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ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Чи є курс

на ультраліберальні реформи

безальтернативним? 

Ні. Альтернатива є. 

Це — економічний націоналізм.

27 років з початку проголошення Незалежності Україна 
безупинно декларує курс на економічні реформи. 
Насправді, це неприродний «гіб рид» ультраліберальних 
економічних реформ, що супроводжувався втратою 
держави контролю над економікою та фінансами.

Зрештою, відбулось формування кланової 
монопольної олігархічної моделі економіки 
та совкової соціальної політики з роздутим 
державним апаратом, максимальною 
централізацією, непідкріпленими матеріально 
законодавчими обіцянками соціальних 
гарантій, яка давала ґрунт для спекуляцій 
постколоніальних та колонізаційних 
політичних сил комуністичного ґатунку.

Результат цих реформ очевидний — Україна 
втратила потенційні стартові можливості 
як одного з європейських індустріальних 
лідерів. Країна стрімко скотилася в усіх 
позиціях, навіть порівняно із колоніальним 
станом часів УССР, створена грабіжницька 
неоколоніальна модель соціального та 
економічного визиску — модель дикого 
монопольного олігархічного капіталізму, 
триває процес деіндустріалізації зі 
знищенням наукоємних галузей виробництва. 
Поряд з цим розгортається жахлива 
демографічна криза, зі стрімким падінням 
кількості населення та штучним витисканням 

кваліфікованої робочої сили за кордон. 
Це все результат ультраліволіберальних 
реформ, що безупинно тривали всі роки 
Незалежності та привели до втрати 
зовнішньополітичної суб’єктності України. 
І кінця реформ, як і кінця падіння не видно.

Чи є вихід з цієї ситуації?  
Очевидно є. Чи є курс
на ультраліберальні реформи 
безальтернативним? 
Ні. Альтернатива є. 

Ми подаємо лише поодинокі приклади вкрай 
успішних реформ у деяких країнах світу 
(на різних континентах), які були в схожій 
з Україною ситуації — постколоніальний стан, 
зовнішня агресія, олігархічний монополізм чи, 
навпаки, — абсолютна зовнішня залежність, 
сировинний характер економіки. Цей 
рецепт  — економічний націоналізм!
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ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

ДОСЯГНЕННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ ЦАРИНІ ТА ЕКОНОМІЦІ:

Туреччина
Мустафа Кемаль
Ататюрк
Голова турецьких сил у визвольній війні проти Греції та 
союзних військ Антанти (1919–1922), очільник уряду Анкари 
в 1919–1921 роках, президент Туреччини в 1923–1936 роках. 
Ще до приходу у владу він мав репутацію досвідченого 
полководця, одного з генералів, що розбив британські сили 
при вторгненні на Галліполі. 

Встановлення державного контролю над стратегічними галузями економіки, 
насамперед у промисловості. Державний патронаж дозволив залучити інвестиції 
в розвиток інфраструктури. У результаті протягом 1924–1937 років протяжність 
залізних та асфальтованих доріг збільшилася майже 50% до 22 тис. км. Вже 
в середині 30-х Туреччина займала 3-тє місце за темпами економічного розвитку.

Подолання проблеми безземелля селян шляхом перерозподілу земель османів, 
знаті, вакфів та духовенства. В результаті понад 70% сільських родин стали 
власниками своїх наділів.

Впроваджена практика податкових канікул для малих підприємців, 
які лишень розпочинали свою справу.

Подолано режим «капітуляцій» (тяжба нерівноправних договорів із 
європейськими державами у сфері економіки). До Першої світової під контролем 
великих держав Європи було майже 80% Турецької (тоді ще османської), 
промисловості. Після війни 1919–1922 років майже всі нерівноправні договори 
з Заходом перестали діяти.

Була впроваджена стабільна національна валюта — ліра, для захисту якої діяли 
консорції, а пізніше був реформований Національний банк. Було знівельовано 
вплив Османського банку, заснованого іноземцями, а турецькі гроші набули 
міцності.
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Ататюрк реалізував ідею 
розбудови світської та 
національної держави турків. 
У середині 30-х Туреччина 
займала 3-тє місце за 
темпами економічного 
розвитку в світі.
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ДОСЯГНЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЦАРИНІ:

Греція
Іоанніс 
Метаксас
Прем’єр-міністр у Королівстві Греція в 1936–1941 
роках. Встановив режим військової диктатури, 
формально зберігши порядок конституційної монархії.

Подолання економічної кризи, 
стабілізація національної валюти драхми.

Відбувалося розширення сільськогосподарських земель,
масово провадили державне будівництво дренажних систем.

Набула поширення практика погашення фермерських боргів зі скарбниці,
а також було встановлено  найнижчі ціни для продукції продукції галузі, задля 
розподілу національного багатства на селі.

Великі кошти з бюджету вкладали в інфраструктуру, 
зокрема будівництво залізниць.

Здійснено великі проекти громадських робіт.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
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Іоанн Метаксис реалізував 
ідею побудови соціальної 
держави: впровадив 
40-годинний робочий 
день, 5-денний робочий 
тиждень; страхування від 
безробіття; забезпечив 
створення державної 
служби зайнятості; 
впровадження декретної 
оплачуваної відпустки; 
гарантовані оплачувані 
щорічні двотижневі відпустки; 
запровадив жорсткіші норми 
безпеки праці.

Греція
Іоанніс 
Метаксас
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ДОСЯГНЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЦАРИНІ:

Франція
Шарль Андре� Жозе�ф
Марі� де Голль
Французький генерал, голова тимчасового уряду Франції 1944–1946, перший 
президент П’ятої республіки 1958–1969, засновник політики голлізму, якій 
притаманні консерватизм у соціальних питаннях і «дирижизм» в економічних.

Встановив суворий контроль над стратегічними галузями економіки (металургія, ВПК, залізниці 
і т. д.). Особливо важливі підприємства націоналізовували, інші ж лишали за приватними власниками, 
але з контролем з боку відповідних міністерств. Це дозволило залучити бюджетні та приватні 
інвестиції в наукоємні галузі та наздогнати в темпах розвитку європейських партнерів.

Здобув енергетичну незалежність шляхом будівництва атомної високопродуктивної енергетики. За 
його президентства було запущено і під’єднано до електромережі сім реакторів, ще чотири почали 
будувати. Їх створювали з суттєвою державною підтримкою. Вже тоді це дозволило експортувати 
електрику за кордон. Нині на АЕС виробляється понад 70% спожитої французькою економікою енергії.

Інвестування наукоємних галузей дозволило завершити розробку літаків «Конкорд»; почати 
будувати мережу швидкісних поїздів та модернізувати сільське господарство, що традиційно 
відігравало значну роль у господарчому житті Франції та у формуванні її експортного товару.

Вибіркова державна підтримка, протекція та плани виробництва, зважаючи на адекватну 
потребу. Розвивалися відсталі в господарстві регіони. В результаті за все ХХ ст. у 1960-х у Франції 
була найменша різниця в між регіонами за темпами приросту багатства.

Депролетаризація робітничого класу насамперед у стратегічних галузях. Акції та облігації 
фірм і підприємств на пільгових умовах продавали працівникам, що давало їм додатковий дохід 
і стимулювало до продуктивності. Фактично власниками деяких фірм були одночасно держагенції, 
робітники і безпосередньо бізнесмени, що робило всіх зацікавленими у продуктивній праці. Це була 
загальноєвропейська тенденція, адже саме в 60-х рр. максимально подолали майнову нерівність на 
Заході (у Франції та Німеччині 50% національного багатства було в руках 60% населення).

Повернення самодостатності економіки, яка була втрачена через «План Маршала», що, з одного боку, 
дозволив повоєнній Франції відновитися, а з іншого критично прив’язав її економіку до США та Британії. 
Саме державне втручання дозволило прийти до самодостатності у багатьох галузях.

Протягом усього президентства де Голля зростав золотий резерв та міць франка, оскільки уряд 
відмовився від використання долара у банківських запасах, вимінявши його на американське золото.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
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Основою курсу де Голля є ідея 
національної незалежності 
Франції від будь-якої 
іноземної держави. Після 
років повоєнного занепаду 
подолав відставання від сусідів, 
орієнтуючись на пропорційну 
податкову систему, помірне 
державне регулювання 
економіки «дирижизм», 
протекцію власних виробників, 
опору на Європейський ринок

Франція
Шарль Андре� Жозе�ф
Марі� де Голль
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ДОСЯГНЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЦАРИНІ:

Португалія
Антоніу де 
Олівейра 
Салазар
Лідер режиму «Нової держави», прем’єр-міністр 
Португалії (1932–1968). 

Забезпечив швидкі темпи економічного зростання 
до того найвідсталішої держави Європи.

Забезпечив стрімкий розвиток промисловості 
(зокрема, під час Другої світової активно розробляли родовища вольфраму).

Забезпечив розвиток інфраструктури, 
будівництво мостів і доріг, що стоять донині. Саме тоді звели перший міст через 
Тежу в Лісабоні, який і назвали Ponte Salazar — міст Салазара, завдовжки 2,5 км. 
Нині входить до переліку у 20 найдовших підвісних мостів світу.

Забезпечив рівновагу між власниками заводів та робітниками, 
права яких підтримує уряд. «Нова держава» — форма корпоративного устрою 
суспільства, де права кожної верстви захищають в гармонії з загальними 
інтересами нації.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
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Встановив національно-
консервативний 
режим (ідеологію 
лузотропікалізму), 
модернізував економіку 
однієї з найвідсталіших 
держав Європи.

Португалія
Антоніу де 
Олівейра 
Салазар
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ДОСЯГНЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЦАРИНІ:

Південна
Корея 
Пак Чон Хі
Голова військової хунти в 1961–1963 роках, президент Республіки 
Корея 1963–1979 роках. Прийшов до влади через кар’єру 
в армії. Проявив себе як талановитий офіцер у ході Корейської 
війни в 1950–1953 роках, за що отримав генеральське звання. 
В 1960-х його країна лежала в руїнах, катастрофічно відстаючи 
в економічному розвитку і за рівнем життя від КНДР, постійно 
відчуваючи військову загрозу. Крім того, у країні був політичний 
безлад, а корупція проникла в усі гілки влади. За таких обставин 
військові взялися наводити лад. Після короткого правління хунти 
генерал Пак Чун Хе переміг на демократичних президентських 
виборах з невеликим відривом.

Відбудова народного господарства країни з нуля.

На початку 1960-х Республіка Корея відставала в розвитку від КНДР, 
розмір її економіки був менше ніж 40 млрд. доларів. На кінець правління Пак Чун Хе він 
становив понад 150 млрд.

В останні роки 1960-х зростання ВВП досягало 25% у рік, в середині 1970-х — 45% на рік.

Держава взяла на себе функцію залучення інвестицій та їх розподілу. Так було 
залучено японські технології та мільярди вливань у промисловість, а також десятки 
мільярдів від США за участь у В’єтнамській війні.

За державної підтримки зміцнені великі Корейські корпорації чеболі (аналог 
японських дзайбацу), які практикували патерналістський підхід до управління 
робітниками. В 1950–1970 рр. починається історія таких промислових об’єднань, як 
LG, Samsung, Hyundai. З 1960-х чеболі виробляють близько половини ВВП Кореї. 
Традиційно для азіатського великого бізнесу ці корпорації беруть на себе функції 
і соціального забезпечення своїх працівників.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
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За підсумками правління 
Пак Чон Хі Республіка 
Корея ввійшла до числа 
держав «Азійських тигрів»

Південна
Корея 
Пак Чон Хі
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ДОСЯГНЕННЯ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ:

Індія 
Нарендра Моді
Чинний прем’єр-міністр Республіки Індія. Представник 
націоналістичної Бхаратії Джанати Парті, що є консервативно-
релігійною альтернативою Індійському Національному Конгресу, 
що робив ставку на вестернізацію. 

Проведення валютної реформи, заміна старих купюр на нові. У листопаді 2017 року влада Індії 
без попередження оголосила про виведення з обігу банкнот номіналом 500 та 1000 рупій — 
найбільш популярних платіжних засобів країни. Рішення відмовитись від обігу купюр в 500 та 1000 
рупій ухвалили раптово, але свідомо: аби всі ті, хто тримав свої накопичення в готівці, не встиг 
нічого вдіяти. «Це найбільший наступ на чорну готівку, який коли-небудь застосовували. Це шок 
для чорного ринку, спекулянтів та корумпованих осіб усіх відтінків та в усіх сферах життя», — пише 
Firstpost.

Гроші старого зразка можна було покласти на банківський депозит. Але поява на рахунках 
великих сум готівки привертала пильну увагу податкових інспекторів та була наслідком 
подальшого розслідування щодо походження цих грошей. Банки зобов’язали передавати 
в податкові органи дані про особу, яка кладе на депозит велику суму. Якщо в рівні доходів щось 
не збігається, доводиться не лише сплатити податок, а ще й штраф, що дорівнює сумі податку, 
підвищеній на 200%.

Ще одна мета реформи — стимулювання переходу на онлайн-платежі.  «Дії уряду спонукають 
країну переходити на безготівкові розрахунки та запроваджувати цифрову економіку якнайшвидше.

У 2017 році провів податкову реформу, що звела десятки федеральних і місцевих податків до 
одного зі зрозумілою процедурою нарахування.

Запущено програму «Виробляйте в Індії», націлену на активне залучення іноземних інвесторів 
за сприяння індійського уряду шляхом подальшої лібералізації, прозорості ведення бізнесу, 
створення спеціальних умов і пільг. Індія повинна, за задумом Моді, перетворитися на світову 
промислову кузню, ґрунтуючись насамперед на людських ресурсах і амбітності молоді.

Запущено амбітний проект промислово-інвестиційного коридору Делі-Мумбаї. Коридор поєднає 
офіційну столицю Делі з промислово-фінансовою столицею Мумбаї. У його реалізацію вкладуть 100 
мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. У зоні 200 км обабіч коридору створюється потужна 
інфраструктура, що сприятиме економічному зростанню прилеглих територій.

З 2015 року Індія залишається світовим лідером за темпами зростання. Зокрема, експорт України 
до Індії за 2016 зріс на 20%.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ



15

Прийшов до влади під 
гаслами «Націоналізм — 
наше натхнення». 
В економічній галузі 
спирається на пропонованій 
ще М. Ґанді ідеї свадеші 
(власного виробництва).

Індія 
Нарендра Моді
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ДОСЯГНЕННЯ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ:

Японія 
Сіндзо (Шіндзо) 
Абе 
Прем’єр-міністр Японії у 2006–2007 роках, 
з 2012 року чинний прем’єр-міністр. 

Пожвавлення фінансової царини 
та міжнародної торгівлі шляхом штучної девальвації єни та пом’якшення умов 
роботи банків. Здешевлення національної валюти, після тривалого подорожчання, 
дозволило досить закритій економіці Японії збільшити доходи від експорту.

Активне інвестування бюджетних коштів у програми розвитку малого бізнесу, 
розбудову інфраструктури, відбудову постраждалих від природних катаклізмів 
регіонів (останнє досить актуальне для острівної країни, що має обмежені ресурси 
та розташована в зоні сейсмічної активності).

В середині 2010-х Японія досягла найнижчого рівня безробіття у XXI ст. 
З початку другого урядування Абе кількість безробітних скоротилася з 4% до 3,7%.

3 2012 року ВВП Японії зростав на 1,5–1,9% щороку
і лишень у 2014–2015 рр. скорочувався.

Акції японських фірм нині показали найбільше за 40 років зростання в ціні. 
Це дозволило національним компаніям розширитися, зокрема концерну Mitsubishі, 
а самій державі отримувати великі доходи від закордонних інвестицій.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ



Став наймолодшим 
на своїй посаді 
прем’єр-міністром за всю 
історію країни, а також 
вперше після закінчення 
Другої Світової війни двічі 
очолив уряд.

Японія 
Сіндзо (Шіндзо) 
Абе 
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ДОСЯГНЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЦАРИНІ:

Руанда   
Поль Кагаме   
Президент Республіки Руанди з 1994 року, засновник 
Руандійського патріотичного фронту, колишній майор 
угандійської військової розвідки. Виходець з народності тутсі, 
що є етнічною меншиною в Руанді. Здобув військову освіту 
в США, потім став польовим командиром.

Подолання економічної кризи, стабілізація національної валюти.

За час свого першого терміну Кагаме домігся подвоєння ВВП країни; 
до 2017 він зріс у 5 разів.

Руандійське економічне диво — країну порівнюють з Південною Кореєю. 
Кагаме каже, що бере приклад з Кореї та Сінгапуру.

Поль Кагаме запропонував стратегію, в основі якої — «інтелектуальна економіка», 
що базується на двох стовпах: сфера послуг та розвиток ІТ-технологій.

Руанда стала одним з центрів світового рівня розвитку IT-технологій, 
тут відбувались міжнародні форуми.

Разом з агроекспортом активно розвивається промисловість, туризм.

Реалізують програму підключення до Інтернету віддалених сіл.

За оцінками Transparency International, рівень корупції в Руанді найнижчий у Східній 
Африці.

За рівнем інвестиційної привабливості вийшли на другий у світі рівень 
після Нової Зеландії.

Росте рівень життя — з 1994 по 2017 рр. середня тривалість життя збільшилась 
з 44 до 67 років.

90% населення користується безкоштовною медициною через державний 
страховий поліс.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ



У 1994 році очолюваний 
Полем Кагаме РПФ припинив 
геноцид у Руанді, і він став 
віце-президентом Республіки 
Руанда і міністром оборони, 
зумів зберегти стабільність 
і підняти економічний рівень, 
перетворивши країну в одну 
з найбільш інноваційних, 
з динамічним розвитком.

Руанда   
Поль Кагаме   
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ДОСЯГНЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ :

Бразилія 
Жаїр Болсонару
Бразильський політик, військовик, 38-й президент Бразилії 
(з 1 січня 2019 року)

Формується поєднання консервативної соціально-культурної політики 
та вільного ринку;

Серед пріоритетів: 
реформування пенсійної системи, зменшення бюджетного дефіциту, 
приватизація держпідприємств, зменшення державного боргу 
і податкова реформа;

На першому місці — реформа пенсійної системи. 
Попередня соціалістична влада регулярно збільшувала пенсійні 
виплати, тому наразі пенсії — 50% від усіх витрат бюджету;

Усунення дефіциту бюджету 
(зараз державний борг Бразилії становить 77,3% від ВВП);

Запланована зміна правил оподаткування 
(знизити рівень навантаження на економіку, що сягає 36% 
від отримуваного доходу, до 20%).

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ



Жаїра Болсонару сповідує 
цінності християнського 
консерватизму та обіцяє 
проводити політику, 
суттєво відмінну від тієї, 
що втілювала попередня 
соціалістична влада. 
Він зобов’язався суворо 
боротися зі злочинністю 
та корупцією, зміцнити 
військо і повернути 
християнські основи 
до системи освіти.

Бразилія 
Жаїр Болсонару
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США
Дональд Трамп
45-й президент Сполучених Штатів Америки, 
представник Республіканської партії. Період 
його правління знаменується відмовою від 
ультраліберальної економічної та культурної 
політики попередника Барака Обами і 
поверненням до націонал-консервативних 
цінностей.

ДОСЯГНЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ :

У відносинах з торговельними партнерами адміністрація Трампа від початку 
орієнтується на протекціонізм: захист національних виробників, обмеження імпорту 
кінцевої продукції, використання імпортно-експортних тарифів для регулювання 
обсягу руху товарів та субсидіювання окремих галузей.

Перепідписання міжнародних угод задля зменшення торговельного дефіциту США 
Змінений договір про вільну торгівлю в Північній Америці, переукладені двосторонні 
угоди з Японією, Індією, Південною Кореєю та іншими державами, запроваджені 
тарифи на товари з ЄС.

Податкова реформа знизила ставку на прибуток корпорацій із 35% до 21%

Створено 4 мільйони робочих місць; темп зростання ВВП перевищує 3%

Зміна правил оподаткування компаній, зареєстрованих в офшорних зонах; створено 
стимул для інвестування всередині країни

Реалізація плану з оновлення та розвитку інфраструктури

Обмеження іміграції. У 2017 році кількість біженців до США вдалося скоротити вдвічі.

ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ



США
Дональд Трамп

Від початку передвиборчої 
кампанії у 2016 році Трамп 
послідовно дотримується 
принципу першочерговості 
національних інтересів 
(«America First», «Make 
America Great Again»).

У галузі економіки Президент 
втілює політику економічного 
націоналізму. Її риси яскраво 
проявляються як всередині 
країни, так і у відносинах 
з іншими державами — 
торговельними партнерами. 
Політика Трампа, яку нещадно 
критикують ліберальні еліти, 
дає відчутні результати, що 
проявляються насамперед 
у високих темпах економічного 
зростання, рекордно низькому 
рівні безробіття і створенні 
нових робочих місць.
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ДЕСЯТЬ НАЦІОНАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ: ДОСВІД УСПІХ У ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Це лише декілька з багатьох прикладів, коли 
очільники держав завдяки національно 
спрямованій політиці виводили постколоніальні 
країни після розрух та воєн, стагнацій 
та економічних криз у передові країни, 
з високим індексом росту ВВП, а водночас зі 
справедливою соціальною політикою. 

Слід також зазначити, що економічний націоналізм виходить 
передусім з довгострокових інтересів нації як спільноти, а не 
з егоїстичного пориву до наживи окремих її одиниць, з засад 
забезпечення самодостатності та економічної безпеки держави, 
гармонійного перерозподілу національного продукту. Один із 
перших дослідників цієї економічної теорії, американський вчений 
В. Раппард, у праці «Економічний націоналізм» у 1937 році дав таке 
визначення: «Якщо визначати економічний націоналізм за його 
основною метою, то… це доктрина, якій судилося служити нації, 
зробивши її не багатшою, а вільнішою, шляхом заохочення не до 
матеріального добробуту, але до її незалежності від зовнішніх 
впливів. Економічний націоналізм є політикою національного 
самозабезпечення». Сучасний американський дослідник Д. Законі 
влучно зазначає: «Економічний націоналізм надає перевагу 
національним інтересам над приватною власністю й отриманням 
прибутку. Замість переслідування можливостей виключно для 
збільшення капіталу, політики ухвалюють економічні рішення 
з метою об’єднання і зміцнення національної держави».

Отож, збереження ідентичності, самодостатності, здобуття 
синергії нації, прив’язання економіки до політичних та духовних 
цілей спільноти, виводить завдання економічного націоналізму 
поза межі фінансово-економічних цілей, а головне забезпечує 
зв’язок і єдність різних суспільних верств, не протиставляє їх 
одна одній, дозволяє будувати баланс відносин між економічно 
заможними членами спільноти та соціально незахищеними, не 
дозволяти нарощувати прірву між багатими і бідними всередині 
суспільства. Як зазначає про економічний націоналізм французький 
мислитель Л. Мішель, «Це національна політика самодостатності… 
Ніколи не можна порушувати баланс між різними частинами 
цілого, не можна дозволяти, щоб одні багатіли і розвивалися за 
рахунок інших навіть тоді, коли цього вимагає капіталістична логіка 
прибутку та ефективності». Задля збереження ідентичності нації 
та самодостатності національних держав економічний націоналізм 
протистоїть глобалізму, політиці знищення інститутів національних 
держав, сім’ї, традиційних релігійних та національних цінностей.

В Україні намагаються створити ілюзію, що є лише два економічні 
полюси: державний соціалізм та ультралібералізм. Світовий досвід 
свідчить, що провідні країни світу давно відмовилися або активно 
відмовляються від цих економічних крайнощів та обирають шлях 
економічного націоналізму. І саме цей шлях забезпечує успіх 
економічного прориву країн, що розвиваються, та закріплює 
економічне панування провідних країн.

«Економічний 
націоналізм 
надає перевагу 
національним 
інтересам над 
приватною 
власністю й 
отриманням 
прибутку. Замість 
переслідування 
можливостей 
виключно для 
збільшення 
капіталу, політики 
ухвалюють 
економічні 
рішення з метою 
об’єднання 
і зміцнення 
національної 
держави».

Д. Законі, 

американський 

дослідник
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збереження
ідентичності
нації



Деякі люди втратили
зрозуміння того, що насправді
діється в світі. Вони
не розуміють, що головними
рушіями всіх міжнародніх
взаємин є в першу чергу
змагання кожного народу
за свої власні інтереси,
за здобуття та забезпечення
собі життєвого простору,
землі, всяких дібр, потрібних
для всебічного розвитку
й добробуту, за досягнення,
можливо великої, політичної,
економічної і мілітарної
безпеки та могутности.
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