę w zróŜnico-
wanych państwach świata. Ich poziom połączony został z rolą religii. Wzrost gospodarczy odnie-
siono takŜe do odpowiedniego poziomu edukacji. 

 


