Полiтично-астрологiчний прогноз
на сьогоднi вiд провiдних гадалок "Зимової Студреспублiки"

Овен

(21.03 - 20.04)

Відомі політичні діячі: М.Хрущов,Карл Великий.

! Сьогодні ви виступите у ролі лектора та наставника - діліться досвідом з оточуючими та
допомагайте тим, хто цього потребує.
Телець (21.04 - 20.05)
Відомі політичні діячі: В.Ленін, А.Гітлер.
! Тобі випаде сьогодні можливість розпочати
власний бізнес. Уважно придивися до республіканців, можливо, серед них причаївся твій
майбутній бізнес-партнер!
Близнюки (21.05 - 20.06)
Відомі політичні діячі: Петро І, Е.Че Гевара
! У вас проявився ораторський дар – всі слухатимуть вас, нагостривши вуха та роззявивши
роти. Не соромтеся говорити, адже сьогодні ви
у центрі уваги.
Рак (21.06 - 22.07)
Відомі політичні діячі: В.Янукович, Дж.Гарібальді.

! На вас чекає зустріч з цікавою особистістю
(судячи з кількості наших експертів – навіть не
з однією), набирайтеся в неї розуму та переймайте знання.
Лев (23.07 - 22.08)
Відомі політичні діячі: Наполеон, Б.Клінтон.
!Сьогодні для тебе день командної роботи, навіть якщо зазвичай ти одинак за натурою. Дослухайся до думки оточуючих, не перебивай
їх та, заради Бога, підіймай руку, коли хочеш
щось сказати, а не репетуй з місця!
Дiва (23.08 - 23.09)
Відомі політичні діячі: Іван Грозний, Ф.Дзержинський.

! Сьогодні всі ваші ідеї будуть оцінені належним
чином, головне – не бійтеся їх висловлювати!

Редакцiйна група:
Бренд-менеджерка: Вiра Андрiюк
Журналiст: Дар'я Левковська
Верстка: Вiкторiя КоломiЕць
Тираж: 60 екз.

4

Терези (24.09 - 23.10)
Відомі політичні діячі: М.Тетчер, Павло І.
! Ви сьогодні – борець за справедливість, але
не передайте куті меду, а то можете потрапити
в халепу через свою надмірну емоційність .
Скорпiон (24.10 - 21.11)
Відомі політичні діячі: О.Колчак, Л.Троцький.

! Намагайтеся виконати всі завдання по максимуму, адже фортуна на вашому боці, головне
– зберігати бойовий настрій.
Стрiлець (22.11 - 21.12)
Відомі політичні діячі: Й.Сталін, Л.Брежнев.
! Ви захочете реалізувати певну ідею і у вас,
безперечно, є всі шанси втілити її в життя. Порадьтеся з експертами - вони не відмолять вам
у консультації та скерують вашу креативність
у правильне русло.
Козерiг (22.12 - 19.01)
Відомі політичні діячі: Олександр І, Р.Ніксон.
! Ви один з небагатьох, кому вдалося зберегти активність та гарний настрій у бурхливому
вирі подій. Поділіться оптимізмом з оточуючими – вони потребують вашої підтримки.
Водолiй (22.01 - 18.02)
Відомі політичні діячі: Н.Чаушеску, Б.Єльцин.
! Не дозволяй дурницям відволікати тебе від
головного, будь сконцентрованим та уважним,
адже скоро гра добігає кінця – доклади максимум зусиль у боротьбі за перемогу.

Риби

(19.02 - 20.03)

Відомі політичні діячі: Д.Вашингтон, В.Молотов.

! Спілкування – це головне для вас сьогодні.
Ставте питання, знайомтеся, дискутуйте, обмінюйтеся враженнями, адже у вас є всі шанси
знайти на «Зимці» гарних друзів.

Унiверсальний гороскоп для тих, хто не
вiрить у гороскопи:

Сьогодні ви поїсте (можливо, але не факт),
послухаєте цікаві факультативи (ну, або проведете його – теж варіант), плідно попрацюєте
на пленарному засіданні та, якщо дуже пощастить, навіть поспите пару годин!

Офiцiйне видання "IX Зимово Ї Студреспублiки"

ХРОНIКИ

"Нова iндустрiалiзацiя Укра Ї ни"

№5

12.03.17

Не бойтесь принять вызов на себя!

Редакция газеты “Хроники” пообщалась с лидером студреспубликанцев Павлом
Викнянским чтобы выяснить, насколько он доволен ходом игры и что стоит
изменить участникам для достижения выдающихся результатов к концу ОДИ.
Обрисовались точки роста, но хочется,
чтоб они стали более убедительными, а я
этого пока не заметил. Надеюсь, сегодняшний день продемонстрирует именно такую
тенденцию.

Как Вы оцениваете уровень подготовки
участников в сравнении с предыдущими годами?

Настал ли, по Вашему мнению, главный переломный момент в игре?
Вчера ближе к ночи был важный момент, он обозначил линию разлома, которая
существует в Украине и в мире – это ответ
на вопрос «Что делать с современностью?»
Хочется лучшего мира, но мы живем в определенной реальности, в которой есть и
старая промышленность, и Донбасс, это все
еще приносит деньги в украинский бюджет,
за счет чего существует украинская социалка
и функционирует государство.

Участники становятся все слабее. Сергей Дацюк правильно сказал, что ребята
даже схемы плохо умеют читать. Это свидетельствует о том, что уровень абстракции,
уровень оперирования некоторыми обобщениями и умозаключениями крайне низкий и
неудовлетворительный.
Какая из позиций групп наиболее соответствует главной теме ОДИ?
Они все в некоторой мере взаимодополняют друг друга. Все команды, которые не
были пока уничтожены и сумели выжить,
не смотря на критику экспертов и друг их
участников, имеют право на существование.
Тут еще есть такой момент – что такое
новая индустриализация будущего? Какое
место человека в этом? Как будет взаимодействовать комплекс воспроизводства некоторых индустрий и все более увеличивающегося количества инноваций вокруг нас? Что
при этом делать с огромным разрывом между капиталом и личностностью как таковой,
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увеличивающегося отчуждения, которое
происходит? Кстати, очень мало уделяется
внимания этим темам, идет отказ в сторону
имитационно-обобщенных вещей. «Вот мы
такие ультралибералы/неолибералы/социалисты». Ну и что? Надо всегда думать, что
делать дальше, каков следующий шаг.
Насколько лично Вы довольны ходом
игры?
Игра изматывающая. Такого, на самом
деле, давно не было, потому что тема крайне
сложная, малоподъемная вообще. Такие штуки решаются всегда частично волюнтариским
политическим путем, должна быть некоторая
команда, у которой есть визия о том, каким образом собрать страну воедино, дать и нашим
и вашим, но при этом реализовать какие-то
прорывные инновационные вещи. Как видим,
в Украине жуткий дефицит и воли, и прогрессистских видений. Прогрессистское видение
– некоторый концепт, который выдержал критику и соответствует некоторым критериям
будущего, при этом не являясь навязанным
массмедиа, в том числе Фейсбуком. То есть
некоторое более- менее самостоятельное
представление, а для этого надо понимать,
о чем сейчас говорят и пишут в мире, ключевых современных и недалекого прошлого
мыслителей. С этим, конечно, сейчас проблема – украинская экспертная среда изъята из
этого пространства. Сейчас в основном цитируются деятели 60-80-тых годов и кто-то, кто
есть в мейнстриме недалекого прошлого или
настоящего. Не зря сегодня говорил В. Панченко, что в ВР из более 300 человек, всего
лишь 2 депутата, которые обеспокоены тем,
что происходит в украинской промышленности. А всем остальным это глубоко по барабану. И это страшно. Наша игра с одной стороны
демонстрирует, что нам не безразлично это
все, Студреспублика наконец-то перешла не к
тем вопросам, на которые можно более-менее
легко ответить и красиво нарассказывать, а к
тем, которые озадачивают.
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Какая самая большая проблема на сегодняшний день для большинства участников и как ее исправить?
Мы прекрасно понимали, что и тематика, и ситуация в стране когерентные. Та
вялость и расслабленность, которая иногда
присутствует, - это общее явление фрустрации, которая есть в обществе. Я не согласен,
что это свидетельство каких-то глобальных
процессов. Это лишь свидетельство разочарования в том, что, когда часть общества попробовала открыто вмешаться в ситуацию,
высказать свое «да или нет», то это завершилось жуткой кровавой катастрофой. И люди
просто теперь боятся и уходят в инфантилизм. Каждый занимается чем-то своим,
каким-то маленьким делом, чтоб только не
выходить из зоны комфорта. Ничего нельзя
реализовать (в том числе новую индустриализацию), если не принять вызов на себя
- как личностно, так и как часть некоторого коллектива, который называется народ.
Если в это не верить, то надо согласиться,
что мы обречены тотально проигрывать и
скатиться из 3 мира в 4, где постоянно война, нищета, быть готовым к тому, что скоро
вернуться продовольственные карточки в
конце концов. Потому, что лучшие уедут, а
богачи, которые продолжают наживаться на
том, что происходит в стране, будут жить в
анклавах, обнесенных высоким забором с
колючей проволокой. И это совершенно не
фантастика, страна действительно к этому
скатывается.
Что такое принять вызов на себя? Это
как драка. Ты или победил, или ты трус, или
тебя побили. Но в последнем случае тебя
уважают потому, что ты этот вызов принял.
А если ты спрятался, то это отказа от очень
значительной части человечности, возможности быть настоящим человеком. А настоящая личность не бывает без будущего.
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Украї нi треба дуже швидко бiгти, щоб
хоча б залишатися на мiсцi

Економіст, історик, директор інституту Олександра Поля Володимир Панченко сьогодні провів
факультатив для всіх, хто не знає, де ж взяти 300
млрд. інвестицій для колосального зростання ВВП.
Чіткі практичні рекомендації від знаного економіста допоможуть вам зорієнтуватися на перший погляд у хаотичному вирі економічних загадок.
Коло інновацій безперервне. Освіта-наука-патент-серійне виробництво-продаж з метою отримання
прибутку - і так по колу. Якщо у кожній з цих точок у
країні є достатньо сили, ресурсів та можливостей, то
коло не переривається. Освіту на пострадянському просторі часто хвалять, але на ділі вона дуже умовна та
квола. Наука фактично не фінансується, патентування
взагалі майже не існує і часто блокується іноземними
конкурентами навмисно. Серійне виробництво у великих масштабах також, на жаль, відсутнє. Основна задача
для кожної країни – переходити на якомога вищий рівень
інновацій і триматися на ньому, не пускаючи інших.

В. Панченко радить прочитати книгу Джонатаан Холслага «Сила раю: як Європі зберегти лідерство
в азійському столітті», адже Європа вже дуже сильно
програла Азії по інноваціям. Чому це сталося? Європа
на сьогодні не може розвивати освіту, науку та отримувати патенти, тому що Китай просто позбавив їх прибутку. Цей ключовий факто проявляється у погіршенні
освіти та наука, тобто фактично Китай ламає все коло
європейських інновацій.
Європа програла і гарячково намагається вийти з
цієї ситуації - відкликає виробництва з Азії і прагне повернутися на ринок як гегемон. Подібний розвиток подій
малоймовірний, а от Америка цілком зможе реалізувати
цей сценарій. І вже США витягне Європу за собою.

Говорять, що світова війна розпочнеться не з ініціативи
Росії, а з західного світу, який почне війну чужими руками, маючи на меті «придушити» Китай як конкурента.
Переконаний, що республіканцям буде цікаво
проаналізувати українську стратегію 2020. Коли я продемонстрував її серед соціал-демократів, то їм просто
було смішно. Наприклад, число фільмів українського
виробництва у широкому прокаті має сягати 20, кількість випускників шкіл, які мають знати дві іноземні
мови - 75%, 5, 6- показник кількості професійних військових на 1000 населення, вказане навіть бажане відсоткове значення державного боргу, хоча тут скоріше
питання в тому, на що використовуються ці кредити. До
прикладу, держборг Японії – 120% ВВП. А от у графі
«добробут громадян» написано «у розробці»…
Що ж чекає на нас, якщо ми не досягнемо швидкого економічного розвитку?
Професор М.Згуровський вказує, що збалансований розвиток має для України ймовірність лише 2%.
Як казав один з персонажів Керолівської «Аліси з країни
чудес»: «Треба дуже швидко бігти, щоб залишатися на
місці». Саме така ситуація склалася зараз для України.
Серед сценаріїв подальшого шляху держави - суверенний дефолт і консервування кризи - ми вже зараз
балансуємо між цими поняттями.
Для прискорення економічного зростання нам
потрібно 208 млрд $. Також за цим сценарієм зарплата на 2026р. має сягати 556 $ це абсолютно реально,
адже від цього фактору напряму залежить економічна
ситуація в країні. Але для цього необхідна нова система
державного управління, а хто з вас готовий працювати
у міністерстві за 150 $ на місяць? Державні управлінці
плачуть коли чують, що хтось вважає просування інтересів наших компаній за кордоном корупцією. Цим
можна і треба займатися.

Must read вiд Володимира Панченко:

- Ерик Райнер «Як бідні країни залишаються бідними, а
багаті стають багатими» та його сайт «the other canon»;
- Джонатан Холслаг «Сила раю: як Європі зберегти лідерство в азійському столітті».
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