
Ми вже розглядали приклад післявоєнного відновлення 
та зростання азійських країн на прикладі Південної Кореї. 
Але одним із взірцевих прикладів все ж таки можна вва-
жати Японію.

Японія з кінця ХІХ сторіччя займала позицію наздо-
ганяючого економічного зростання до рівня передових 
тоді країн (Великобританія, США). Довоєнний період був 
направлений на модернізацію усіх аспектів життя, країна 
дотримувалась гасла «Багата держава, сильна армія».

Війна для Японії обернулась військово-політичною 
поразкою, втратою двох великих міст внаслідок ядерних 
бомбардувань та економічним крахом. 

Тим більше вражає зліт і зростання Японії у 50х-60х 
роках. Цей період отримав назву «японське економічне 
диво». Отже, розглянемо, як це диво було створене.

Те, що отримано без боротьби, без напруги - ніколи 
не цінується. Україна отримала незалежність у 1991 
році не через боротьбу, а так, через несподіваний для 
всіх розвал СРСР.

Після цього країна стала йти сама собою. Влада пере-
творилась на інструмент первісного накопичення капі-
талу. Потім - на інструмент бізнесу. Так продовжується і 
зараз. Олігархічна система нікуди не ділася. 

Це сталося, в першу чергу, через відсутність розу-
міння у населення необхідності виконання громадян-
ського обов’язку перед своєю країною. 

Радянський Союз виховав ціле покоління дегенера-
тів. Які вважали, що світ так побудований, що все всім 
дається. Що всім рулить партія, і все. Все буде добре. Ці 
дегенерати не розуміли і не розуміють зараз, що за все 
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

в світі необхідно боротись. 
Ці дегенерати велися на маніпулятивні промови, що 

«політика – це брудна справа», що «в першу чергу, про 
сім’ю треба думати, а не про свою країну». Така позиція 
призводить, до того, що спочатку втрачається країна, 
а потім і сім’я. І це вже всі побачили, як може бути на 
практиці. 

В результаті ми отримали не тільки правління біз-
несу (олігархію), який думає лише про власний біз-
нес, а й цілий пласт громадянських дебілів, яких «не 
цікавить політика». Але політика зацікавилась грома-
дянами і принесла війну. Вже зафіксовано, що з часів 
Другої Світової війни сьогоднішній потік біженців з 
України став найбільшим. Кожен третій українець став 
біженцем. Економіка повністю деградувала. Країна 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ДОРОГОВКАЗ ГРОМАДЯНАМ

Приєднуйтесь до 
поступівського 

телеграм-каналу «За Велику 
Україну!»

  
Мета каналу - об’єднати однодумців, створити 
майданчик для людей, яким небайдужа країна! 

Учасники каналу - це люди, котрі прагнуть 
будувати Велику Україну! 

 
 https://t.me/zavelykuukrainu

Не забудьте натиснути на кнопку 
«ПРИЄДНАТИСЬ»!

Війна відкрила шлях 
до Великої України!

стала повністю залежною від Заходу. Це і є результа-
том дегенеративного підходу «політика мене не ціка-
вить». 

Сьогоднішній День Незалежності не є святом, це – 
ЗАВДАННЯ! Це дороговказ, куди треба рухатись. Це 
мета, мета для розбудови України. До Великої України. 
І до тих пір, поки цю мету не буде досягнуто, немає 
чого святкувати. Так, відзначати необхідно, як підтвер-
дження незламного курсу на розбудову. А святкувати 
будемо потім, коли побудуємо потужну державу.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Перший фактор – залучення новітніх технологій та 
західних моделей управління. Це зміни більше на суспіль-
ному рівні.

Далі переходимо до економічних реформ. На першому 
етапі, ще при підтримці окупаційної американської адміні-
страції, були проведені наступні реформи:

- Аграрна реформа. Держава конфіскувала землі у 
довоєнних землевласників, та продала ці землі фермерам 
за пільговими цінами. Сільгоспземель в Японії небагато, 
близько 15% від загальної площі, тому був взятий курс на 
ефективність. Це призвело до збагачення фермерських 
господарств, які почали вкладатись і у банківську систему, 
і в технології. Було прибрано суспільні інститути та тради-
ції, що забороняли переїзд з сіл у міста.

- Зниження податків. Податки було суттєво знижено 
для підприємств. Але було збільшено оподаткування 
громадян. До війни громадяни податками практично не 
обкладались.

- Бюджетна реформа. Було ліквідовано всі компенсації 
та субсидії всім збитковим підприємствам. Держава вирі-
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Зараз на Сході багатьох громадян турбує питання 
обов’язкової евакуації. Люди переживають, як це воно 
буде, де жити, за що жити.

По цьому питанню дала пояснення віце прем’єр-
міністр Ірина Верещук: «Обов’язкова евакуація перед-
бачає розселення людей. Держава бере на себе повністю 
витрати на забезпечення житлом. Тобто люди приїдуть 
та абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто гро-
шей з них за це брати не буде і точно ніхто нікого не буде 
виселяти». 

Вона також додала, що всюди, де готуються приймати 
евакуйованих, зараз інтенсивно йде підготовка. 

Абсолютно природні хвилювання тих, кого ці питання 
стосуються. Всі ці питання мають бути вирішені. Влада 

Ситуація в країні дуже непроста. Крім військових дій, 
в країні дуже багато тих, хто став ВПО (внутрішньо пере-
міщеними особами), і кожного дня кількість таких людей 
збільшується. Уряд в особі пані Верещук заявляє про 
обов’язкову евакуацію з декількох областей. Чи реально 
це? Моя відповідь – НІ. Чому? Бо не дивлячись на заяви, 
не дивлячись на загрози, уряд нічого не робить для ВПО. 
Почнемо з того, що відсутня програма переміщення. 
Уряд все скинув на місцеву владу, спроможності якої 
теж не безмежні. Житла вже майже немає, роботи вза-
галі. Щоб отримати допомогу у розмірі 2 тисячі гривень 
– іноді треба оформлювати папери по три-чотири дні. І 
прожити на ці гроші неможливо. Є ще невелика допо-
мога від міжнародних партнерів, і все… Люди все це 
знають і тому тримаються за власну оселю до останньго. 
У країні, навіть, немає плану евакуації переселенців по 
різних областях. Більшість вивозять до Львова, але Львів 
та область вже переповнені, планового розміщення 
по інших областях не бачимо. «Звідки інформація?» – 
запитає читач. Відповідь: аналіз публікації даних про 
евакуаційні потяги. Тому уряд бреше, а люди вимушені 
або залишатися у зоні ризику, або самостійно вирішу-
вати свою долю. Автор сам три місяці був ВПО, тому спо-
стерігав особисто. 

Нещодавно Нацбанк провів емісію ще 30 млрд грн 
шляхом придбання державних облігацій в уряду. Про це 
свідчить аналіз економічних даних на його сайті, пере-
дають ЗМІ. 

Отже, НБУ «надрукував» ще 30 млрд грн.
Україна не здатна профінансувати війну самостійно. 

У цих умовах уряд має такі шляхи: 
 - іноземна допомога;
 - емісія грошей;
 - радикальне зменшення витрат, щоб вписатись в  

 отримані фактичні доходи;
 - провести терміново реформу економіки.

З цих варіантів тільки один покращує економіку – 
останній, реформа економіки. Всі інші ситуацію тільки 
погіршують. Але «друк грошей» найгірший, хоч і прості-

це усвідомлює. Вона усвідомлює, що людям треба не про-
сто десь жити, але й за щось жити. Тут немає сумніву, що 
буде зроблено. Після прямих військових витрат бюджету 
наступні по важливості мають бути саме ці. Також мають 
вирішуватись і питання тимчасового працевлаштування. 

Ті, кого стосується евакуація, також мають усвідомити 
і наступне. 

Наявність мирного населення в зоні бойових дій 
ускладнює роботу ЗСУ. Тому евакуація і не добровільна. 
Якщо хтось самогубець і хоче залишитись на території 
бойових дій, то це не тільки його особиста справа. Бо 
через його дурість наражаються на небезпеку українські 
військові. І відношення до таких цивільних «самогубців» 
має бути відповідним. Наша влада занадто демократична 
в цьому питанні. Боїться про це казати прямо. Ми не бої-
мось.

А до тих, хто уникне евакуації, має уважно пригляну-
тись СБУ на предмет співпраці з ворогом. Йде війна за 
виживання країни. І ліберальне право кожному розпо-
ряджатись своїм власним життям в такий час НЕ МАЄ 
ДІЯТИ! Хочеш завершити життя самогубством і не хочеш 
евакуюватись? Їдь туди, куди тобі скажуть. І там йди 
топись, стріляйся чи ще якусь хєрню із собою роби. 

Усе для перемоги. Тільки за таким принципом Україна 
стане Великою!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ший. При інфляції не тільки втрачаються накопичення 
громадян і довіра до гривні. Але вимиваються обігові 
кошти бізнесу. І економіка додатково скорочується. 

Така критична ситуація в економіці вже півроку. А 
уряд нічого не робить щодо проведення екстренних 
економічних реформ. Були тільки якісь недавно роз-
мови (дискусії) щодо якоїсь формули 10-10-10. Але 
далі дискусій не пішло. Більше того, вже повідомили, 
що є в уряді прихильники та противники таких реформ. 
Замість того, щоб негайно, екстренно провести еконо-
мічні реформи, вони дискутують.

Особливість у тому, що для проведення реформ, які 
миттєво запускають бізнес, не треба нічого особливого 
видумувати.

Треба просто все, що заважає бізнесу, – прибрати. 

ЩОДО ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ 
УКРАЇНЦІВ: ЇХ АДАПТАЦІЯ І ЗИМА

ОБОВ’ЯЗКОВА 
ЕВАКУАЦІЯ ЛЮДЕЙ

ЩОДО ЕМІСІЇ ГРИВНІ
Досвід Грузії показує, що можна прибрати 90% всього 
контролюючого і дозволяючого, разом із працівниками 
та всіма напрацьованими ними правилами та дозво-
лами. І економіка миттєво починає зростати. Це зрос-
тання може йти декілька років і треба паралельно засто-
совувати інші дії, більш складні, але спочатку зростання 
йде швидко. Що нам і потрібно. 

Передайте хто-небудь сплячому урядові, що в країні 
війна, і треба негайно почати проводити реальні еконо-
мічні реформи.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 
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  член ГО «Поступ»
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шила не відновлювати зруйновані підприємства, а буду-
вати промисловість «з нуля».

Після відходу окупаційної адміністрації Японія вже 
продовжила вільно розвиватись. І до західної моделі, що 
ввели американці, вже додались деякі національні осо-
бливості.

Першим елементом стала «планова економіка 
по-японські». Незважаючи на те, що державне планування 
по всіх секторах економіки мало рекомендаційний харак-
тер, але йому чітко слідувала вся країна.

Безпосередня участь у державному плануванні пред-
ставників великого бізнесу.

Перехід від важкої промисловості до технологічного 
виробництва.

Якщо у 50-ті роки нахил був у бік металургії, енергетики 
та судно-будівництва, то вже у 60-ті їх замінило виробни-

цтво електроніки та автомобільна промисловість.
Також було створено практику пріоритетних галузей 

виробництва. Компанії із пріоритетних галузей отриму-
вали субсидії, пільги, захист від іноземних конкурентів 
(високі мита на аналогічну імпортну продукцію), та інші 
допоміжні інструменти.

Було відновлено великі виробничі концерни, що мали 
назву «кейрецу». Це було відновлення в деякому виді вже 
звичних промислових картелів дзайбатсу, що були руші-
ями економіки країни до війни. Дзайбатсу ліквідувала 
американська окупаційна адміністрація під час «демон-
тажу промислової системи Японії».

І головним став прийнятий напрямок виробництва. 
Враховуючи дуже велику обмеженість у природних ресур-
сах, Японія зробила пріоритетом сучасні технології. В 
50-60ті роки Японія витратила близько 1 млрд доларів 

США на придбання патентів. Постійно вкладали у науково-
технічні розробки. Цей вектор призвів до того, що Японія 
захопила світовий ринок побутової електроніки.

Комплекс всіх цих заходів призвів до того, що в 1965 
році номінальний ВВП був оцінений приблизно в 91 млрд 
доларів США, а в 1980 році номінальний ВВП був рекорд-
ним, 1,065 трильйона долл США.

Японія в 1969 році вийшла на друге місце в світі по ВВП 
та обсягам виробництва. І тільки у 2010 році поступилась 
Китаю, ставши третьою економікою світу.

Причинами економічного дива прийнято вважати над-
вдалу комбінацію правильних реформ, взірцеву трудову 
етику та дисципліну самих японців, а також унікальні від-
носини великого капіталу та держави.

_____________________________________________________ 
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