Розпад колоніальної системи та шляхи розвитку незалежних держав
Мета: - визначити національно-визвольний рух та крах колоніалізму в кранах Азії (Японія,
Китай, Індія) і Африки.
- формування вміння аналізувати, узагальнювати й
систематизувати історичний матеріал, проводити історичні
паралелі між подіями та процесами європейської
історії 30-х рр.. ХХ ст..;
- виховувати студентів неприйняття ідеології фашизму.
Основні поняття: : колоніалізм, «економічне диво», «азійські тигри», «народні комуни»,
«великий стрибок», Квітнева революція, голокост, «чорний
континент», апартеїд, неоколоніалізм, расизм, бантустан.
Основні дати: 1960 р. - "рік Африки".
1990 р. - незалежність дістала Намібія — остання колонія в Африці.
Квітень 1955 р – незалежні країни Азії та Африки вперше зібрались на свою
конференцію у м. Банбунг.
1958 р. – 9 вересня 1976 р. – при владі в Китаї Мао Цзедун.
Січень 1966 р. – до влади в Індії приходить дочка Дж. Неру – Індіра Ганді.
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники, документи.
Література: - Давлетов А. Всемирная история для 10 класса. – З., 2003р.
- Бердичевский Я. Всемирная история для 10 класса. – З., 2000р.
- Полянський П. Всесвітня історія 1914-1939рр. – К., 2003р.
- Рожик О. Всесвітня історія для 10 класу. – К., 1998р.
Тип заняття: вивчення нового матеріалу.
Між предметні зв’язки: географія, політологія, економіка.
Структура заняття:
І. Організаційний момент.
Вітання, перевірка студентів на готовність до заняття.
ІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Метод: частково-пошуковий; бесіда.
Зміст уроку дозволить зрозуміти цілі зовнішньої політики провідних країн у 30-і рр..,
розкрити суть суперечностей між цими країнами і визначити наслідки суперечностей в
умовах загрози нової світової війни.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Розпад колоніальної системи, та надання незалежності колоніям.
2. Шляхи розвитку нових незалежних держав: «азійські тигри», країни соціалістичної
орієнтації, країни «третього світу».
3. Японія та Китай після ІІ світової війни.
ІV. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
V. Підсумки заняття
1. Чому Японії довелося змінити економічну стратегію в 70—80-х рр.?
2. Який напрямок співробітництва з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону
найбільш перспективний?
3. Які чинники вплинули на розпад колоніальної системи?
4. Чому 1960 р. називають "роком Африки"?
5. Яка африканська країна і коли останньою дістала незалежність?
6. Назвіть країни, що свого часу обрали "соціалістичну орієнтацію”.
7. Які країни й чому називають новими індустріальними країнами Сходу?
8. Визначте сутність експерименту "великий стрибок". Чим він завершився?
VІ. Домашнє завдання: - параграф 30-36;

1. Розпад колоніальної системи. Етапи деколонізації
Закінчення Другої світової війни стало новим етапом у житті народів Азії та Африки.
У XX ст. колоніалізм в основному вже вичерпав себе. По-перше, економічно Європейським
державам, насамперед Великій Британії, стало зрозуміло, що набагато вигідніше вивозити
капітали до країн Азії та Африки для будівництва промислових і сільськогосподарських
підприємств, оскільки тут велика кількість дешевої робочої сили, джерел сировини та
енергоносії, а також не існує необхідності витрачати великі кошти на охорону
навколишнього середовища, як у країнах Європи
У колоніальних країнах було закладено основи гірничодобувної промисловості,
запрацювала система постачання сировини в Європу в обмін на промислові товари та
сформувалася місцева буржуазія, що могла контролювати цю діяльність за участю й під
керівництвом європейського капіталу. Друга причина була політичною. Зміни в політичному
устрої країн Західної Європи, ру-х до демократії виявилися несумісними з існуванням
колоній, які були фактично відірвані від суспільства. Отже, європейським країнам стало
невигідно утримувати колонії. Водночас у самих країнах Азії та Африки виникли умови для
посилення національно-визвольного руху. Серед чинників, що сприяли цьому процесові, слід
виокремити прагнення національної буржуазії посісти панівне становище у своїх країнах,
зростання ролі інтелігенції та робітничого класу, створення нових політичних партій та
організацій.
Процес деколонізації, тобто ліквідації колоніального володарювання й надання
політичної незалежності народам, розтягнувся на кілька десятиріч. Його можна переділити
на три етапи.
1-й етап (1945—1955 рр.) розпочався революціями у "В'єтнамі та Індонезії. їхні
колишні метрополії — Франція та Голландія, відновивши власну державність після
німецької окупації, спробували повернути панування над цими країнами, але в багатолітній
кровопролитній війні зазнали поразки. Лаос, що в жовтні 1945 р оголосив незалежність, був
знов окупований Францією і виборов свободу лише в 1954 р. разом із Камбоджею.
Інакше повелися англійці зі своїми колоніями в Азії, що вимагали незалежності.
Лейбористський уряд підтримав національні сили залежних країн, передавши в їхні руки всю
повноту влади. У 1947 р. було створено незалежні уряди в Індії та Пакистані, 1946 р. — в
Бірмі, Ізраїлі, Шрі-Ланці (Цейлон). Так протягом першого етапу деколонізації з'явилося 15
суверенних держав із населенням 1,2 млрд душ.
2-й етап (середина 50 — кінець 60-х рр.) був більш організованим і планомірним у
питаннях про надання незалежності колоніям. Велика Британія вчасно подбала про
додаткову підготовку управлінських, військових кадрів, лікарів, аби не допустити хаосу в
нових державах і зберегти в них свій вплив. Для цього колонізатори нерідко йшли на контакт
із національно-визвольними рухами. У той період незалежність дістали 7 країн Азії, 37 —
Північної та Екваторіальної Африки.
Особливе значення мав 1960 р., коли Генеральна Асамблея ООН з ініціативи СРСР
прийняла Декларацію про надання незалежності колишнім колоніальним країнам. Цей рік
було визнано "роком Африки", позаяк одразу 17 країн стали незалежними. Тільки у випадку
з Алжиром Франція використала всі сили й .засоби, щоб перешкодити незалежності.
Протягом 1954-1962 рр. вона вела колоніальну війну, що була пов'язана з більшою
інтегрованістю двох економік, а також зі знайденими в Алжирі родовищами нафти. Лише в
1962 р. завдяки підтримці світової громадськості та ООН Алжир став незалежним.
На 3-му етапі, що розпочався в першій половині 70-х рр., було ліквідовано залишки
колись могутніх колоніальних імперій. У 1975 р. впала остання з них — португальська,
надавши незалежність Анголі, Мозамбіку, Сан-Томе і Принсіпі. До середини 90-х рр. 11
країн Південної Африки набули державного статусу. Зазначимо, що більшість африканських
країн зберегла тісні зв'язки з метрополіями. Багато з них входять до Британської та
Французької співдружності націй. Прихід до влади у Південно-Африканській Республіці
нового уряду, який узявся за ліквідацію расистської системи, зумовив надання в 1990 р.
незалежності Намібії — останній колонії в Африці.

2. Шляхи розвитку незалежних держав
Перед народами молодих країн, що звільнилися, постали завдання становлення і
зміцнення їхньої політичної незалежності, завоювання економічної самостійності,
проведення соціальних реформ, розвитку освіти і культури. Вирішення цих завдань
супроводжувалося гострим протиборством між різними політичними силами.
Велика група країн (Індія, Пакистан, Філіппіни, Кенія, Марокко, Туніс та ін.) обрала
цінності ринкового плюралізму, зміцнення зв'язків із західними країнами. Практика
засвідчила: що більше заохочувалося приватне підприємництво, що скоріше ліквідувала : я
феодальна спадщина і зміцнювалися конституційні основи держави, то успішніше
переборювалися труднощі становлення суверенітету.
Низка країн Азії та Африки, зазнаючи настійного тиску з боку СРСР, що прагнув
збільшити свій геополїтичний вплив, обрали "соціалістичну орієнтацію". Серед них —
Ангола, Алжир, Гвінея-Бісау, Ефіопія, Мозамбік, Народно-Демократична Республіка Ємен та
ін. Для цієї групи характерна наявність державного сектора, централізоване регулювання
економіки, насильницьке кооперування, створення авторитарних політичних структур із
суттєвим обмеженням громадянських свобод, орієнтація на східний блок. У" 80-ті рр. майже
всі країни, що обрали цей шлях розвитку, опинились у глибокій політичній кризі. На зламі
80— 90-х рр. вони ступили на шлях економічної та політичної лібералізації, офіційно
відмовилися від ідеології марксизму-ленінізму.
В перші роки незалежності більшість країн Сходу переживали значні економічні
труднощі, пов'язані як із слабкістю національних економік, зорієнтованих на видобуток
сировини та виробництво напівфабрикатів, демографічним бумом, нерозвиненістю
інфраструктури, так і з нерівноправним міжнародним розподілом праці.
Попри всі ці проблеми, більшість країн Азії та деякі країни Африки у другій половині
XX ст. перетворилися з переважно аграрних на аграрно-індустріальні, а деякі навіть стали
передовими індустріальними державами.
3. Нові індустріальні держави
Феноменом трьох останніх десятиріч став вихід на передові позиції у світовій
економіці нових індустріальних країн Сходу, які відіграють дедалі більшу роль в
економічних процесах сучасності.
У 70—90-ті рр. на повний голос заявили про себе на світовій арені країни ШвденноСхідної Азії — Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, перегодом — Таїланд,
Малайзія, Індонезія, Філіппіни.
Попри різний політичний статус і особливості внутрішньополітичного становища в
кожній з них, країни цього регіону досяг-ли вражаючих успіхів в економічному розвиткові.
Основу їх складали ринкові реформи і відкрита економіка, пріоритет інформатики, освіти,
наукомістких галузей виробництва, певний протекціонізм США та Японії,-велика частка
державного регулювання, орієнтація на кон'юнктуру світового ринку, пошук нових ринків
збуту. Швидким темпам розвитку сприяли інвестиції капіталу, а також працьовитість,
дисциплінованість, ощадливість населення.
Темпи економічного зростання Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу і Сінгапуру, яких
іще називають "азійськими драконами", у 70—80-ті рр. були чи не найвищими у світі й
становили в середньому близько. 8—10% на рік. Це дозволило їм стати передовими
державами.
Сучасна Південна Корея може слугувати моделлю для багатьох країн, що
розвиваються. Кілька десятиріч тому вона пасла задніх. Тепер її економіка вийшла на
одинадцяте місце у світі. Конкурентоспроможність південнокорейських товарів пояснюється
не тільки їхньою якістю, а й нижчою вартістю та високою продуктивністю праці.
Високі темпи економічного розвитку, величезний потенціал Південної Кореї зайшли в
суперечність із авторитарним режимом управління. Сильна авторитарна влада тут кілька
років тому була послаблена в наслідок енергійного протесту населення, особливо —
бунтівного студентства. Це відіграло певну роль у вимушеному переході влади до

демократичних форм правління. Визнання ролі опозиції та введення багатопартійної системи
сприяли помітній зміні в політичній структурі, формуванню громадянського суспільства.
Політичні перетворення, попри фінансову кризу середини 90-х рр., іще більше піднесли
можливості корейської економіки.
За останні десятиріччя Сінгапур досяг вражаючих успіхів в економіці. Він
перетворився на виробника високотехнологічних товарів, зокрема дисководів для
комп'ютерів, став центром нафтохімічної та фармацевтичної промисловості. За обсягом
перегонки нафти Сінгапур посідає третє місце у світі. Країна є одним із найбільших світових
кредиторів. Із населенням близько 3 млн осіб Сінгапур має резерви іноземної валюти
близько 60 млрд доларів США. Важливою частиною економіки є зовнішня торгівля. Великі
прибутки дає іноземний туризм (до 5 млн туристів на рік). Сінгапур — один з найбільших
портів у світі. Сінгапурці (переважно китайці) вважають свою країну центром нового світу,
столицею регіону планети, що найбільш динамічно розвивається.
Ще одним "азійським драконом" є Гонконг.
Попри відсутність природних багатств і обмеженість території, -Гонконг протягом
останніх десятиріч розвивався дуже динамічно.
За обсягом товарообігу він посідав восьме місце у світі, Одразу ж після "сімки"
розвинених країн. Після Нью-Йорка і Лондона Гонконг є третім у світі фінансовим центром.
Гонконгівські банки і страхові компанії відіграють у регіоні провідну роль.
У 1984 р. між Великою Британією і Китаєм було підписано угоду про повернення цієї
території КНР. Після завершення дії угоди з 1 липня 1997 р. колишнє британське володіння
набуло в рамках КНР особливого статусу, високого ступеня автономії та збереже існуючу
там соціально-економічну систему протягом наступних 50 років.
Такі ж швидкі темпи економічного розвитку демонструє Тайвань. На початку 90-х рр.
прибуток на душу населення на Тайвані був принаймні в 10 разів вищий, ніж у КНР.
Таїланд, Малайзія, Індонезія й Філіппіни, а в останні роки і В'єтнам являють собою
щось на зразок другого ешелону країн, що активно розвиваються в напрямку ринкових
реформ з орієнтацією на японську модель і досягли при цьому помітних результатів.
3. Повоєнний розвиток Японії
1. Сан-Франциський мирний договір
Після закінчення воєнних дій на Далекому Сході й підписання акта про капітуляцію
Японію окупували американські війська, що виступали від імені всіх союзних держав.
Верховна влада у країні перейшла до рук американської окупаційної армії, яку очолював
генерал Дж. Макартур.
Американська адміністрація зробила дуже багато для ліквідації японського
мілітаризму, для впровадження конституції (почала діяти з 3 травня 1947 р.), проведення
низки прогресивних реформ, які усунули середньовічні пережитки і спрямували країну на
шлях буржуазно-демократичного розвитку. Так, у конституції 1947 р. владі імператора було
надано номінального характеру — її обмежили статусом "символа держави та єдності нації".
Завдяки аграрній реформі 1946—1949 рр. було ліквідовано поміщицьке землеволодіння.
Держава викупила в багатіїв і продала селянам 80% усіх сільськогосподарських угідь. Отже,
збільшився внутрішній ринок Японії. Крім того, серйозної структурної перебудови зазнала
вся економічна система країни. Було успішно здійснено й реформу податкової системи,
запропоновану американським. _фінансо в им радником Доджем.
Для підписання угоди про мир з Японією 20 липня 1951 р. у м. Сан-Франциско (СІЛА)
було скликано мирну конференцію за участю делегацій 52 країн. Одначе на конференції були
відсутні делегації азійських країн, з якими воювала Японія. Делегації СРСР, а також Польщі
та Чехо-Словаччини відмовилися поставити свої підписи під угодою, що була підписана 7
вересня 1951 р.
Учасники угоди оголосили про припинення стану війни з Японією, визнали повний
суверенітет японського народу над Японією та її територіальними водами. Японія визнала
незалежність Кореї, відмовилася від усіх прав і претензій на Тайвань та інші острови у
Тихому океані. Один із пунктів угоди проголошував відмову Японії "від усіх прав,
правозасад і претензій на Курильські острови і на ту частину острова Сахалін і прилеглих до

нього островів, суверенітет над якими Японія набула за Портсмутського мирною угодою від
5 вересня 1905 року". В угоді було обумовлено можливість розміщення або залишення
іноземних збройних сил на японській території за дво- чи багатосторонньою угодою.
Того ж дня було підписано Угоду про безпеку між Японією та США, що закріпила
перебування американських військ на території Японії.
Таким чином, хоч Японія відмовилася від Курильських островів і Південного
Сахаліну, СРСР не підписав Сан-Франциської мирної угоди. Це дало змогу Японії поставити
питання про Південнокурильські острови (Шикотан, Хабомаї, Кунашир, Ітуруп), які
належали їй за Портсмутським договором.
Тільки у жовтні 1956 р. в Москві було підписано Спільну декларацію СРСР і Японії,
що юридично припиняла стан війни між державами та проголошувала відновлення миру і
добросусідських відносин між двома країнами. Мирну угоду так і не було підписано.
Проблему островів не розв'язано й досі.
2. Японське "економічне диво"
Японія вийшла з війни зі зруйнованою промисловістю, зубожілим сільським
господарством і практично не маючи запасів паливно-сировинних ресурсів (за винятком
кам'яного вугілля), та вже наприкінці 60-х рр. спромоглася посісти друге місце в
капіталістичному світі за обсягом промислового виробництва, а на початку 70-х рр. — і за
обсягом ВНП. Протягом 1955—1973 рр. темпи зростання японської економіки були
найвищими у світі — близько 11% на рік. Це явище дістало назву японського "економічного
дива", яке, втім, має цілком земне походження.
Велике значення для розвитку Японії мали реформи, проведені під керівництвом
американських окупаційних властей, про які вже йшлося.
Важливу роль у повоєнній відбудові японської промисловості відіграли також щедрі
доларові "ін'єкції" США, коли вони під час війни в Кореї (1950—1953 рр.), а потім у В'єтнамі
(1964— 1973 рр.) використовували потужності японських підприємств і допомагали
будувати нові. Це, — друга причина.
Ці кошти, а також внутрішні накопичення капіталу дозволили Японії повністю
оновити обладнання у промисловості та створити принципово нові виробництва. У цьому
полягала третя важлива причина швидкого економічного розвитку Країни, де сходить сонце.
У 1960 р. правлячою ліберально-демократичною партією було висунуто план
подвоєння національного прибутку (план Ідзангі), розрахований на 10 років. Згідно з цим
планом Японія мала посісти провідні місця у світі в ряді галузей промисловості, значно
підвищити якість своїх товарів, налагодити їх випуск у такій кількості, яка дасть змогу
одержувати великі прибутки за рахунок експорту. Щоб реалізувати план, його ініціатори
різко скоротили податки і ставки банківського кредиту, тобто розміри процентів, що їх
сплачують бізнесмени за отриману позику. Завдяки цьому зросла ділова активність
підприємців, які охоче розширювали виробництво. В цьому полягає четверта причина
японського "економічного дива". Важливо також зазначити, що інтенсифікація праці в
сільському господарстві вивільняла робочі руки, необхідні для реалізації.плану в
промисловості. В цьому п'ята причина швидких економічних перетворень Японії.
Крім того, японці успішно використовували закордонні досягнення в найсучасніших
галузях індустрії. Закуповуючи патенти й ліцензії на наукові відкриття, оригінальні
технології тощо і. вміло пристосовуючи їх до своїх можливостей, вони отримували величезні
прибутки. Це — шоста причина. Поза сумнівом, велике значення мало й те, що в Японії не
було потреби витрачати великі кошти на оборону. Витрати на "сили самооборони", які лише
наприкінці 60-х рр. зросли до 247 тис. військовослужбовців, не перевищували 1% бюджету.
В цьому — сьома причина. Але найголовніше багатство країни — її народ. Упродовж
повоєнних років японські трудящі працювали більше часу і значно інтенсивніше, ніж у
багатьох інших країнах, за досить скромну винагороду. Й лише наприкінці 80-х рр. заробітна
платня японців досягла рівня розвинених країн (19,5 долара на годину 1988 р.).
Працелюбність і дисциплінованість стали традиційними в японському суспільстві, де
мірилом людської гідності є не так багатство, як-сумлінне ставлення до праці та навчання.
Це — восьма причина.

Дев'яту слід шукати в досить високій ефективністі державного регулювання
економічного розвитку Японії, високому ступені координації зусиль між державою І
приватним бізнесом на стадії вироблення принципових рішень із питань економічного
розвитку, що полегшувало їхню практичну реалізацію.
Швидкі
темпи
промислового
розвитку
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японців
переглянути
зовнішньоекономічний курс. До середини 60-х рр.- японський уряд здійснював політику
обмеження доступу іноземних товарів на внутрішній ринок і сприяння національній
буржуазії у вивозі товарів (протекціоністська політика): Але така політика викликала
зворотні дії інших країн. Тому, починаючи з 1964 р., японський уряд удався до лібералізації
зовнішньої торгівлі. Це — десята причина.
Активна участь у міжнародній торгівлі відразу дала добрі наслідки. Дешеві японські
товари заполонили світовий ринок. За лічені роки в декілька разів збільшилися золоті й
валютні резерви країни. Японські бізнесмени почали фінансувати промисловість в інших
країнах. Особливо активно вкладалися кошти у видобування сировини, щоб забезпечити нею
японську промисловість. У самій Японії теж почали виникати спільні з іноземцями
підприємства. Деякі японські та іноземні фірми зливалися. Так розташована на Далекому
Сході Японія ставала невід'ємною частиною західної економічної системи.
3. Внутрішнє становище та зовнішня політика
Культурологи порівнюють японський національний характер із тростиною, яка
згинається під поривами вітру, зливи, бурі, а потім знову випрямляється. Вони вважають, що
японський народ протягом століть часто переживав стихійні лиха: руйнівні землетруси,
повені, цунамі тощо. Він навчився терпляче долати перешкоди, труднощі лише
загартовували волю народу. Всі ці риси національного характеру — мужність, терпіння,
гнучкість — яскраво проявились в останні десятиріччя XX ст.
Умови розвитку японської економіки в 70-ті рр. корінним чином змінилися. Зміни
було започатковано кроками американського уряду із захисту долара ("два шокові удари
Ніксона"). Японія змушена була піти на різке підвищення курсу єші, перейти до ЇЇ
"плавання". Конкурентоспроможність японських товарів на зовнішніх ринках значно
знизилася. В середині 70-х рр. розпочалася енергетична криза, спричинена підвищенням
майже в 5 разів ціни на нафту. "Нафтовий шок" став поштовхом до економічної кризи, яка
охопила більшість розвинених держав. Падіння промислового виробництва в Японії в ті роки
дорівнювало 19,3%, тоді як у США — 13,5%, ФРН — 11,2%.
Вислідом кризи стало розроблення нової стратегії розвитку японської економіки.
Ставку було зроблено на енерго- та матеріалозберігальні технології.
У ці роки наголос було зроблено на широкому застосуванні електронноуправлінських засобів у промисловості та сфері послуг. "Технотроніка", "мехатроніка",
"інформатизація" почали визначати практичну діяльність корпорацій. Ці поняття означали
першочергове виготовлення і застосування роботів-маніпуля-торів, верстатів із числовим
програмним управлінням, розвиток інформаційної індустрії. Електронні фірми Японії, що
випускають мікропроцесори, контролюють від 60 до 90% світового ринку окремих їх видів.
Від середини 80-х рр. Японія потіснила США з позицій провідного виробника
найсучасніших інтегральних схем, різних видів лазерів, оптичних волокон тощо.
Перебудова структури економіки в 90-ті рр. проходила також у напрямку зростання
ролі інформаційних технологій в усіх сферах життя і реалізації концепції побудови в країні
суспільства, головним продуктом якого будуть нові знання та інформація. Завершено
створення загальнонаціональної системи обробки й передавання інформації, інтегрованої
системи мобільного зв'язку, яка забезпечуватиме телефонні розмови, передавання
комп'ютерних даних, електронну пошту тощо.
Успіхи Японії в економіці багато в чому визначає активна науково-технічна політика,
великі витрати на наукові розроблення, наявність великої кількості добре підготовлених
фахівців.
Утім, не все в Японії було так добре.

У другій половині 80—першій половині 90-х рр. кредитно-фінансова система країни
почала кульгати. Річ у тому, що банки зменшили кредити на виробничі потреби, вкладаючи
гроші в невиробничі активи: цінні папери, земельні ділянки, нерухомість, витвори мистецтва.
На ЦІ речі виник спекулятивний бум, ціни на них різко зросли. Банки інколи проводили
дуже ризиковані операції, давали гроші на авантюрні проекти без усяких застав, як заведено
в Японії для "своїх" клієнтів. Склалася економіка "мильної бульки". У другій половині 90-х
рр. стався її крах. У 1997 р. почалася глибока фінансова криза, за 2 роки японські банки
втратили 1,2 млрд доларів. Криза потягнула за собою фінансовий обвал і в інших країнах
Азії.
Вихід із неї японський уряд шукає на шляху відходу від жорстких методів
адміністративного контролю і переходу до моніторингу (вивчення, спостереження)
економічних процесів. У жовтні 1998 р. парламент ухвалив основний пакет із восьми законів
про реформу фінансово-кредитної системи під загальною назвою "Закони про фінансове
оздоровлення".
Того ж року прийнято черговий загальнонаціональний план соціально-економічного
розвитку, який визначає головні пріоритети для економіки країни, накреслює способи й
засоби їх досягнення.
Отже, Японія вступила у XXI ст. в неоднозначному становищі.
З одного боку — безпрецедентні успіхи в найпередовіших галузях економіки, з
іншого — наявні труднощі у фінансовій, соціальній, аграрній сферах. Однак японська
економіка має найважливішу перевагу: вона вміє пристосовуватись до умов, шо змінюються.
Ця обставина неодноразово допомагала країні долати труднощі в попередні роки.
У політичній сфері ситуація е стабільнішою. 38 років (з 1955 р. по 1993 р.) Японією
керувала ліберально-демократична партія. На три роки вона втратила владу через розкол в її
лавах. Вперше в країні було створено коаліційні кабінети, куди, крім ліберальних
демократів, увійшли й соціалісти, але вже 1996 р. ліберальні демократи знову повернули собі
всю повноту влади і твердо утримують її в останні роки. Правляча партія Японії, як і країна в
цілому, вміє пристосовуватися до нових умов.
У здійсненні свого зовнішньополітичного курсу Японія прагне налагоджувати
рівноправні та взаємовигідні відносини з усіма країнами світу. А от головним стратегічним
партнером для Японії впродовж усіх повоєнних років залишалися США.
З Україною відносини почали встановлюватись у середині 90-х рр.
У березні 1995 р. відбувся перший офіційний візит президента України Л. Д. Кучми
до Японії. Під час зустрічі з вищими державними керівниками Японії, представниками
ділових кіл особливу увагу було приділено питанням українсько-японського економічного
співробітництва. Вельми важливе місце у програмі перебування української делегації в
Японії посіли зустрічі й переговори з підприємцями. Останні виявили зацікавленість у
співробітництві в таких галузях, як зв'язок, харчова промисловість, фармакологія. Після
візиту президента України японсько-українські відносини набули довготермінової
перспективи.
4. Розвиток КНР
Після завершення Другої світової війни в Китаї склалася цікава ситуація, коли за
владу розпочали боротьбу дві впливові сили: гоміндан і компартія Китаю. Ця боротьба між
ними тривала вже протягом 20 років, і лише японська окупація змусила їл тимчасово
об'єднатися проти спільного ворога. Після війни боротьба розгорілася з новою силою. За
гомінданом і КПК стояли великі держави — США та СРСР, які надавали своїм друзям
всіляку допомогу: постачали озброєння, боєприпаси, продовольство, надсилали інструкторів,
навчали керівні кадри тощо.
Громадянська війна в Китаї тривала з 1946 р. по 1949 р. Спершу перевага була на боці
гоміндану, але в середині 1947 р. становище військ Чан Кайші різко погіршилося. До
середини серпня комуністи оволоділи майже всією Маньчжурією. Незважаючи на допомогу,
яка надійшла від США у квітні 1948 р. в розмірі 570 млн доларів, уряд гоміндану

продовжував здавати позиції. У першій половині 1949 р. комуністи захопили Пекін, Шанхай,
Нанкін, Гуаньчжоу. Війська гоміндану практично були розгромлені.
У вересні 1949 р. в Пекіні відбулася перша пленарна сесія Народної політичної,
консультативної ради Китаю (НПКРК). Перебравши функції Всекитайських зборів народних
представників (ВЗНП), сесія ухвалила Загальну програму, яка відіграла роль тимчасової
конституції КНР.
І жовтня 1949 р. на площі Тяньаньмень у Пекіні відбулася урочиста церемонія
проголошення Китайської Народної Республіки. Однак Чан Кайші 28 лютого 1950 р. поновив
за собою титул президента Китайської Республіки. Разом із більшістю членів уряду Чан
Кайші вилетів літаком на о. Тайвань, де вже зібралися сотні тисяч його прихильників. На
карті світу з'явилася друга китайська держава — Китайська Республіка.
2. Культ особи Мао Дзедуна. Соціально-економічні експерименти комуністів
Китаю
На сесії було обрано Центральну народну урядову раду, головою якої став Мао
Цзедун.
За взірець свого розвитку компартія Китаю взяла радянську модель. Досвід
Радянського Союзу було запозичено на всіх рівнях.
Після смерті Й. Сталіна Мао Цзедун почав претендувати на першу роль у
комуністичному русі. Наприкінці 50-х рр. Китай відійшов від погодженого з СРСР курсу і
розпочав форсовану індустріалізацію з метою наздогнати передові країни світу. Цей
експеримент з ініціативи Мао Цзедуна було названо "великим стрибком" і розпочато 1958 р.
"Великий стрибок" повинен був перетворити Китай протягом дуже короткого часу на
одну з найбільш економічно розвинених країн світу. Перед народним господарством було
поставлено нездійсненні завдання з різкого збільшення виплавки чавуну і сталі, видобутку
вугілля. Якщо в первісному варіанті другого п'ятирічного плану передбачалося вншіавита до
кінця п'ятирічки, тобто у 1962 р., 10—12 млн т сталі, то в затвердженому 1958 р. плані ця
цифра сягнула 100 млн т. У країні почалося масове спорудження примітивних доменних
печей, що виплавляли крихкий, непридатний для промислового використання чавун. У цій
авантюрі було задіяно працю 100 млн душ. У той час з'явилося гасло: "Три роки
наполегливої праці — 10 тисяч років щастя!"
Для здійснення "великого стрибка" в сільському господарстві ставилося завдання
створити замість колективних господарств (аналогів радянських колгоспів) комуни і зібрати
фантастичний урожай у 500 млн т, себто в 3,5 раза більший, ніж зібрали в 1957 р.
740 тис. кооперативів було перетворено на 23.6 тис. "народних комун", які за
земельною площею і кількістю робочих рук у 20—30 разів переважали кооперативи. У
власність комун перейшли всі засоби виробництва з усуспільненням навіть домашньої птиці
та посуду. Працю було організовано на основі військової дисципліни. Здійснювався
безплатний розподіл продовольства без урахування кількості та якості праці, було
ліквідовано ринки у містах і селах, заборонено торгівлю.
Зрівнялівка остаточно знищила стимули до покращання праці, і замість отримання
великого урожаю, на що сподівалися китайські керівники, урожайність у країні різко впала.
"Великий стрибок" закінчився повним провалом. Він обійшовся китайському народові
у 100 млрд юанів. Промислове виробництво скоротилося, -господарські зв'язки було
порушено, в деяких регіонах почався голод.
На ліквідацію тяжких наслідків "великого стрибка" було витрачено декілька років. За
цей час Мао Цзедун підготував новий експеримент під назвою "культурна революція"
(1966—1976 рр.).
Нічого спільного ані з культурою, ані навіть з революцією ця акція, що розбурхала
цілий світ, не мала. Під вивіскою "культурної революції" нове покоління прихильників
китайського вождя провадило відвертий геноцид колишніх сподвижників Мао, що
насмілилися виступити з критикою режиму.
Першими жертвами репресій стали лідери КПК — голова КНР Лю Шаоці,
генеральний секретар ЦК КПК Ден Сяопін та ін.

Після багатотисячного мітингу у серпні 1966 р. в Пекіні було створено спеціальні
каральні загони "культурної революції". На вогнищах, розпалених на міських майданах, як у
30-ті рр. у Німеччині, палали книги Шекспіра і Драйзера, Пушкіна і Достоєв-ського.
Розлючені й засліплені цитатниками Мао "червоні охоронці" (хунвейбіни) і "бунтівники"
(цзяофані), керовані безпосередньо "великим керманичем" та його найближчими
поплічниками, громили партійні комітети і міністерства, захоплювали підприємства і вищі
навчальні заклади. Так китайська молодь стала основним провідником "великої
пролетарської культурної революції".
Крім молоді, головну роль у проведенні "культурної революції" відіграла армія.
Структуру державної влади була зруйновано. У країні утвердилася військово-бюрократична
диктатура. Боротьба за вплив і владу між різними угрупованнями діячів "культурної
революції" тривала аж до смерті Мао Цзедуна у 1976 р. Загалом "культурна революція" ще
більше погіршила економічну ситуацію в країні. Вона обійшлася Китаєві у 500 млрд юанів.
Попри всю свою специфіку, соціально-економічні експерименти, що вилились у
"великий стрибок" і "культурну революцію", продемонстрували нездатність тоталітарного
режиму цивілізованими засобами вирішувати численні проблеми китайського суспільства.
Навіть більше, вони з дзеркальною точністю повторювали відомі етапи розвитку СРСР і
країн Східнрї Європи, засвідчивши, що репресії й переслідування стають закономірними
явищами під час правління антидемократичних режимів.
3. Реформи Дена Сяопіна
Наприкінці 70-х рр. до влади в Пекіні повернувся Ден Сяопін, репресований під час
"культурної революції". У 1973 р. він був поновлений на верхівці влади, однак 1976 р. знову
зазнав переслідувань. Після смерті Мао Цзедуна його реабілітували, і з 1978 р. він став
найвпливовішим політичним діячем Китаю, ініціатором і головним архітектором реформ,
хоча й не обіймав найвищих посад у КПК і державі.
Цей маленький на зріст чоловік відіграв дуже важливу роль у житті сучасного Китаю.
У грудні 1978 р. під його керівництвом було проведено пленум ЦК КПК, який
поставив завдання радикальним чином змінити внутрішню і зовнішню політику країни.
Отже, реформи в Китаї почали втілюватись у життя з 1979 р. Першою з них стала
перебудова сільського господарства. Кооперативи було розпушено, селяни отримали землю
в довгострокову оренду, їм дозволялося реалізовувати більшу частину врожаю за вільними
цінами, і лише певну кількість вони здавали н жавне замовлення. Прибутки селян значно
зросли. Держань мулювала сільськогосподарську реформу, зокрема піднявши купівельні
ціни на 18 видів продукції села. У 1984 р. врожай; нових у Китаї сягнув 407 млн т — удвічі
більше, ніж 1958 р. дозволило не тільки "нагодувати народ", а й перетворити Китай з
імпортера продовольства на його експортера.
Майже одночасно розпочалося створення спеціальних еконо мічних зон. На
узбережжі було виокремлено 4 такі зони й 14 районів, до яких входять найбільші промислові
міста країни — Шанхай, Тяньцзінь, Гуанджоу та ін. Через ці економічні зони до Китаю
надходять іноземні інвестиції, сучасна технологія, досвід організації сучасного виробництва.
Усього з 1979 р. по 1995,де іноземні капіталовкладення становили понад 181 млрд доларів.
Причому від 2/3 до 3/4 (за різними оцінками) з них надійшло від китайської діаспори. Вони
стали важливим чинником піднесення китайської економіки.
З 1984 р. розгорнулася реформа системи управління держав ною промисловістю, мета
якої — відмова від централізованого директивного плану й перехід до ринкових відносин. На
початку 1995 р. 5% державних підприємств працювали за підрядними формами роботи. У
березні 1998 р. на сесії вищого законодавчого органу Китаю пролунали такі цифри — в
недержавному секторі економіки країни зайнято понад 200 млн. осіб, що на 80 млн більше,
ніж на підприємствах і в установах державного сектора.
У березні 1985 р. було вирішено реформувати систему управ? ління у сфері науки і
техніки для її якнайскорішої модернізації відповідно до вимог науково-технічної революції.
Реформи у сфері освіти передбачали передання відповідальності за початкову освіту
місцевій владі, сприяння розвиткові професійно-технічної освіти, введення 9-річного
обов'язкового навчання, збільшення фінансування освіти, розширення самостійності вишів.

Наприкінці 1993 р. керівництво вдалося до нових реформ, найбільш значних після
1978 р. Ці реформи консолідували, і зміцнили національну валюту, поліпшили податкову
систему, яка почала давати більше прибутку, посилили повноваження центрального банку й
водночас передбачили велику кількість заходів, що зміцнювали права корпорацій і громадян,
право власності.
Важливою рисою досить успішних економічних реформ у Китаї є те, що вони
здійснюються не "за будь-яку ціну", а супроводжуються підвищенням життєвого рівня
населення. З 1979 р. середньорічний приріст прибутків міського населення становив 6,5%,
сільського — 8,2%, а обсяг ощадних вкладів населення збільшився в 103 рази. Водночас у
перерахунку ВНП на душу населення Китай не входить навіть до гурту перших 50 країн,
оскільки його населення становить 1,2 млрд.
Отже, економічні реформи в Китаї мають великий успіх. Це пов'язанр, насамперед, із
бажанням перемін, працелюбністю китайського народу, його талантом, історичним досвідом,
поверненням почуття власної гідності, правильною стратегією і тактикою китайського
керівництва. Хоча надбудова в країні лишається старою і компартія продовжує відігравати
вирішальну роль у політичному житті, економіка Китаю впевнено переходить на ринкові
рейки.
На початку XXI ст. Китай перетворився на провідну дерхоїву світу.
Сьогоднішній Китай буквально перекреслює уявлення про себе, що склалися
наприкінці 1980-х рр. Поголоска про низьку якість китайських товарів широкого вжитку
також уже кілька років не відповідає дійсності. Нині країна посідає за обсягом ВВП сьоме
місце у світі після США, Японії, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. На початку
1999 р. валютні запаси КНР сягнули 145 млрд доларів США. Загальний обсяг імпорту й
експорту перевищив 324 млрд доларів США.
Та на шляху реформ були п перешкоди. Давалися взнаки негативні явища, викликані
до життя ринковим господарством (зловживання владою, корупція, контрабанда, інфляція,
соціальна напруженість). Від реформи виграли селяни, дрібні підприємці, торгівці.
Становище інших прошарків населення було непевним.
Але основна проблема полягала в тому, що здійснення радикальних реформ і
становлення ринкових відносин відбувалися в країні, де при владі перебуває комуністичний
режим. Головний догмат китайських комуністів залишається незмінним — "будівництво
соціалізму з китайською специфікою".
У країні систематично порушувалися права людини, нестримно зростав, незважаючи
на спроби скорочення, партійний апарат.
Невдоволення відсутністю політичних реформ виплеснулось у потужний рух навесні
19&9 р. Мільйонні мітинги відбулись у Шанхаї, Нанкіні, інших містах. Студентство,
інтелігенція, частина робітничого класу вимагали ліквідації монопольного становища КПК,
створення правової держави; гарантування прав людини. Студенти, що заполонили головну
площу столиці — Тянь-аньмень, вимагали діалогу з владою. Генсек ЦК КПК Чжао Цзи-ян,
якого вважали прихильником лібералізації, із співчуттям поставився до вимог студентів.
Однак у керівництві КПК гору взяли ті, хто уособлював "жорстку лінію" на чолі з прем'єром
Державної ради Лі Пеном.
У столиці було оголошено воєнний стан. У відповідь студенти спорудили барикади на
вулицях. На світанку 4 червня 1989 р. 27-н корпус НВА вивів танки на площу Тяньаньмень і
в прямому розумінні розчавив сотні маніфестантів. Розпочалися численні арешти. Розстріли
відбувалися на місці. Генсека КПК Чжао Цзияна усунули від влади за виявлення нерішучості
й поступливості. Його наступником став Цзян Цземінь.
Західні держави заявили рішучий протест із приводу дій китайських властей,
обмежили з ними відносини, скоротили кредити, запровадили ембарго на китайські товари.
Китайські власті приклали чимало зусиль для покращання міжнародного іміджу свосї
держави, підвищення її авторитету. З часом ситуація змінилася.
Зараз КНР — впливовий і поважаний член міжнародного співтовариства, постійний
член Ради Безпеки ООН.

Досвід Китаю особливо корисний для країн із перехідною економікою, до яких
належить і Україна. Встановлення добрих, дружніх відносин із КНР, виведення їх на рівень
стратегічного партнерства — одне з істотних досягнень зовнішньої політики незалежної
України. Потенціал українсько-китайської співпраці у найрізноманітніших галузях
промисловості, сільського господарства, науки і техніки — величезний, І його успішна
реалізація залишається одним із найважливіших завдань двосторонніх відносин.
КРАЇНИ АФРИКИ
1. Здобуття незалежності народами континенту
До Другої світової війни в Африці існувало тільки чотири незалежні держави: Єгипет,
Ефіопія, Ліберія і Південно-Афри-канський Союз. Найбільші колонії в регіоні належали
Великій Британії, Франції, Бельгії та Португалії.
Країни центральної та південної частини Африканського континенту особливо гостро
відчули на собі наслідки панування колонізаторів. Тропічна Африка була найвідсталішим в
економічному аспекті регіоном світу. Промислової продукції на душу населення
вироблялось у 10—20 разів менше, ніж в економічно розвинених країнах. Більша частина
населення була зосереджена у традиційному секторі — сільському господарстві, де панували
родоплемінні й напівфеодальні відносини. Корінне населення у більшості своїй було
неписьменним. Голод і хвороби прирікали народи на вимирання. Середня тривалість життя
становила менше 30 років.
Пік боротьби за незалежність в Африці припав на період із 1957 р. по 1962 р., коли
майже весь континент звільнився від колоніалізму, У 1957 р. незалежність дістали Лівія,
Марокко, Туніс, Судан, британська колонія Золотий Берег (з березня 1957 р. — Гана). Перші
три країни належать до Північної, більш розвиненої частини континенту, де переважає
арабське населення. Судан дуже тісно пов'язаний з Єгиптом.
У 60-ті рр. незалежність здобули колишні британські колонії: Нігерія— 1960 р.,
Танганьїка — 1961 р., Уганда— 1962 р., Кенія — 1963 р., Занзібар — 1964 р. Того ж 1964 р.
відбулось об'єднання Танганьїки й Занзібару в нову державу — Об'єднану Республіку
Танзанію. У жовтні 1958 р. звільнилася перша з французьких колоній — Гвінея, 1960 р.
набули суверенітету колишні француз зькі володіння — Малі, Нігер, Чад, Камерун, Габон,
Дагомея, Верхня Вольта (нині Буркіна-Фасо), Берег Слонової Кості (Кот-дТвуар), Конго (зі
столицею Браззавіль), Мавританія, Сенегал, Малагасійська Республіка (нині Демократична
Республіка Мадагаскар).
У 1960 р. бельгійці раптово покинули свою найбільшу колонію Конго (нині Заїр).
Місцеве населення виявилось неготовим до такого перебігу подій, і в країні вибухнула
громадянська війна між різними етнічними групами Період смути, відомої як "конголезька
криза", тривав до 1965 р. Для відновлення порядку ООН .довелося надіслати до країни
експедиційний корпус.
У 1960 р. стала незалежною державою Сомалі, територія якої раніше належала
Великій Британії та Італії. Тут було встановлено демократичну парламентську республіку на
багатопартійній основі, одну з перших в Африці. Але багатопартійна система створювалась у
країні з дуже сильним кланово-етнічним протистоянням Переворот 1969 р. привів до влади
Сіада Барре з його мріями про Велике Сомалі та орієнтацією на соціалістичну модель
розвитку. У 1977—1978 рр. у війні проти Ефіопії за Огаден Сомалі зазнало поразки, причому
це вплинуло на зміну орієнтації: сомалійська влада відмовилася від колишньої ставки на
СРСР, оскільки радянське керівництво підтримувало ефіопський режим Менгісту Хайле
Маріама, і почало шукати підтримки на Заході. Одначе західні держави не квапилися
допомогати диктаторському правлінню С. Барре.
Воєнні витрати призвели до найгострішої внутрішньої кризи, розпочалися виступи
проти режиму Барре Незважаючи на спроби диктатора провести лібералізацію економічної й
політичної системи і навіть введення нової конституції 1989 р., тоталітарний режим був
приречений і впав 1991 р. під ударами повстанців. У 1992 р. в країні розгорнулася
кровопролитна громадянська війна, яку не спромоглися зупинити навіть війська ООН та
армійські підрозділи США. У Сомалі стався небачений за масштабами голодомор.

До демократичної революції в Португалії 1974 р., коли було повалено фашистський
режим Салазара, на півдні Африки було п'ять португальських колоній — Ангола, Мозамбік,
Гвінея-Бісау, Кабо-Верде (Острови Зеленого Мису), Сан-Томе І.Принсіпі.
Квітнева революція в Португалії створила сприятливі умови для здобуття
незалежності колишніми португальськими колоніями. Одначе подальші події в Анголі й
Мозамбіку склалися трагіч* но — їхня територія стала ареною кровопролитних
громадянських воєн, у цій боротьбі перетиналися інтереси багатьох країн.
В Анголі ще під час визвольної боротьби склалися три угруповання різного
спрямування. Народний рух за незалежність Анголи (МПЛА) додержувався марксистської
орієнтації та був підтриманий СРСР і Кубою. Фронт національного визволення Анголи
(ФНЛА) виступав за збереження місцевих традицій і спирався на підтримку сусідніх
африканських країн, насамперед Заїру. Національний фронт за повну незалежність Анголи
(УНГТА) буї прихильником прозахідного розвитку і мав підтримку США і ПАР.
Після підписання мирної угоди між трьома ангольськими угрупованнями і
португальським урядом у січні 1975 р було створено умови для мирного демократичного
розвитку країни.
Але політичні та ідеологічні чвари взяли верх. Розгорнулися бої за столицю держави
Луанду, до якої першими вступили війська МПЛА. 11 листопада 1975 р. було проголошено
Народну Республіку Анголу (НРА). Першим президентом республіки став керівник МПЛА
Антоні о-АгостІньйо Нето. Основна частина опозиційних угруповань відступила на південь
країни і незабаром розпочала наступ на столицю. За прямої участі СРСР на допомогу
режимові А. Нето було негайно перекинуто регулярні кубинські війська, які блокували
повстанців УНІТА і ФНЛА на підступах до Луанди. Почалася тривала громадянська війна
між урядом і військами опозиціонерів, очолюваних Ж. Савімбі. Ангола, як і сусідній
Мозамбік, у 70—80-ті рр. була своєрідним полігоном, територією протиборства великих
держав, двох світових сил.
Марксистів Анголи і Мозамбіку підтримували 50 тис. кубинських вояків і 20 тис.
радянських військових спеціалістів, а формування УНІТА — південноафриканські війська.
"Перебудова" у СРСР вплинула на перебіг подій у регіоні й насамперед позначилася
на різкому скороченні допомоги прора-дянським режимам МПЛА в Анголі та Фронту
визволення Мозамбіку (ФРЕЛІМО). У 1986 р. радянські війська залишили територію цих
держав. Переговори, що розпочалися між МПЛА та УНІТА за посередництва Заїру, привели
до підписання угоди про перемир'я в Анголі (червень 1989 р.). У 1989—1991 рр. було
підписано інші угоди між сторонами, які мали наслідком вивід кубинських військ. Постало
питання про загальні вибори за учас тю всіх політичних сил Анголи. Вибори до парламенту
восени 1992 р. повинні були поставити крапку на воєнному етапі історії незалежної Анголи.
Одначе перемога МПЛА не задовольнила опозиціонерів, і війна в Анголі тривала. Мирну
угоду між воюючими сторонами було підписано, лише у березні 2002 р. після смерті Ж.
Савімбі.
Мозамбік — іще одна португальська колонія, яка мас подібну до Анголи долю. Після
здобуття незалежності у 1975 р. владу в країні захопила прорадянська організація ФРЕЛІМО
(Фронт визволення Мозамбіку). Мозамбік із населенням" близько 15 млн душ упродовж 15
років енергійно прямував шляхом, звичайним для соціалістичної моделі розвитку, — зі
здійсненням тотальної націоналізації та насильницької кооперації на селі. Неперервне
погіршення економічного становища викликало до життя потужний опір прокомуністичному
режимові. У країні вибухнула кровопролитна громадянська війна. Злам 80—90-х рр. був
ознаменований відмовою керівництва Мозамбіку від багатьох з його первісних позицій.
Керівник правлячої партії та президент країни ЖоакІм Чисса-но, який заступив 1986 р.
Самору Машела, провіврнизку реформ, пов'язаних із приватизацією економіки та відмовою
від насильницької кооперації. У серпні 1989 р. розпочалися переговори між ФРЕЛІМО і
РЕНАМО (Національний опір Мозамбіку). Прихильники ФРЕЛІМО також погодилися на
проведення виборів на багатопартійній основі. Незважаючи на поліпшення економічного
становища, у країні трапляються спалахи бойових дій.

Наприкінці 70.-х рр. хвилі національно-визвольного руху на Африканському
континенті докотилися до останніх оплотів колоніалізму на півдні — Південної Родезії
(Зімбабве) та Південно-ЗахІдної Африки (Намібії).
У Південній Родезії — колишній британській колонії — меиґ-кало близько 200 тис.
осіб європейського походження і понад 8,8 млн африканців, позбавлених будь-яких прав.
Расисти на чолі з Яном Смітом заявили про проголошення незалежності й перебрали всю
повноту влади до своїх рук. Але чорна більшість розгорнула боротьбу за справжнє
визволення під керівництвом Патріотичного фронту. Британський уряд намагався оволодіти
ситуацією в країні, однак його зусилля виявились марними. Лондон був змушений скликати
конференцію всіх сторін, що протиборствували. На основі досягнутого компромісу у лютому
1980 р. відбулися вибори до парламенту Зімбабве. Внаслідок виборів абсолютну перемогу
здобув Патріотичний фронт. Новий уряд очолив один із його лідерів Роберт Мугабе. У квітні
1980 р. було проголошено незалежність Республіки Зімбабве, яка в подальшому досягла
певних економічних успіхів за певної консолідації суспільства, хоча з роками режим Р.
Мугабе все більше нагадував диктатуру.
Драматично розвивалася доля Намібії (так за рішенням ООН з 1968 р. почало
називатися колишнє колоніальне володіння Пів-денно-Західна Африка). ПАР практично
перетворила територію Намібії на колонію, анексувавши її 1949 р. Наприкінці 50-х рр. у
країні розгорнувся національно-визвольний рух, очолюваний Народною організацією
Південно-Західної Африки (СВАПО). З 1966 р. поряд із політичними формами боротьби
СВАПО вдавалася до збройного опору. У 1973 р. ООН визнала цю організацію "єдиним
справжнім представником народу Намібії". У 1978 р. Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію
щодо Намібії, яка передбачала припинення .вогню між ПАР і СВАПО, виведення військ ПАР
з країни, проведення виборів до Установчих зборів під контролем ООН, ухвалення
конституції, проголошення незалежності Намібії. Але ПАР за підтримки США затягла
виконання резолюції більш як на 10 років.
Тільки у березні 1990 р. було проголошено Республіку Намібію, першим президентом
якої став Сем Нуйома, лідер СВАПО. Нове керівництво взяло курс на розвиток
багатопартійної парламентської республіки і ринкових відносин в економіці.
2. Крах апартеїду на півдні Африки
З 1948 р. расистський режим Південно-Африканського Союзу офіційно запровадив
політику апартеїду, що означає "роздільне існування" рас. Понад 300 законів, ухвалених
різними урядами ПАС (з 1961 р. — ПАР), створили систему апартеїду. Особливе обурення
викликало ухвалення закону "Про розвиток", який обґрунтовував створення за межами
території, зайнятої білою меншиною, бантустанів — маріонеткових "національних держав",
де повинні були жити окремі етнічні групи. Планувалося створення 10 бантустанів.
Світове співтовариство рішуче засудило расистський режим ПАР, а ООН запровадила
проти нього економічні, політичні та інші санкції. Боротьбу проти апартеїду вела чорношкіра
більшість населення ПАР, одначе ця боротьба послаблялася міжплемінними протиріччями. У
країні існували два ворогуючі політичні угруповання "чорних — Африканський
національний конгрес (АНК) і зулуський рух "Інката".
У 1961 р. АНК і компартія, яка також діяла в підпіллі, створили збройне формування
"Спис нації", одначе діяльність його паралізували масові арешти, а лідера АНК Нельсона
Манделу засудили до довічного ув'язнення.
Внутрішньополітичний розвиток країни багато в чому визначала правляча з 1948 р.
націоналістична партія. Вона була ініціатором проведення всіх расистських законів і
впродовж десятиріч обстоювала режим апартеїду.
Після приходу до влади Фредеріка де Клерка, лідера націоналістичної партії, який
став 1989 р. президентом країни, розпочався поступовий демонтаж системи апартеїду. Було
скасовано одіозні обмеження для чорного населення, анульовано закон про заборону
змішаних шлюбів. Де Клерк і його прихильники виступали за активне залучення до
економічного й політичного життя небІлого населення. Було легалізовано всі опозиційні
політичні партії, амністовано багатьох політичних в'язнів. У 1991 р. вийшов на свободу
Нельсон Мандела. У квітні Ї994 р. в ПАР уперше відбулися вибори до парламенту без

расової дискримінації. За підсумками виборів АНК, за якого проголосувало 62,55% виборців,
здобув більшість місць у нижній палаті парламенту (національна асамблея), у верхній (сенат)
і відповідно посади президента ПАР і першого виконавчого віце-президента (Табо Мбекі).
Його представники очолили 18 із 27 міністерств. Президентом ПАР став Нельсон Мандела.
Н. Мандела та його уряд твердо здійснювали політику національного примирення, в
тому числі через збереження статус-кво в економічній системі та становища білого
населення з одночасним ужиттям масштабних заходів для поліпшення соціальноекономічних умов життя чорних африканців.
У червні 1999 р. на чергових виборах переміг Табо Мбекі, який продовжив курс
Нельсона Мандели.
3. Економічний та політичний розвиток Африки наприкінці XX ст.
У 60-70-х рр. XX ст. країни Африки вважали, що головна причина відсталості —
пограбування їх західними країнам». Воно, на їхню думку, здійснювалося способом
заниження цін на сировину, що вивозилася, і завищенням цін на машини та обладнання, що
завозились. Вихід із становища, яке склалося, чимало країн убачали в підвищенні цін на
експорт сировини. Особливо гостро це виявилось у діяльності Організації країн —
експортерів нафти (ОПЕК), яка монополізувала торгівлю нафтою. На початку 70-х рр.
ОПЕК, підвищивши ціни на нафту, фактично спровокувала світову енергетичну кризу. Але
експортери нафти домоглися істотних прибутків.
Однісю з найгостріших проблем для країн Африки є дешевизна робочої сили та
відплив її за кордон унаслідок слабкого рівня індустріального розвитку. Залучаючи
іноземний капітал, тут намагаються створити нові виробництва і відповідно — нові робочі
місця. Триває, хоч і в дещо інших формах, експлуатація природних ресурсів регіону.
Ще одна важлива проблема — монокультурність сільського господарства. Деякі
країни спеціалізуються на вирощуванні кави, цитрусових, бавовни та інших культур, що
відправляють на експорт. Вони дуже мадо вирощують сільськогосподарської продукції для
задоволення потреб свого населення. У разі неврожаїв, зміни кон'юнктури на світовому
ринку або за інших несприятливих чинників народи цих країн опинялись у стані хронічного
голоду і залежали від постачання продуктів харчування міжнародними благодійними
організаціями. До цієї проблеми додається демографічна проблема: населення більшості
африканських країн швидко зростає, більшу частину його становить молодь у віці до 20
років. Молодь необхідно навчати, працевлаштувати, а коштів на це нові незалежні держави
не мають.
Крім цих, існують соціальні труднощі, пов'язані з незавершеністю процесу
структурування африканських суспільств, етнічні та культурні проблеми.
Усе це призвело до того, що багато країн Африки на кінець XX ст., за даними ООН,
вважалися найвідсталішими у світі в економічному аспекті.
Однак політична ситуація в багатьох регіонах континенту стабілізувалася: зокрема,
припинилися міжетнічні війни, знайшли порозуміння сусідні народи, почали вирішуватися
расові проблеми. Велика заслуга в цьому належить Організації африканської єдності,
створеної ще 1963 р., яка останнім часом значно активізувала свою діяльність.

