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Вступ 

Чи запитували ви себе, чому не закінчується економічна криза? 

Чому провалилися усі спроби впоратися з нею за допомогою відомих 

економічних рішень? 

Відповідь: через нас! Адже економіка відображає взаємини між людь-

ми. Світ, який розвивався природним шляхом, перетворився на глобаль-
ний, інтегральний. У глобальному селі взаємна залежність між нами продо-

вжує посилюватися. І це прекрасно відчувається в економіці та фінансах. 

Світова криза – це, передусім, криза взаємин між нами, і ключ до роз-

в'язання цієї кризи лежить також у наших взаєминах. 

Прірва, що з’явилася між існуючими системами життєзабезпечення, за-

снованими на конкуренції та індивідуалізмі, і принципами інтеграції, які все 

більше проявляються у глобальному сучасному світі, – ось справжня при-
чина глобальної кризи. 

Отже, шляхи подолання кризи варто шукати у створенні нових зв'язків 
між нами, щоб ліквідувати цю відмінність. 

Єдина надія – прийти до взаємної поруки між людьми. 

Тому криза, яка коштує всім нам так дорого, є потужною можливістю, 

прискоренням, яке здатне запустити процеси змін. 

Ця книга пройнята турботою про наше майбутнє. Її мета – служити 

провідником до розуміння нашого становища у бурхливому соціально-
економічному світі і бути компасом на шляху до нової оптимістичної реаль-

ності: безпеки та економічного добробуту, які перебувають на відстані ви-
тягнутої руки. 

Мета нової економіки відрізняється від тієї, що знайома нам сьогодні. 

Шлях до збалансованої економіки, гармонійної і стійкої – це шлях до 

соціальної справедливості, що пролягає не через революцію, а через ство-

рення оточення, яке підтримує зміни за допомогою виховання та роз'яс-
нення нової реальності, в якій ми всі живемо. 

Книга містить у собі 13 самостійних статей, написаних впродовж 
останнього року фінансистами, економістами, вченими. Теми статей різно-

манітні, але всі вони говорять про необхідність досягти взаємної поруки між 
нами. 

Глобальний інтегральний світ 

Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної і культур-
ної інтеграції та уніфікації. Глобалізація являє собою процес втягування 

світового господарства, яке зовсім недавно розумілося як сукупність націо-
нальних господарств, пов'язаних одне з одним системою міжнародного по-

ділу праці, економічних і політичних відносин, у світовий ринок і тісне пе-
реплетення їхніх економік на основі транснаціоналізації та регіоналізації. 

На цьому ґрунті відбувається формування єдиної світової мережевої ринко-
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вої економіки – геоекономіки та її інфраструктури, руйнування національ-

ного суверенітету держав, які були головними дієвими особами міжнарод-
них відносин впродовж багатьох століть. Процес глобалізації є наслідком 

еволюції державно оформлених ринкових систем. 

(Вікіпедія) 

 

Інтегральний (від лат. Integer) – нерозривно пов'язаний, цілісний, 

єдиний.  

(Великий словник іноземних слів. –  

/Видавництво «ІДДК», 2007.) 
 

  



5 
 

Економіка як відображення взаємин між 

людьми 

Справжнє стійке економічне покращення залежить від зміни взаємин між 

людьми 

 Економіка – це відображення суспільних відносин між нами. Тому еко-

номічна криза – це, насамперед, криза взаємин між нами. 

 Користь, яку людина отримує від економіки, егоїстична і спрямована на 

максимальний особистий прибуток. Тому в умовах дефіциту виникає 
конфлікт, що виражається у конкуренції, у грі «Сума дорівнює нулю», 

при якій виграш одного безумовно обертається на програш іншого. 

 У глобальному інтегральному світі, до якого прийшло людство у підсум-

ку еволюційного розвитку, взаємозалежність між людьми, на відміну від 

попереднього протекціоністського періоду, знову набирає небаченої си-
ли, тому егоїстичні зв'язки між нами вже не приносять користі жодному 

з учасників економічного процесу. Це і є причиною кризи. 

 Закони глобального інтегрального світу зобов'язують людей бути пов'я-

заними між собою за допомогою взаємної поруки і діяти, як клітини в 
єдиному тілі, на загальне благо. 

 Коли взаємна порука між нами і суспільна солідарність стануть основою 
нової економічної методики, функціональної збалансованої економіки, 

яка випливає із законів глобального інтегрального світу, ми прийдемо 
до достатку, особистого і загального процвітання, до стійкої гармонійної 

системи. 

 Щоб створити суспільство, в якому ми були б пов'язані між собою у вза-

ємній відповідальності, необхідно проводити відповідне роз'яснення, 
виховання, створення середовища, яке надає підтримку. 
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Глобальний, інтегральний світ вимагає 

нової економіки 

Нинішня економічна система не може продовжувати своє існування у гло-

бальному, інтегральному світі 

 Глобалізація економіки виражається у різкому збільшенні масштабів і 

темпів переміщення капіталів, у випереджаючому зростанні міжнародної 
торгівлі порівняно зі зростанням ВВП. Інформаційні системи останнього 

десятиліття незмірно посилили здатність фінансового капіталу до швид-
кого переміщення. Ці зв'язки створюють взаємну економічну залеж-

ність, від якої неможливо відмежуватися. 

 Світова криза виявила, що долі і майбутнє різних країн пов'язані між 

собою в глобальному інтегральному світі, і неможливо знайти рішення 

на рівні окремих країн. Вихід з цієї кризи можливий за допомогою сис-
темного вирішення, що відображає взаємну залежність між країнами. 

 Кроки, що здійснюються світовими лідерами, аби вийти з кризи, не да-
ють позитивних результатів; узгодженого плану дій для подолання кри-

зи не існує. 

 Ключ до вирішення кризи – у ліквідації відмінностей між законами гло-

бального інтегрального світу і сьогоднішньою конкурентною, егоїстич-
ною економікою, у приведенні дієвих економічних систем у відповід-

ність з принципами взаємної поруки. 

 Щоб побудувати зв'язок між людьми, заснований на взаємній поруці, 

необхідне роз'яснення принципів взаємної поруки, виховання і ство-
рення підтримуючого оточення. 
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Взаємна порука як практичне рішення 

Чи є взаємна порука практичним вирішенням проблем, перед якими стоїть 
світ? 

 Безпрецедентні за своїм обсягом монетарні та фіскальні дії, здійснені за 
останні роки, не змогли витягти світову економіку з важкої кризи, у якій 

вона перебуває. 

 Економічна криза 2012 року – це не тільки логічне продовження кризи 

2008 року; вона значніша і серйозніша за свою попередницю, і це ре-
зультат розвитку невдалих спроб впливу на симптоми замість виявлен-

ня коренів кризи і впливу на них. 

 Традиційні економічні рішення, що ґрунтуються на принципах, які не 

відповідають новому світу та новій економіці, до яких нас спонукають 

глобальний інтегральний світ і взаємна залежність, яку він створив між 
нами. 

 Тільки рішення, засноване на суспільній солідарності і взаємній поруці, 
ліквідує відмінність між нинішньою соціально-економічною реальністю, 

яка зазнала  поразки, і тією, яку вимагає глобальний інтегральний світ. 
Це найбільш практичний засіб подолати світову кризу. 

 Роз'яснення, виховання і створення підтримуючого, відповідного ото-
чення необхідні, щоб ми зв'язалися між собою у взаємній поруці. 
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Криза як надана можливість 

Завдяки надзвичайним заходам для усунення симптомів, криза може приз-
вести до початку справжніх змін у суспільстві 

 Світова системна криза – неминучий результат того шляху, яким розви-
валося людство до сьогодні. 

 Незважаючи на те, що криза відчувається у всіх аспектах нашого жит-
тя: освіті, сім'ї, екології тощо, – прояви кризи в економіці найбільш бо-

лючі і стосуються всіх членів суспільства, що підштовхує до негайних 
дій заради виживання. 

 Процеси глобалізації та інтеграції світової системи зробили старі пара-
дигми нежиттєздатними. Тому необхідно розвивати нові парадигми, які 

відповідатимуть законам глобального інтегрального світу. 

 Криза – це можливість для усвідомлення та зміни взаємозв'язків між 
людьми, країнами і в міжнародній системі в цілому. 

 Усунення відмінностей між законами глобального інтегрального світу, 
які зобов'язують нас до зв'язку між собою у взаємній поруці, і сьогодні-

шньою індивідуалістичною конкурентною економікою принесе соціаль-

но-економічну вигоду і створить гармонійну стійку систему. 
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Економічне дослідження, що спростовує 

рівняння «багатство = щастя» 

Економіка серця: не у грошах ключ до щастя, а у взаємній поруці між нами 

 Дослідження доводять, що при доходах, які перевищують певний рі-
вень, додаткове їхнє збільшення зовсім не посилює відчуття щастя. 

 Коли ми досягаємо мети, яку поставили перед собою, відчуття задово-
лення короткочасне і швидко минає. 

 Вимірювання особистого добробуту і якості життя величиною власності 
спотворює справжню картину. 

 Чи можна запропонувати інші критерії, здатні наочно показати щастя 
людини? 

 Останні дослідження підкреслюють внесок єдності, суспільної солідар-

ності і розвиненого суспільного життя у відчуття щастя. Дані щодо су-
б'єктивності відчуття щастя свідчать, що завдання економіки – забезпе-

чити для населення нормальний рівень життя і споживання – не мен-
ший, але й не більший необхідного, тому що, починаючи з певного рів-

ня і далі, відчуття щастя не залежить від грошей. 

 Виховання ідеалів взаємної поруки та громадської солідарності змінять 

суспільні цінності і взаємини між нами. Ця зміна принесе нам відчуття 
щастя і внутрішнього задоволення, які неможливо купити за гроші.  
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Від культури споживання до збалансо-

ваного споживання у новій економіці 

Надмірне споживання і викликані ним збитки поступаються місцем збалан-

сованому споживанню і здоровішому способу життя 

 За останні 50 років споживання перетворилося на основне заняття на-

шого життя, і сьогодні споживчі можливості визначають суспільний ста-
тус людини. 

 Мета реклами – максимізувати прибутки гігантських концернів та їх 
власників, перетворити споживання в культуру, а нас – у сучасних ра-

бів. 

 Ця мишача метушня, гонка шкодить багатьом аспектам нашого життя: 

тілесному і душевному здоров'ю, сімейним зв'язкам, вільному часу та 

екології. 

 Необхідне рішення – перейти до функціонального збалансованого спо-

живання, при якому зникнуть багато непотрібних товарів та фірм. 

 Перехід до збалансованого споживання є частиною необхідних змін на 

шляху до створення функціональної збалансованої економіки, створен-
ня якої можливе лише на принципах взаємної поруки і суспільної солі-

дарності. 

 Функціональна економіка і збалансоване споживання забезпечать нор-

мальні нагальні потреби людей. Внаслідок вивільнення часу і ресурсів 
люди зможуть реалізувати свій особистий і суспільний потенціал, живу-

чи гармонійним життям. 

 Роз'яснення, виховання і створення середовища, що надає підтримку, 

необхідні, щоб ми зв'язалися між собою у взаємній поруці.  
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Переваги економіки взаємної поруки 

Збалансована економіка не тільки необхідна у нинішній реальності – вона 
ідеальна для всіх нас 

 Економіка, заснована на принципах взаємної поруки, відповідає зако-
нам глобального інтегрального світу і тому буде стійкою, дозволить оп-

тимальним чином задовольнити нормальні потреби існування людей і 
дозволить їм звільнитися для реалізації особистого і суспільного потен-

ціалу, наявного в них. 

 В економіці, що перебуває «під парасолькою» взаємної поруки, безліч 

соціально-економічних переваг. 

 Переваги функціональної збалансованої економіки: гідний рівень життя 

для всіх, зменшення вартості життя, відкритість, збільшення економіч-

ного «пирога» і значне зменшення відмінностей і соціально-економічної 
нерівності у суспільстві. Це лише частина переваг. 

 Перехід від конкурентної егоїстичної економіки поступовий, проте вже з 
його початком виникне динаміка змін і надій, новий дух, відчуття згур-

тованості та особистої безпеки. Зникне необхідність плисти проти течії, 
ми будемо плисти за нею.  
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Надзвичайна програма економічної 

освіти для вирішення проблем безробіт-
тя 

Правильне вирішення проблеми безробіття може перетворитися на потуж-
ний важіль особистого і національного прогресу 

 У сучасному суспільстві робота займає центральне місце. Її параметри 
(такі, як дохід та спеціальність) визначають соціальний статус людини. 

 Економічна криза проявляється у високому рівні безробіття в Європі та 
у США, і очікується, що він буде зростати. Статистика обманює: справ-

жні масштаби безробіття значно перевершують ті, про які звітують. 

 Вимушений перехід від конкурентної економіки надмірного споживання 

до економіки збалансованої буде супроводжуватися значним скорочен-

ням споживчого попиту, що призведе до ще більшого зростання безро-
біття. 

 У збалансованій економіці достатньо 20% населення, щоб забезпечити 
людство всім необхідним для існування. 

 Зростаюче безробіття – це соціально-економічна бомба уповільненої дії,  
яка загрожує стабільності режимів та всій міжнародній системі. 

 У рамках програми надзвичайного порятунку будуть створені програми 
виховання, до яких залучатимуться безробітні. Навчання за цими про-

грамами буде вважатися їхньою новою роботою, і уряд буде виплачува-
ти їм стипендію, необхідну для існування, у відповідності зі специфіч-

ними потребами кожного учня за умови, що він буде вчитися за про-
грамами нового виховання. 

 Програми, за якими будуть навчатися, включатимуть у себе домашню 
економіку, набуття  життєвих навичок, пов'язаних із новою реальністю, 

вивчення законів інтегрального глобального світу і його впливу на жит-

тя окремої людини, соціально-економічної системи і переваг взаємної 
поруки як способу життя. 

 Ця програма нейтралізує соціально-економічну бомбу уповільненої дії і 
дозволить урядам країн світу здійснити поступовий перехід до взаємної 

поруки і стійкої збалансованої економіки.  
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Психологія економіки 

Вдячність оточення та задоволення від віддачі – ось рушійна сила економі-
ки взаємної поруки 

 Людина прагне досягти  максимальної насолоди при мінімальних зусил-
лях. 

 Поведінкова економіка включає у себе психологічні та соціальні оцінки 
для прогнозування поведінки економіки. 

 На кожну людину без винятку здійснюється значний  вплив з боку сус-
пільства, причому також і з боку людей, про існування яких вона навіть 

і не підозрює. 

 В існуючій соціально-економічній системі окрема людина не може при-

йти до відчуття задоволення, але й суспільство не може продовжувати 

стабільно існувати. 

 Нове процвітаюче суспільство буде засноване на особливій відносній 

рівності, і людина в ньому буде отримувати задоволення від реалізації 
психологічних потреб, які сьогодні не знаходять свого виправдання. 

 Економіці, заснованій на взаємній поруці, будуть властиві альтруїстичні 
характеристики. 
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Власники капіталу у новій економіці 

Від олігарха хижого – до олігарха суспільного: для власників капіталу буде 
збережене почесне місце у новій економіці 

 Сьогодні близько 1% населення тримає у своїх руках більше 40% світо-
вого капіталу. 

 Соціально-економічна нерівність пробуджує у багатьох відчуття відсут-
ності соціальної справедливості через постійно зростаючу кількість со-

ціально-економічних відмінностей. 

 Пригніченість і протест направлені також проти власників капіталу, 

адже вважається, що вони  збагатились за рахунок суспільства за до-
помогою експлуатації існуючої системи.  

 Людина, яка володіє капіталом, має право насолоджуватися своєю ви-

нагородою. Ми не зможемо зобов'язати власників капіталу віддати свій 
капітал суспільству з примусу.  

 Олігархи забезпечують всіх нас робочими місцями, платять податки, їх-
ній внесок в економіку значний. Удар по них буде ударом по всіх нас.  

 Люди не народжуються рівними за своїми природними якостями і здіб-
ностями. Рівність, необхідна в глобальній інтегральній системі, це особ-

лива відносна рівність – кожній людині за її потребами і відповідно до її 
внеску у суспільство.  

 Від олігарха хижака – до олігарха суспільного: у взаємній поруці за до-
помогою систем роз'яснення, виховання і впливу оточення власники 

капіталу братимуть  участь у новій економіці і робитимуть свій внесок 
на благо суспільства завдяки своїм здібностям. У підсумку цього вони 

отримають задоволення та удостоються високої оцінки з боку суспільст-
ва.   



15 
 

Надлишки і збільшення добробуту сус-

пільства 

Економіка взаємної поруки виявить численні надлишки, за допомогою яких 

будуть профінансовані очікувані зміни 

 Надмірне виробництво і споживання зробили сучасну економіку неефе-

ктивною. Значна кількість ресурсів використовується не для блага лю-
дей, а для збереження існуючої системи.  

 Існуюча економічна система винищує природні ресурси, необхідні для 
нашого існування, незважаючи на те, що в цьому фактично немає не-

обхідності. Недостатня оцінка важливості природних ресурсів супере-
чить принципу взаємозалежності, до чого зобов'язує наше існування в 

глобальному інтегральному світі.  

 Перехід до функціональної збалансованої економіки виявить фінансові 
та матеріальні надлишки, які будуть використані на благо суспільства у 

підсумку зміни взаємин між нами і прийняття взаємної поруки як глоба-
льної соціально-економічної угоди. 

 З'являться надлишки національних бюджетів, житла, продовольства, 
пального, багатьох товарів та послуг.  

 Реалізуючи принцип взаємної поруки в економіці і суспільстві, ми відк-
риємо, що можна забезпечити потреби всього населення та існувати в 

достатку і гармонії між собою, а також між людьми і природою, при 
цьому дозволивши земній кулі оновити свої ресурси – і все це на трива-

лий період.   
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Економісти і фахівці у новому світі 

Економісти мають відіграти провідну роль в упорядкуванні структури люд-
ського суспільства відповідно до вимог інтегрального глобального світу 

 Мережа егоїстичних економічних зв'язків, яка проявилася у світі з часів 
промислової революції, втратила свою ефективність і привела людство 

до світової економічної кризи.  

 Без появи нових економічних теорій, як того вимагають закони глоба-

льного інтегрального світу, людство не зможе подолати свої нагальні 
проблеми.  

 Вивчення глобального інтегрального світу провідними економістами – 
це необхідна умова розуміння мережі зв'язків та побудови нового суспі-

льства.  

 Економістам та фахівцям у галузі суспільних наук належить провідна 
роль в узгодженні економічних зв'язків між різними прошарками людсь-

кого суспільства в глобальному інтегральному світі.  
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Набір економічних принципів 

Загальні поняття 

1. Глобальний інтегральний світ  

Повернемося до визначень глобалізації та інтеграції.  

Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної і культур-
ної інтеграції та уніфікації. Глобалізація являє собою процес втягування 

світового господарства, яке зовсім недавно розумілося як сукупність націо-
нальних господарств, пов'язаних одне з одним системою міжнародного по-

ділу праці, економічних і політичних відносин, у світовий ринок і тісне пе-
реплетення їхніх економік на основі транснаціоналізації та регіоналізації. 

На цьому ґрунті відбувається формування єдиної світової мережевої ринко-
вої економіки – геоекономіки та її інфраструктури, руйнування національ-

ного суверенітету держав, які були головними дієвими особами міжнарод-

них відносин впродовж багатьох століть. Процес глобалізації є наслідком 
еволюції державно оформлених ринкових систем. 

(Вікіпедія) 

Інтегральний (від лат. Integer) – нерозривно пов'язаний, цілісний, 

єдиний.  

(Великий словник іноземних слів. –  

/Видавництво «ІДДК», 2007.) 

Два ці процеси – глобалізація та інтеграція – пов'язані між собою і ха-

рактеризують новий глобальний інтегральний світ. Розвиток технологій, 
Інтернету та мобільного зв'язку, світової торгівлі і фінансових ринків – все 

це прискорило еволюцію природного розвитку людства назустріч новому 
взаємопов'язаному світові. Уже неможливо повернути колесо історії назад 

або чинити опір процесам світової інтеграції. У підсумку серії криз, які охо-
пили світ за останні роки, людство починає поступово усвідомлювати той 

факт, що від сьогодні і далі наше життя вже не виглядатиме таким, як ра-

ніше. Прискорення процесу глобалізації та перетворення світу у глобальне 
село, в якому залежність, взаємний вплив і зв’язок між його частинами по-

стійно посилюється, зобов'язує нас не тільки до взаємної поваги, але й до 
повної взаємної участі.  

Причина світової кризи – протиріччя між нашими взаємними зв'язками, 
заснованими на індивідуалізмі, суперництві та егоїзмі, і тими відносинами, 

які диктуються абсолютною залежністю між нами в глобальному інтеграль-
ному світі. Рішення світової кризи починається з роботи над удосконален-

ням нового зв'язку між нами, призначеного ліквідувати це протиріччя.  

Криза – це проблема системи в цілому. І тому, якщо люди об'єднають-

ся між собою і будуватимуть взаємини на принципах взаємної поруки та 
суспільної солідарності, працюватимуть в гармонії і взаємності заради спі-

льної мети – перебувати у рівновазі з глобальним інтегральним світом, то 
раптово розкриється прекрасний, добрий і світлий світ, який здатний за-

безпечити всім нам достаток і гармонію як між людьми, так і між людьми та 
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природою.  

В економіці та фінансах ця взаємна залежність особливо помітна і не 
підлягає сумніву. Біржі в усьому світі діють дуже узгоджено і процвітають в 

періоди кризи. Ринок цінних паперів – це глобальний механізм, за допомо-
гою якого держави мобілізують гігантські суми і фактично фінансують еко-

номіки одна одної. І сама економіка демонструє залежність і тісні взаємні 
зв'язки, що перетинають кордони. Багато фірм перетворилися у глобальні 

концерни, які виробляють товари у різних країнах і продають їх по всьому 
світу. Немає країни, здатної фінансувати, виробляти і забезпечувати своє 

споживання самотужки. Світова економічна криза переконливо це демон-
струє.  

2. Взаємна порука 

Глобальний інтегральний світ зобов'язує до переоцінки цінностей, змі-

ни свідомості і переходу до взаємин між людьми, що ґрунтуються на турботі 

про ближнього і взаємній повазі, буквально, як в одній великій родині. 
Йдеться, передусім, про розвиток самої людини і нового зв'язку між людь-

ми, коли вони організовуються в єдину соціально-економічну спільноту, 
починаючи з рівня окремої людини, потім включаючи громаду, країну і всю 

міжнародну систему. Економіка взаємної поруки буде ґрунтуватися на пе-
реході від індивідуалізму, змагання та отримання особистої користі, метою 

якої є максимальний особистий прибуток навіть за рахунок інших, до зба-
лансованої економіки, що забезпечує основні нормальні життєві потреби 

кожної людини, і спрямованої на благо суспільства та ліквідацію соціально-
економічних відмінностей при повній згоді та відкритості.  

3. «Круглий стіл» 

«Круглий стіл» – механізм прийняття рішень і місце зустрічі всіх про-

шарків суспільства. Аби подбати про насущні потреби всіх нас, ми маємо 
зібратися навколо круглого столу, як одна сім'я: політики, економісти, со-

ціологи та інші фахівці, а також представники громадськості – і подумати 

разом, яке рішення найбільш вірне для нашої великої родини. Тільки таким 
чином ми зможемо розробити національний порядок переваг, виходячи з 

широкого консенсусу, і відобразити його у бюджеті країни з метою розпо-
ділити його так, щоб він був оптимальним для всіх нас. Відкритість механі-

зму такого «круглого столу» гарантує широку легітимацію прийнятих рі-
шень.  

4. Роз'яснення і виховання 

Роз'яснення і виховання – ключ до зміни себе і взаємин між нами, та 

їхня відповідність взаємній залежності та посилюючим зв'язкам між нами у 
глобальному інтегральному світі. Тільки за допомогою роз'яснення та вихо-

вання всіх дорослих і дітей ми зможемо просунутися назустріч взаємній по-
руці між нами.  

Програми навчання включатимуть, крім іншого, наступне:  

 Вивчення економіки домашнього господарства.  

 Вивчення життєвих навичок, мета яких – допомогти людині функціо-

нувати у соціально-економічному середовищі, близькому їй, і справ-
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лятися з впливом кризи на її життя.  

 Розширення поглядів людини на життя у глобальному інтегральному 
світі, орієнтування у цьому світі, причини існуючої реальності і зв'я-

зок між нею і змінами, що відбуваються у самій людині, в її зв'язках з 
ближніми в системах життєзабезпечення, створені нею, з акцентом на 

вплив навколишнього суспільства на її життя. Перехід до спільного 
життя у взаємній поруці між людьми неможливий без впливу оточен-

ня, яке підтримує зміни і заохочує до участі у цьому процесі.  

 Порука як спосіб життя і її сенс, набуття суспільних навичок, необ-

хідних для стійкого і мирного існування у зв'язаному глобальному сві-
ті: суспільна солідарність, повага до ближнього та оточення, збалан-

соване споживання тощо. 

 Світова економічна криза 

5. Економіка відображає взаємні зв'язки між людьми 

Економіка відображає природу людини і систему взаємовідносин між 

людьми, тому вона має відповідати рівневі людського розвитку та його ха-
рактеристикам. У зв'язку з цим нам спочатку необхідно зрозуміти, якими є 

характерні риси глобальної інтегральної реальності, в якій ми всі пов'язані і 
залежні один від одного. Ця нова закономірність демонструє необхідність 

прийти до взаємної поруки між нами, щоб досягти соціально-економічного 
процвітання і реалізувати численні переваги, які полягають у відповідності 

системи взаємин між людьми глобальній інтегральній системі в цілому. За-
кони нової економіки, економіка взаємної поруки будуть відображати зміни 

взаємин між людьми. Тільки цей еволюційний процес гарантує стійку ефек-
тивну економіку і забезпечить збалансоване, гармонійне існування.  

6. Причина економічної кризи – відмінність між існуючою сис-
темою і тією, яка потрібна у глобальному інтегральному світі  

Криза, передусім, існує у взаєминах між людьми.  

Вона виникла у підсумку невідповідності, що розкрилася між індивіду-
альним конкурентним характером нинішніх систем життєзабезпечення (на-

самперед економіки) і тими, що мають бути створені в глобальному взаємо-
залежному світі, який зобов'язує нас з'єднатися узами взаємної поруки, по-

важати і піклуватися про потреби один одного і разом діяти на благо всьо-
го суспільства і кожного зокрема.  

7. Економіка – не причина кризи, а її результат 

Рішення світової кризи має бути радикальним, тобто необхідно не усу-

вати її симптоми, а змінити основні суспільні цінності і взаємини між люди-
ною і її ближнім. Тільки зміна суспільних цінностей неминуче призведе до 

створення нової суспільної економіки – більш справедливої і збалансованої. 
Тільки коли ми навчимося розуміти, що рішення лежить у площині взаємин 

між нами, тоді зможемо знайти дієві рішення для виходу з кризи.  

8. Потреба у новій економічній парадигмі 

Методика та існуючі економічні системи так само, як і сьогоднішні еко-
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номічні теорії, не призначені для функціонування у глобальній інтегральній 

реальності. Існує потреба в радикальній зміні парадигм, потрібна нова гло-
бальна економічна теорія, заснована на припущенні, що люди реалізують 

між собою відносини взаємної поруки, які замінюють егоїзм суперництва на 
відносини взаємності, поваги один до одного і прагнення до альтруїстичної 

соціально-економічної моделі, що відображає етапи просування і зрілості 
суспільства, яке обрало взаємну поруку як спосіб життя. Така зміна буде 

можлива, якщо ми відмовимося від своєї прихильності до сьогоднішньої ка-
піталістичної економічної системи, заснованої на принципі «невидимої ру-

ки». Ця система перешкоджає необхідним змінам, оскільки економісти є 
прихильниками мінімального втручання уряду в сили ринку, виходячи з 

припущення, що оптимальна рівновага для блага людей, яких ці економічні 
моделі покликані обслуговувати, буде досягнута природним шляхом.  

9. Заміна економічних інструментів 

Традиційні економічні інструменти для вирішення економічної кризи не 
виправдали себе. Усі допоміжні програми оздоровлення та стимулювання 

економіки, які використовуються зараз, опираються на одну і ту ж економі-
чну систему, знайому і випробувану. Відповідно до неї рішення кризи поля-

гає у поєднанні монетарної політики з фіскальною і мінімально відрізняєть-
ся при переході від однієї країни до іншої. Усі грандіозні надзвичайні про-

грами по виходу з кризи, починаючи з 2008 року, не тільки не мали успіху, 
але й посилили кризу, оскільки заважали нам зайнятися її коренем, причи-

ною, і пропонували боротися з симптомами. Необхідно терміново прийняти 
іншу парадигму, тому що існуючі способи не тільки зазнали невдачі на сьо-

годнішній момент, але також приречені на провал у майбутньому, якщо во-
ни не будуть приведені у відповідність з новими зв'язками, новою глобаль-

ною соціально-економічною системою, до якої світ прийшов у підсумку сво-
го розвитку за останні 20 років.  

10. Криза як можливість.  

Фінансово-економічна криза наближає фахівців, які приймають рішен-
ня, до розуміння, що потрібно перетворити взаємини між людьми і соціаль-

но-економічні системи, утворені внаслідок взаємин між нами, у форму вза-
ємин, що відповідають глобальному інтегральному світу. Новий світ підш-

товхує людей до зближення один з одним, до розвитку взаємної турботи, 
до справжніх та щирих спільних дій, до суспільної солідарності, до припи-

нення егоїстичного змагання та надлишкового споживання, до гармонії з 
законами глобальної інтегральної системи. Зменшення відмінностей між си-

стемами призведе до негайного послаблення кризи.  

Характеристики збалансованої економіки 

11. Нові функції прибутку та вигоди 

 Закони нового світу зобов'язують перетворити сьогоднішні соціально-
економічні системи у системи, які засновані на взаємній повазі, спільних 

діях та співдружності, співробітництві у використанні ресурсів та інформа-

ції, збалансованому споживанні, поєднанні економічних монетарних та фіс-
кальних механізмів тощо. Подібні системи відображають взаємну поруку 
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між людьми, у той час як нинішня економіка базується, передусім, на фун-

кції максимальної вигоди та особистого прибутку, на конкуренції та конф-
лікті, як між окремими людьми, так і між країнами.  

Прийняття взаємної поруки дозволить перейти від індивідуалізму, кон-
куренції та функції прибутку, метою якої є максимальна особиста вигода, у 

тому числі і за рахунок ближнього, до збалансованої економіки, яка забез-
печить основні нормальні нагальні потреби кожної людини і буде спрямо-

вана на благо суспільства і ліквідацію економічних і суспільних відміннос-
тей.  

12. Розрив зв'язку між доходами і споживанням  

Кожен індивідуум зможе купувати товари та послуги згідно з його пот-

ребами на рівні нормального існування, але не надміру і без зв'язку з його 
доходами, за умови, що кожна людина буде працювати і здійснювати свій 

внесок у суспільство  відповідно до своїх можливостей. Іншими словами, 

кожен зробить для суспільства все, що в його силах, і натомість отримає 
від суспільства те, що йому потрібно для існування. Взаємність і відкритість 

будуть відігравати тут ключову роль. Розрив між доходами і споживанням 
припаде на всіх, але він не означає рівність у розподілі доходів, володінні 

власністю або у внеску на користь суспільства.  

13. Особлива відносна рівність 

Економіка взаємної поруки призведе до різкого скорочення соціально-
економічної нерівності аж до її повного знищення. Суспільство не здатне і 

не має намагатися зрівняти всіх у довільному розподілі доходів, послуг або 
матеріалів, а лише у розподілі, заснованому на особливій відносній рівнос-

ті: кожній людині за її потребами, необхідними для її нормального існуван-
ня. Нормальний рівень життя буде визначений як такий, що гарантує кож-

ній людині забезпечення основних нагальних потреб і дозволяє їй існувати 
у достатку відповідно до її характерних специфічних потреб, а також пот-

реб її сім'ї і відповідно до рівня життя близького їй суспільного оточення. 

Мається на увазі рівень життя вищий, ніж межа бідності, для всіх, і він буде 
визначений у процесі спільної участі за «круглим столом». Рівність виража-

ється в захищеності при розподілі ресурсів, його прозорості і повній участі 
людини в докладанні зусиль забезпечити себе та свою сім'ю і зробити мак-

симально можливий внесок на благо суспільства.  

14. Гарантія нормального рівня життя 

Буде визначений рівень життя, гарантований кожній людині, який за-
безпечує її насущні потреби на прийнятному рівні. Кошик продуктів спожи-

вання та послуг включатиме житло, послуги охорони здоров'я, виховання 
та освіту з дитячого віку до старості, продукти харчування, одяг і все, що 

потрібно людині та її родині для зручного життя та достатку відповідно до 
економічної можливості суспільної сфери в цілому. Мається на увазі рівень 

життя вищий від межі бідності, і він буде визначений у процесі спільного 
прийняття рішень шляхом широкої суспільної згоди. З цього випливає, що 

будуть окремі особи і сім'ї, які піднімуться на такий рівень життя, але бу-

дуть і ті, хто опуститься на цей рівень. Цей процес буде відбуватися за до-
мовленістю, виходячи із відчуття взаємної відповідальності і турботи кож-

ного про ближнього, як належить суспільству, що прийняло на себе прин-
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цип взаємної поруки як спосіб життя. Роз'яснення, виховання і вплив ото-

чення – необхідні складові для супроводу та прийняття змін, необхідних 
для відносної рівності та гарантування нормального рівня життя кожної 

людини.  

15. Збалансована економіка 

Збалансоване споживання – важлива частина нової збалансованої 
економіки. Відповідність між взаємовідносинами між людьми та взаємоза-

лежністю, яка існує між ними у глобальному інтегральному світі, змінить 
всю економічну систему, а не тільки споживання. Від конкурентної, розду-

тої, марнотратної та егоїстичної системи – до збалансованої, стійкої, функ-
ціональної, якій притаманний колективний характер, а на більш розвине-

них етапах також і альтруїзм. Усі економічні системи, і насамперед вироб-
ництво, торгівля, споживання, фінансова та соціальна системи будуть точ-

но відповідати обсягу, який потрібен для забезпечення людства всім необ-

хідним для його існування на нормальному рівні – не менше, але й не бі-
льше.  

16. Процвітання 

Гонитва за економічним процвітанням як вищою метою не призводить 

до блага суспільства, а лише створює напруженість та спричиняє  великі 
збитки – економічні та соціальні. Перехід до збалансованої економіки здій-

снить переворот у системі, яка надає економічному процвітанню невідпові-
дно великого значення. Ми припинимо  вимірювати економічний успіх кра-

їни зростанням її національного продукту. Економічною метою країни буде 
забезпечення життєвих потреб всіх її громадян, фінансування освітніх та 

суспільних систем для блага всіх відповідно до принципу взаємної поруки. 
Крім цього, всі особисті і національні ресурси будуть спрямовані на розви-

ток і реалізацію особистого та колективного потенціалу громадян.  

17. Надлишки у новій економіці.  

В економіці, заснованій на взаємній поруці, будуть з’являтися  числен-

ні надлишки фінансових, економічних та природних ресурсів. Коли ми бу-
демо знати, що хтось щомиті дбає про всі наші потреби, нам не знадобить-

ся створювати для себе резерви власності або грошей. Фірми і держави та-
кож діятимуть на основі цього ж принципу. Надлишки з'являться у природ-

них ресурсах; у грошах, які вивільняться на роздутому ринку праці, і мо-
жуть бути спрямовані на фінансування допомоги для проживання та освітні 

програми для безробітних. Збільшиться пропозиція земель і вільних квар-
тир в оренду; з'являться ресурси, що вивільняться у підсумку припинення 

надмірного споживання готових продуктів і товарів сільського господарст-
ва, які сьогодні викидаються, а не розподіляються. Відбудеться зміна у бік 

зменшення надлишків споживання; справедливого розподілу доходів без 
втручання держави. Буде досягнута згода олігархів діяти для зменшення 

нерівності; зникне необхідність створювати урядові резерви тощо.  

18. Багатство не дорівнює щастя  

Численні дослідження у сфері поведінкової економіки свідчать, що при 

перевищенні доходів над рівнем, що дозволяє жити гідно, в нормальній 
формі, немає зв'язку між багатством та щастям. Далі відчуття зростання рі-
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вня щастя відбувається тільки внаслідок правильного зв'язку між людьми, 

зв'язку у взаємній поруці, за допомогою якої ми перейдемо зі світу, де 
«людина людині – вовк», у світ, де «людина людині – друг».  

19. Задоволення від віддачі 

В економіці, заснованій на взаємній поруці, матеріальний добробут 

займе своє природне місце як щось, що «не звеличується і не засуджуєть-
ся». Її мета – лише забезпечити наші життєві потреби. Задоволення – па-

льне, необхідне нам для роботи – ми отримаємо, якщо будемо частиною 
суспільства, яке здійснює взаємну поруку між людьми; отримаємо його не 

шляхом збільшення доходів або власності, а шляхом допомоги ближньому, 
наповнення його потреб і внеску у добробут суспільства. Наші досягнення 

будуть результатом нашого внеску у нове соціально-економічне співтова-
риство, бажання сприяти розвитку ближнього і взаємності у взаєминах між 

людиною та її ближнім.  

Задоволення від віддачі – це результат поступової зміни в людині під 
впливом оточення, роз'яснення та виховання в дусі взаємної поруки.  

20. Надзвичайна альтернативна програма вирішення проблем 
безробіття 

Безробіття, яке невпинно зростає внаслідок кризи, продовжить збіль-
шуватися через вимушений перехід від роздутої конкурентної економіки до 

економіки функціональної і збалансованої. Сотні мільйонів безробітних по 
всьому світу, які вибули з кола працюючих, перетворять безробіття у про-

блему, що вимагає негайного вирішення і яка є однією з головних націона-
льних проблем. Ця соціально-економічна бомба уповільненої дії руйнує сі-

м'ї, збільшує нерівність, призводить до розшарування суспільства, здатна 
привести до насильства і нестійкості влади. Надзвичайна програма вирі-

шення проблем безробіття, заснована на принципах взаємної поруки в ра-
мках глобального інтегрального світу, включатиме виплату адекватної до-

помоги для існування відповідно до участі в навчальних виховних програ-

мах, які будуть створені в країні. Участь у них буде вважатися роботою.  

21. Єдність систем влади та фінансів 

Сьогодні існує певна кількість всесвітніх систем та організацій, особ-
ливо у сфері освіти, економіки та охорони здоров'я, які відображають усві-

домлення міжнародною громадськістю потреби у взаємній допомозі, обміні 
інформацією та спільних діях, що перетинають кордони та культури. Всес-

вітній банк і Фонд міжнародної валюти – чудові приклади зі сфери економі-
ки. Країни євро – приклад такого національного соціально-економічного 

явища. Нові зв'язки між людьми в рамках соціально-економічної спільноти, 
які можна назвати взаємною порукою, прискорять спільні дії між країнами у 

міжнародній системі. Насправді в ній також буде використовуватися прин-
цип взаємної поруки.  

Ми перебуваємо всередині єдиної закритої економічної системи, і дер-
жава не може діяти лише заради досягнення своїх інтересів, але виходячи 

з відповідальності та об'єднання з іншими країнами. Тому природньо про-

довжувати і посилювати спільні дії між країнами, головним чином монетарні 
та фіскальні засоби – тенденцію, що відповідає законам інтегрального гло-
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бального світу. Інтегральна система не може мати більше однієї голови.  

22. Соціальний олігарх 

У соціально-економічній системі, заснованій на взаємній поруці у зв'я-

заному глобальному інтегральному світі, олігархи теж мають право на існу-
вання. Рівність, пропонована в єдиній гармонійній системі – це особлива 

відносна рівність: кожній людині за її потребами і відповідно до того, як 
вона реалізовує свій потенціал у всьому, що стосується її внеску у суспіль-

не благо. Процес виховання в дусі взаємної поруки змінить ідеали олігар-
хів: від бажання панувати і максимізувати прибуток за рахунок своїх спо-

живачів – до нових ідеалів для блага суспільства. Власники капіталів здо-
будуть визнання товариства не за рахунок дорогих автомобілів, приватних 

літаків і величезних маєтків, а завдяки своїм внескам в оточення, в суспі-
льство і в державу. Паралельно з цим олігархи зможуть продовжувати про-

являти свої особливі таланти.  

Олігархи будуть отримувати задоволення від того, що  суспільство бу-
де використовувати їхні здібності створювати капітал для загального про-

цвітання. Так само, як в одній великій родині головний годувальник насо-
лоджується своїм внеском в існування та процвітання всієї родини.  

23. Індекс взаємної поруки 

Сьогодні існує безліч критеріїв для вимірювання соціально-економічної 

нерівності або вимірювання якості життя. Коли буде розроблений показник 
взаємної поруки, ми зможемо порівнювати фірми, країни та організації з 

точки зору їхньої близькості до повного застосування принципу взаємної 
поруки і збалансованої економіки, яку ми описали у цій книзі. Вимірювання 

буде також використовуватися як індексація просування по осі часу на 
шляху до взаємної поруки. У ці дні економічний відділ руху «Порука» пра-

цює над розробкою індексу взаємної поруки.  

Переваги нової економіки 

24. Гідний спосіб життя для всіх.  

Економічна політика, заснована на взаємній повазі, призведе до виді-

лення необхідних суспільних ресурсів для підйому слабких верств суспіль-
ства над межею бідності. Паралельно цьому будуть організовані семінари і 

тренінги у сфері життєвих навичок і збалансованої домашньої економіки 
для громадян, щоб дозволити їм паралельно з державною допомогою роз-

вивати економічну та особисту самостійність. Витрати, що перевищують 
наші справжні економічні можливості, зайве споживання, часте і безвідпо-

відальне використання кредитів перетворилися на глобальне явище, що 
вимагає уваги, тому що збиток, принесений їм, доказаний і відіграє 

центральну роль у світовій економічній кризі, яка триває з 2008 року.  

25. Зниження інфляції – бажаний результат збалансованої 

економіки.  

Зміна економічної політики призведе до природного зниження цін на 

товари і послуги. Коли пристрасть до наживи не є основою економічних 

відносин між нами, коли кожен задовольняється нормальним прибутком і 
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не прагне максимізувати свій дохід, у тому числі за рахунок ближнього, яс-

но, що ціни на товари та послуги знизяться. Значення їхньої вартості на-
близиться до собівартості, що неминуче спричинить за собою зниження рі-

вня інфляції. Це, своєю чергою, благотворно відіб'ється, насамперед, на 
найменш захищених, слабких членах економічного співтовариства.  

26. Зменшення нерівності та соціальних відмінностей.  

Одне з характерних явищ у світовій економіці – постійне збільшення 

нерівності. І це є основною причиною акцій соціального протесту у світі, 
що вимагає соціальної справедливості. Коли ми почнемо ставитися один до 

одного як до членів однієї сім'ї, то не зможемо миритися з нерівністю між 
нами, так само, як і між країнами в міжнародній системі, в усьому, що сто-

сується соціально-економічних можливостей. Замість занепокоєння і страху 
перед переворотами або насильством буде створена економіка взаємної 

поруки і повної згоди щодо необхідності скоротити економічний розрив, 

зберігши тим самим стійкість системи. Зменшення соціальних відмінностей 
– це, крім іншого – соціально-економічні поступки з боку верхівки олігар-

хів. Виховання, вплив оточення, ефективна роз'яснювальна робота та 
«круглі столи» – все це гарантує, що прийняті рішення будуть гідними і ві-

дкритими і відіб'ють соціально-економічний консенсус, як це вимагається 
від відносин взаємної поруки між усіма громадянами. Ті, хто здатний зроби-

ти більший внесок на благо суспільства, удостоються поваги і визнання су-
спільства за свою роботу. Отримувачі допомоги і матеріальної підтримки 

досягнуть більш вищого рівня життя, оцінять нову систему, засновану на 
взаємній поруці, яка покращила їхній життєвий рівень. Крім цього, еконо-

міка взаємної поруки гарантує, що в майбутньому не виникне такого вели-
чезного розриву, тому що вона збалансована, стійка і заснована на високій 

суспільній згуртованості.  

27. Фундаментальна реформа бюджету.  

Єдиний фактор, який дозволить вирішити завдання про «квадратуру 

кола» і створити відчуття соціальної справедливості у взаємній поруці, ма-
ксимально піклуючись про благо кожного члена суспільства, не виходячи 

за рамки бюджету – це відчуття, що всі ми перебуваємо в одному човні і 
зобов'язані працювати разом. Потрібно встановити більш справедливу 

шкалу переваг при розподілі загальнонаціонального бюджету при загаль-
ній згоді, а не перетворювати його на арену боротьби між різними інте-

ресантами і групами, що чинять тиск. Відкрите управління економікою до-
зволить всьому народу зрозуміти, на основі яких міркувань приймаються 

рішення, а також впливати на них.  

28. Збільшення суспільного «пирога».  

Перехід до збалансованої функціональної економіки призведе до дода-
ткових доходів суспільства за рахунок появи надлишків грошових коштів, 

природних ресурсів, енергії, продуктів харчування, житла, товарів і послуг. 
Існуюча економічна система вимоглива і марнотратна, і всі ми платимо цю 

ціну.  

29. Покращення трудових відносин і відносин «громадянин–
фірма–влада».  
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В економіці, керованої у взаємній поруці, внаслідок зміни цінностей 

працівник зможе насолоджуватися гідним ставленням з боку свого робото-
давця, і навпаки. Це тільки один приклад в економічній системі і системі 

влади, яка «під парасолькою» взаємної поруки перетвориться на дружню 
для кожного громадянина – в таку, яка обслуговує працівників, а не на-

впаки. Подібне покращення буде помітне й у відносинах між владою і ком-
паніями, а також між бізнесами і податковими та державними установами.  

30. Стабільність і тривалі економічні рішення.  

Нова економіка буде заснована на принципах взаємної поруки і, безу-

мовно, буде відповідати глобальній реальності, в якій всі ми взаємозалежні 
і залежимо один від одного навіть мимоволі. Подібна економічна система, 

що перебуває у рівновазі та гармонії з глобально–інтегральною мережею 
зв'язку, безумовно, буде стійкішою від усіх інших економічних та суспіль-

них систем, знайомих нам сьогодні, тому що вона відповідає своєму ото-

ченню і відображає широку згоду між її складовими: людьми, компаніями 
та країнами. Стабільність системи гарантується не тільки її відповідністю 

інтегрально-глобальному середовищу і не тільки ліквідацією бідності, але 
також відчуттям внутрішнього задоволення, яке не можна виміряти гроши-

ма, і яке відчуває людина у цій системі, гармонійній і дружній для її грома-
дян.  

31. Впевненість.  

Перехід до нової економіки поступовий, проте спочатку буде створена 

динаміка зміни і надії, новий дух у суспільстві, відчуття згуртованості та 
особистої безпеки. Тривога і страх перед експлуатацією зміняться спокоєм і 

впевненістю. Поступки будуть проявлятися у безлічі сфер: розумні ціни на 
знімне житло, трудові угоди, що не експлуатують працівника, простий та 

ефективний бюрократичний апарат, що служить інтересам суспільства, на-
дійні банки і сфера послуг, майстерні, в яких відремонтують тільки необ-

хідне і за доступною ціною. Все це призведе до виникнення відчуття впев-

неності у взаєминах між нами – відчуття, якого так бракує нам у ці важкі 
дні. Це відчуття неможливо купити за гроші.  

32. Істинне щастя.  

Нова економіка створить в нас відчуття внутрішнього задоволення, яке 

не виміряти грошима. Багато економічних та психологічних теорій свідчать, 
що при доходах вище певного рівня подальша надбавка грошей не покра-

щує наше самопочуття, а навіть навпаки. Задоволення приносять саме мі-
жособистісні взаємини, відчуття впевненості і можливість самореалізації. Як 

нова економіка, так і її плоди будуть існувати тривалий час, тому що пере-
бувають під «парасолькою» взаємної поруки, що дозволяє приймати рі-

шення, виходячи з широкої суспільної згоди і внаслідок їхньої відповідності 
законам нового світу. 

33. Ефективність прийняття рішень.  

Управління новою економікою буде відкритим – всі громадяни будуть 

бачити, як приймаються рішення, і зможуть впливати на них. Відчуття від-

критості та включення в процес призведе до солідарності з цими рішення-
ми. Численні дослідження у сфері поведінки на робочому місці показують, 
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що коли ми є учасниками процесу обговорення, то готові погоджуватися з 

прийнятими рішеннями, навіть якщо не зовсім зацікавлені в них. Це шлях 
до відчуття, якого нам так не вистачає – задоволення, відчуття власної гід-

ності, що виникає, у тому числі, і завдяки зв'язку з тими, хто приймає рі-
шення – це шлях до відчуття соціальної справедливості. Тільки таким чи-

ном можуть проводитися справжні реформи в економіці та суспільстві. Так 
буде здійснюватися передова політика досягнення добробуту, нерівність 

скоротиться на благо всього суспільства, і при цьому обговорення не бу-
дуть виглядати, як арена боротьби між учасниками. Спільні дії і прозорість 

процесів прийняття рішень зроблять внесок у стабільність соціально-
економічної системи на тривалий період.  

34. Економічна та фінансова стабільність. 

Економіка, заснована на взаємній поруці, буде стійкою «валютою». 

Людина і соціальна система будуть вільні від турботи про свій рівень життя, 

тому що все влаштується само собою ідеальним чином. І ще – економіка 
взаємної поруки дозволить ринкам капіталу знову повернутися до вико-

нання своєї традиційної функції без того, щоб знову і знову опинятися в 
руйнівних фінансових міхурах і реальних кризах, що приходять слідом за 

ними.  

35. Збалансоване споживання. 

Надмірне споживання, що перетворилося в центральну тему нашого 
життя і світової економіки, має поступово звільнити місце збалансованому 

споживанню відповідно до всезагальної домовленості і при заохоченні ото-
чення, що включає всіх нас. Особисте споживання знову стане спокійним – 

на противагу надлишковому споживанню, яке підтримується жадібними ре-
кламними компаніями і суспільним тиском, мета яких – переконати нас 

споживати товари і послуги, які не є необхідними. Багато зайвих товарів і 
торгових марок зникнуть. Споживання буде ґрунтуватися на практичних 

оцінках ефективності використання товарів для нашого існування на нор-

мальному рівні, прийнятому в нашому суспільстві. Місце престижних марок 
як символів статусу людини займуть участь людини в житті суспільства і 

внесок на благо суспільства. Вартість життя знизиться, і нормальне існу-
вання стане доступним для всіх громадян. Фірми будуть виробляти те, що 

дійсно необхідно всім нам, щоб жити нормальним збалансованим життям. 
По суті, цей процес вже почався, і він пов'язаний з кризою і поступовим 

переходом від конкурентної, марнотратної, егоїстичної та нерівноправної 
економіки до економіки функціональної і збалансованої, метою якої є за-

безпечення нормального існування кожної людини.  

36. Покращення екології та охорона природних багатств. 

Перехід від конкурентної економіки, яка виснажує природні ресурси до 
повного зникнення, і від надмірного споживання, яке заподіює величезної 

шкоди людині і ресурсам земної кулі, до збалансованої економіки і розум-
ного споживання скоротить промислове виробництво товарів, які не є не-

обхідними. Ці процеси зроблять великий внесок у покращення екології за-

вдяки збереженню ресурсів, зменшенню брудних викидів, забруднення во-
ди, повітря. Повернення до нормальних моделей споживання, виробництва 

і прагнення до рівності у розподілі ресурсів гарантують, що використання 
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природних ресурсів буде вироблятися у темпі, що дозволяє земній кулі від-

новлювати природні ресурси, які були використані.  

На Землі чимало ресурсів та природних багатств, щоб у достатку за-

безпечити все людство впродовж його історії. Економіка взаємної поруки – 
це гармонійна збалансована економіка, і вона буде дружньою щодо земної 

кулі, від якої залежить наше існування.  

37. Глобальна рівновага та гармонія.  

Перехід від надмірного споживання і витратної економіки до збалансо-
ваної покаже, що на земній кулі є достатньо ресурсів, щоб забезпечити за-

гальний добробут на довгі роки. Руйнування природних ресурсів припи-
ниться, і тоді розкриється висока здатність земної кулі до оновлення та ві-

дновлення. Джерело стабільності економіки взаємної поруки у тому, що во-
на ґрунтується на високій суспільній згуртованості, на взаємній турботі і 

розумінні. Залежність між нами в глобальному та взаємопов'язаному світі 

зобов'язує нас створити гармонійну систему соціально-економічних відно-
син, здатну забезпечити для людства нормальне споживання при покра-

щенні якості життя, досягти особистого розвитку та розкрити потенціал, що 
закладений у кожному з нас.  

У цій збалансованій та гармонійній системі будуть неприйнятні націо-
нальні конфлікти, війни або силова дипломатія. Так само, як і в економіці, 

силові ігри, протекціонізм, мита, війни валют та експлуатація слабких дер-
жав у міжнародній системі поступляться місцем новій економіці – економіці 

в дусі взаємної поруки.  

 

 

 

 


