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СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА:

Чи вАрТо УкрАїНІ 
йТи ПоЛЬСЬкиМ 
шЛяхоМ
ПоПри ТЕ, що вЛАдА 
дЕкЛАрУє НЕзМІННІСТЬ 
кУрСУ УкрАїНи 
НА євроІНТЕгрАЦІю, 
євроПЕйСЬкий вибІр 
НЕ СТАв дЛя крАїНи 
ПовНою МІрою вибо-
роМ ЦивІЛІзАЦІйНиМ. 
НАвІТЬ бІЛЬшЕ, 
Ця ТЕМА СТАЛА ПрЕд-
МЕТоМ ПоЛІТиЧНих 
СПЕкУЛяЦІй. якА, Мов-
Ляв, євроІНТЕгрАЦІя, 
якщо зА вІкНоМ 
кризА, І єС оТ-оТ роз-
вАЛиТЬСя? МЕТА, 
з якою СУСПІЛЬСТвУ 
НАСАджУюТЬСя ПодІб-
НІ ТЕзи, одНА — 
НЕ зАйМАТиСя гЛибо-
киМи, вСЕбІЧНиМи 
ПЕрЕТворЕННяМи 
в крАїНІ. ПЛоди, 
як, УТІМ, І викЛики 
ТАких ПЕрЕТворЕНЬ 
оЧЕвидНІ НА ПрикЛА-
дІ ПоЛЬщІ. Про Них 
І ПІдЕ МовА в ЦІй СПЕ-
ЦІАЛЬНІй ТЕМІ, 
якУ «k:» ПІдгоТУвАЛи 
рАзоМ зІ СвоїМи ПоЛЬ-
СЬкиМи коЛЕгАМи

Європі потрібна Україна — Україні потрібна 
Європа. Сьогодні, коли Захід активно критикує 
Україну, говорити про європейський вибір Киє-
ва видається невиправною мрією. однак ми, 
поляки, є вашими друзями та віримо, що Украї-
на здатна зробити цей нелегкий крок у напрям-
ку зближення з Європою. Саме зближення, 
якщо про євроінтеграцію сьогодні говорити 
складно. Але навіть це зближення буде великим 
успіхом, позаяк Європейський союз навіть під 
час кризи створює такі можливості, яких укра-
їнці ніколи не мали.

У текстах, що представлені у цьому спеціаль-
ному додатку до тижневика «k:», можна знайти 
багато аргументів, які спонукають до кроку 
у бік Європи — як геополітичних, так і кон-
кретних, що стосуються повсякденного життя 
кожного з нас.

рано чи пізно Європейський союз подолає 
кризу та вийде з неї міцнішим. він надалі зали-
шатиметься найпривабливішою моделлю життя 
й організмом, частиною якого прагнутимуть 
стати сотні тисяч людей з різних куточків світу. 
про роботу та життя у Європейському союзі 
мріють жителі Східної Європи. Навіть найбагат-
ші представники цих країн обирають саме Єв-
ропейський союз для відпочинку та витрачання 

грошей. однак головною метою є те, щоб двері 
Європи були відкриті не лише для найбагатших.

Європа є справжньою спільнотою країн і гро-
мадян, що захищає їхні права та свободи лише 
за однієї умови: громадяни мають прагнути змі-
нити свою країну на краще. Це бажання має 
знайти своє відображення у демократії, зокре-
ма, у розумінні важливості участі у голосуванні. 
вільний, європейський та демократичний ха-
рактер виборів відкриє великі можливості для 
суспільно-політичного та економічного розви-
тку країни не лише у внутрішньому контексті, а 
й у міжнародному. Створить він сприятливу ат-
мосферу і для швидшого подолання Україною 
шляху до євроінтеграції.

Ані польща, ані Європейський союз не мо-
жуть вказати українцям на те, за кого вони ма-
ють віддати свої голоси. Ми можемо лише спо-
діватись, що вибір, який ви зробите 28 жовтня, 
буде вибором кращого шляху для України. 
України, яка прямує до Європейського союзу. l
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спілкувалася МАЛгожАТА НоЦУНЬ 
спеціально для «k:»

НА ЗАпитАННя відповідає відо-
мий політичний діяч, колишній 
президент республіки польща 
Александр Квасневський.

Ви здійснювали в Україні мі-
сію спостерігача від 
Європейського парламенту. Це 
складна місія, бо досі чути го-
лоси про втому від України, 
про те, що цю країну треба 
«залишити у спокої»...
втома від безперервних політич-
них конфліктів в Україні значна, 
і не можна цим фактом нехтува-
ти. пам’ятаймо, що 
Європейський союз має чим за-
йматися і не може думати лише 
про майбутнє Києва. Ми пере-
живаємо фінансову кризу, у нас 
проблеми в Греції, іспанії тощо. 
Але від підтримки України ми не 
відмовилися, оскільки ця держа-
ва досі має багатьох вірних дру-
зів у Європі, насамперед 
польщу. я глибоко поважаю по-
зицію президента Броніслава 
Коморовського, який продовжує 
розпочату мною політичну лінію 
підтримки Києва, пояснює там-
тешнім політичним елітам, як 
долати проблеми, ділиться поль-
ським досвідом, який привів нас 
до членства у Європейському со-
юзі. Коло друзів України існує, 
але українці повинні дати нам 
аргументи, щоб ми могли їх під-
тримувати. Ця держава має змі-
нити свою правову систему, 
вона повинна провести чесні ви-
бори. Українці мають пам’ятати: 
ключ до майбутнього України 
лежить в самій Україні.

Чи не зводиться польська полі-
тика щодо України до постій-
них поступок і компромісів у 
той час, як ми постійно зустрі-
чаємо приклади порушення де-
мократії і прав людини в краї-
ні? Президент Віктор Янукович 
розширив свої повноваження, 
Юлія Тимошенко і Юрій 
Луценко сидять у в’язниці...
я компромісом сьогодні вважаю 
прийняття Києвом європей-
ських стандартів. Україна повин-
на визнати поправки до Кримі-
нального кодексу, потрібен но-
вий закон про прокуратуру, а та-
кож про адвокатуру. 
Дотримання європейських стан-
дартів також важливе під час ви-
борів, вони повинні бути чесни-
ми, тому ЄС подбав про делега-
цію міжнародних спостерігачів. 
Черговий етап — це справи Юлії 
тимошенко і Юрія Луценка. 
тимошенко засуджена право-
можним судовим вироком, тож 
вирішення цього питання ми 
можемо шукати тільки у право-
вій площині. Для цього потрібна 

політична воля. Це надзвичайно 
складні питання, які вимагають 
розумного підходу з боку україн-
ської влади. Сподіватимемось, 
що наші витримані розмови 
призведуть не до якогось гнило-
го компромісу, а до рішення, яке 
наближуватиме Київ до євро-
пейських стандартів.

Чи не складається у вас вра-
ження, що ваша місія — це мі-
сія останнього шансу?
Зі своїм великим політичним до-
свідом я, як вогню, уникаю твер-
джень на кшталт «місія остан-
нього шансу», оскільки у житті 
шанси виникають завжди. 
Натомість ця місія точно важли-
ва. Україна опинилася у нелегкій 
ситуації: у неї є парафована уго-
да про асоціацію з Європейським 
союзом, але процес підписання 
угоди заморожено з огляду на 
політичну ситуацію. Що робити, 
аби вийти з політичних трудно-
щів, у які Київ потрапив із влас-
ної волі? Цю проблему ми стара-
ємося вирішити.

Ви стверджуєте, що Україна 
опинилася у цій ситуації із 
власної волі. Як же вигляда-
ють розмови із українською 
владою?
важливим було налагодження 
діалогу між Брюсселем і Києвом. 
протягом останніх місяців ми 
розмовляли із президентом 
віктором януковичем, 
прем’єром Миколою Азаровим 
та з представниками опозиції. 
отож діалог було налагоджено. 
питання в тому, чи всі сторони 
конфлікту в Україні будуть здат-
ні знайти компроміс, хоча, зви-
чайно ж, у цій ситуації найбіль-
ше залежить від влади.

Влада робить усе, щоб в 
Україні не було демократії. У 
регіонах партія влади перема-
нює до себе кадровий ресурс 
опозиції. Опозиційні політики 
перебувають у в’язниці. 
Молодим діячам усе складніше 
щось зробити...
Звичайно ж, найближчі парла-
ментські вибори — з огляду на 
політичну ситуацію — не будуть 
такими, якими вони повинні 
бути. Але пам’ятаймо, що в 
Україні чинне виборче законо-
давство було прийнято як вла-
дою, так і опозицією. До того ж, 
опозиція бере участь у цих вибо-
рах, не бойкотує їх, це також 
важливий сигнал. я сподіваюся, 
що перебіг голосування буде чес-
ним, а склад парламенту репре-
зентативним: всі важливі полі-
тичні сили будуть у ньому пред-
ставлені. Але, безсумнівно, наяв-
ний стан речей далекий від ідеа-
лу. З моїх розмов із найважливі-
шими представниками україн-

ської держави випливає, що ви-
бори проводитимуться чесно. 

Сьогодні у польській пресі вже 
не зустріти постулатів про 
вступ України до 
Європейського союзу, йдеться 
тільки про її зближення із 
Європою. Чи це прояв більшої 
щирості?
На теперішньому етапі це реа-
лістичний підхід. Була парафова-
на угода про асоціацію. все-
таки, якби я був українським лі-
дером, то не відмовився б від го-
ловної мети, тобто приєднання 
до ЄС. Але тут потрібна також 
велика робота в ЄС, який пови-
нен переконатися, що членство 
України відповідає його інтере-
сам. Цю роботу я стараюся вико-
нувати. Звичайно ж, Київ не ста-
не членом ЄС сьогодні чи завтра. 
Це довгострокова перспектива. 
Сьогодні ми повинні усвідомити 
для себе, що у ЄС Україна буде 
потрібна, — звичайно ж, тільки 
демократична Україна, яка по-
важає європейські стандарти, 
дбає про права людини, зі здо-
ровою економікою. У теперіш-
ній ситуації правильно буде го-
ворити про підтримку європей-
ських амбіцій Києва. таким чи-
ном, ми повинні дати визначен-
ня цілей європейської політики 
щодо України і підтримати укра-
їнську демократію.

В Україні «діряві» кордони, на 
її території дислокується ро-
сійський Чорноморський 
флот. У цій ситуації дехто 
каже, що неможливо уявити 
собі Україну в ЄС...
Європа повинна зрозуміти дві 
речі. Навіть найтісніша співпра-
ця Києва з Європою не повинна 
розривати українсько-російські 
стосунки. помилково ставити 
питання «або–або»: Україна або 
в ЄС, або в союзі з Москвою. Це 
неможливо з огляду на геогра-
фічне розташування, культуру, 
мову, традиції, економічні сто-
сунки. Україна повинна мати 
доб рі стосунки з росією.

Може виявитися таким чином, 
що вона знову буде бавитися в 
свою улюблену гру — політику 
багатовекторності...
Україна повинна будувати зба-
лансовані стосунки і з росією, і 

з ЄС, знаючи одночасно, де її 
майбутнє. якщо Україна хоче 
модернізуватися — а вона по-
винна пройти цей шлях, як 
росія та інші пострадянські кра-
їни, то партнером для модерні-
зації стане Європейський, а не 
Євразійський союз. 
Євразійський союз може бути 
вигідним у теперішній співпра-
ці та поточних економічних ін-
тересах: торговельні зв’язки 
між Україною, Білоруссю, 
Казахстаном будувалися рока-
ми. Натомість, якщо ми говори-
мо про модернізацію, то 
Європа — єдиний можливий 
партнер.

Україна довела, що вона здат-
на бути непередбачуваною. 
Навіщо нам така країна в ЄС?
Непередбачуваних країн у ЄС 
багато, Україна тут якраз не най-
яскравіший приклад. Натомість 
на питання, навіщо нам Україна 
в ЄС, відповідь зрозуміла. Це 
країна із майже п’ятдесятьма 
мільйонами населення, яка має 
стратегічне значення, володіє 
значним економічним потенціа-
лом. Ця країна також може по-
хвалитися молодою, добре осві-
ченою елітою. я переконаний, 
що з точки зору ринку, Україна 
потрібна Європі. Ніхто також не 
може сумніватися у європей-
ському корінні цієї країни. Це 
християнська країна, яка віді-
грала важливу роль в історії 
Європи.

Найбільшою проблемою 
України видається відсутність 
почуття державного інтересу. 
Політичний клас, суспільство, 
опозиція не розуміють, як слід 
дбати про свою державу...
Це правда, але таку ситуацію 
можна пояснити. в історії 
України не було довготривалих 
періодів власної державності. 
Державність була мрією бага-
тьох поколінь українців. Уперше 
ось уже більше двадцяти років 
Україна є суверенною держа-
вою, але, на жаль, радянське 
мислення, яке перетворило дер-
жаву на жандарма, а не на спіль-
ну цінність, досі актуальне. 
Лише частина суспільства гово-
рить українською, почалися де-
бати на тему історії. однак мені 
прикро за українські політичні 

еліти всіх українських урядів без 
винятку, бо вони вели політику 
конфлікту, а не пошуку компро-
місу. Ці слабкості затримують 
розвиток України.

Інша поширена слабкість — це 
корупція. Пересічні громадяни 
часто відчувають, що рішення 
не залежить від них самих...
Це питання ментальності, яку 
важко змінити. Корупція — це 
загальносвітова проблема, але 
на території колишнього СрСр 
просто буденне явище. А в 
Україні це явище має епідеміч-
ний характер. Це стосується не 
тільки однієї професійної групи, 
а всіх. Досвід багатьох держав на 
різних континентах усе ж демон-
струє, що з корупцією можна 
успішно боротися. Це вдалося в 
Сінгапурі та Західній Європі. 
останнім часом у цій сфері успі-
ху досягла Грузія: корупцію було 
викорінено з державних, полі-
тичних установ, поліції. тож на 
цьому полі можна скористатися 
багатьма моделями, які було ре-
алізовано в світі, але це вимагає 
політичної волі.

У яких сферах запровадження 
європейських стандартів жит-
тя вдається в Україні?
За двадцять років Україна багато 
чого досягла. Їй вдалося, зокре-
ма, провести реформи, які на-
ближують до Європи. в Україні 
діє ринкова економіка, набагато 
більший, ніж у росії, політичний 
плюралізм, а це один із найваж-
ливіших елементів європейської 
культури. важливим досягнен-
ням стало парафування угоди 
про асоціацію з Європейським 
союзом. Це у багатьох сферах — 
таких, як економіка, право — 
означає виконання європей-
ських стандартів. проблема по-
лягає в тому, що закони досить 
легко написати, також їх легко 
провести через парламент, а 
складніше змінити ментальність 
суспільства. Ми маємо врахува-
ти, що Україна перебуває у гір-
шій ситуації, ніж польща на по-
чатку трансформації. процес со-
вєтизації нашої країни ніколи 
не був таким глибоким, як це 
мало місце в Україні. 
враховуючи історію та сучасні 
досягнення, я далекий від одно-
значної критики Києва. l

ЧоМУ УкрАїНА 
ПоТрІбНА євроПІ 
АЛЕкСАНдр квАСНЕвСЬкий:  
Ми НЕ виКРЕслюєМО уКРАїНу

Неперед
бачуванних 
країн в ЄС  
багато,  
Україна тут 
якраз  
не найяскраві
ший приклад

Ф
О

ТО
: у

Н
и

А
Н

#40_comments_ukr.indd   25 17.10.2012   13:03:44



26 | КОМЕНТАРІ: №40 | 19 жовтня 2012 comments.ua

Ф
О

ТО
: p

h
l

26
СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА:

гжЕгож НУрЕк,  
журналіст, публікується у виданнях  
Tygodnik powszechny і Nowa Europa wschodnia

оДНиМ із найпрестижніших і най-
впливовіших досліджень конкуренто-
спроможності світової економіки є звіт 
«Економічна свобода світу» канадсько-
го інституту Фрезера. У найсвіжішому 
на цей час звіті за минулий рік польща 
посіла 53-тє місце (від часу вступу до 
Європейського союзу вона просунулася 
на вісім позицій угору), росія — 81-ше, 
натомість Україна, у порівнянні з 2003 
роком, опустилася на вісім позицій і 
опинилася на 125-му місці. якщо ви-
вчити деталі розрахунків, то можна 
стверджувати, що економічна свобода 
скоротилася не тільки в Україні: Євро-
па (у тому числі польща) втікає від неї 
все швидше. 

На це вплинула навіть не криза у єв-
розоні та не погані новини з ірландії, 
Греції, італії чи іспанії. Кризи бувають 
різними. вітольд орловський, поль-
ський економіст, член Економічної ради 
при прем’єр-міністрі Дональді туску 
вважає: «Усі країни нашого регіону ма-
ють бути готовими до економічного 
сповільнення. однак не можна забува-
ти, що теперішня криза у Європейсько-
му союзі — це проблеми багатих країн, 
а ЄС — це найбільший ринок світу, біль-
ший від американського й аж удесятеро 
більший від російського. якщо Україна 
хоче розвивати свій експорт, вона 
повин на мати доступ до такого велико-
го ринку збуту, тобто вона повинна 
прагнути до європейської інтеграції». 

АргУМЕНТ ЕкоНоМІЧНої кориСТІ
За проєвропейськими настроями серед 
всіх країн ЄС поляки займають шосте 
місце: в опитуванні на питання «Чи є 
членство у ЄС позитивною річчю?» за 
середнього показника 52% у польщі 
приблизно 70% відповідають «так». Ні-
чого дивного: безробіття знизилося 
майже наполовину, рівень зарплат зріс, 
споживання також, широким потоком 
попливли дотації ЄС. Навіть ті політич-

ні сили та ЗМі, які до вступу польщі в 
ЄС лякали поляків втратою сувереніте-
ту країни чи масовим викупом влас-
ності німцями, тепер мають своїх пред-
ставників у Європейському парламенті 
чи подають заявки на додаткове фінан-
сування власних інвестицій за рахунок 
коштів ЄС. «Аргумент за європейську 
інтеграцію — це аргумент економічної 
та фінансової вигоди. Для польщі ви-
кликом у процесі вступу стало узго-
дження національного законодавства 
із європейським, а також прийняття 
норм щодо протидії монополіям. в 
України ж треба запитати, чи україн-
ським політичним елітам також важли-
во розбити монополії», — додає ві-
тольд орловський.

Чи доПоМожЕ УкрАїНІ бЛизЬкІСТЬ 
до ПоЛЬщІ
Багато поляків із щирої симпатії до сво-
їх сусідів уже давно хотіли би бачити 
Україну в Європейському союзі. Але для 
цього потрібна політична воля еліт і 
влади України. Крім необхідних еконо-
мічних реформ, Україна повинна відпо-
відати всім копенгагенським критеріям: 
стабільна демократія, повага до прав 
людини, свобода ЗМі, згода на виконан-
ня певних правових вимог, зрештою — 
здобуття довіри фінансових ринків. 

професор Єжи Хауснер, економіст, 
польський міністр економіки і праці у 
2003-2005 роках, від 2010 року — член 
ради грошової політики, оцінює ситуа-
цію критично. «в Україні поки що існу-
ють нездоланні інституційні та мен-
тальні перешкоди для розвитку повно-
правної ринкової економіки. Україн-
ська економіка може час від часу зрос-
тати, але її потенціал не використову-
ється, він не може розвиватися без 
ефективної демократичної системи. 

так буде, доки економіка спиратиметь-
ся на сировину. Криза — це явище гло-
бальне, тож навіть якщо вона не при-
йде в Україну із Заходу, вона настане 
водночас із ослаб ленням економіки ро-
сії», — вважає він. На думку професора 
Хауснера, політична еліта України не 
впоралася із найбільшими викликами 
в економіці. поточні кон’юнктурні за-
ходи можуть приносити певні ефекти, 
але це не вирішить структурних про-
блем, не підвищить конкурентоздат-
ності економіки. 

проте, попри жорсткі оцінки стану 
української економіки, є й оптимістич-
ні факти. вже впродовж шести років на 
варшавській фондовій біржі присутні 
11 українських фірм, які спеціалізу-
ються, здебільшого, на торгівлі харчо-
вими та сільськогосподарськими про-
дуктами. Ця відкритість українських і 
українсько-польських фірм до міжна-
родної фінансової підтримки обумов-
лена необхідністю забезпечити прозо-
рість їхнього фінансового стану перед 
своїми біржовими акціонерами та 
створює нові стандарти співпраці. 
важливим кроком у стосунках між на-
шими народами було також набрання 
чинності угоди про малий прикордон-
ний рух — у його рамках 2011 року 
прикордонна служба нарахувала 5 
млн. перетинів польсько-українського 
кордону. Це на 40% більше, ніж у попе-
редньому році. Чи допоможе україн-
цям близькість до польщі так, як поля-
кам допомогло сусідство з Німеччи-
ною? професор Хауснер каже: «поляки 
нічого не нав’язують українцям. Ми 
можемо радити, допомагати, розвива-
ти взаємовигідну співпрацю, але кож-
на країна найбільших зусиль у рефор-
муванні має докласти самостійно. Нія-
ка зовнішня сила цього не зробить». l

ПоЛЬщА НЕ ТягТиМЕ  
УкрАїНУ до євроПи СиЛою
КРизА у євРОзОНІ НЕ зМЕНшує ЕКОНОМІчНих ПЕРЕвАг, щО їх уКРАїНА МОжЕ здОбуТи, 

ПРяМуючи шляхОМ євРОІНТЕгРАцІї

Якщо криза і Не прийде до УкраїНи із заходУ,  
воНа НаСтаНе водНочаС із оСлаблеННЯм  
екоНоміки роСії

ПАвЕЛ СвєбодА,  
президент центру європейської стратегії 
demosEuropa у варшаві

іНоДі може здатися, що ЄС — це лігво 
бюрократів, які хочуть врегулювати все 
від «А» до «я». одна із, здавалося б, най-
абсурдніших норм, встановлених Євро-
пейською комісією, стосується рівня 
шуму газонокосарок. Що Європі до на-
ших косарок, можна поцікавитися? 
проте, якщо вдуматися, стає зрозуміло, 
чому єврокомісари так чіпляються до 
дрібниць, нав’язуючи норми та стан-
дарти практично всьому, що ворушить-
ся. Ця причина — прагнення забезпе-
чити в Європі рівну конкуренцію. віль-
ний ринок не діє тільки тому, що група 
держав просто так домовилася. потріб-
ні однорідні правила гри й інститут, 
який буде за всім стежити та оцінюва-
ти, чи ніхто часом не намагається пере-
тягнути ковдру на свій бік.

АНТикризовА рЕгУЛяЦІя
втім, якби не нарікання противників 
інтеграції про надмірну зарегульова-
ність європейського ринку, ніхто б її 
особливо не помічав. Більше того, іно-
ді, виявляється, в Європі замало регу-
ляції. Це довела фінансова криза, одні-
єю з причин якої була відсутність до-
статньої регуляції фінансового сектора 
та мода на дерегуляцію, яка після успі-
ху в Сполучених Штатах дісталася до 
Європи. У результаті житлові кредити 
можна було отримати без достатнього 
забезпечення, а проблему відсутності 
ліквідності європейських банків, яка 
виникла внаслідок цього, довелося ви-
рішувати урядам. 

Коли у середині 1990-х років до поль-
щі завітала екс-прем’єр-міністр великої 
Британії Маргарет тетчер, польські по-
літики багато розповідали їй про при-
ватизацію банків. вислухавши їх, тет-
чер дуже серйозно сказала: «я не знала, 
що банки можуть бути державними». 
Для корифея британських консервато-
рів державна власність банків — це був 
нонсенс. Сьогодні навіть у великій Бри-
танії державі довелося взяти на себе 
відповідальність за банки.

Європейські регуляції часто потрібні 
для того, щоб не квітла радісна зако-

ЧоМУ євроСоюз  
НЕ розвА ЛиТЬСя
євРОПЕйцІ сТОяТь ПЕРЕд ТРьОМА сЕРйОзНиМи виКлиКАМи:  

яК уПОРАТися зІ слАбКОю дЕМОгРА ФІєю, яК РЕАгувАТи 

НА ТЕхНОлОгІчНу РЕвОлюцІю, щО П ОглиНАє РОбОчІ МІсця,  

ТА щО РОбиТи Із глОбАлІзАцІєю, щ О «КРАдЕ» зАМОвлЕННя

У 2011 році 
польська 
погранична 
служба 
нарахувала 
5 млн. 
перетинів 
польсько-
українського 
кордону
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ЧоМУ євроСоюз  
НЕ розвА ЛиТЬСя
євРОПЕйцІ сТОяТь ПЕРЕд ТРьОМА сЕРйОзНиМи виКлиКАМи:  

яК уПОРАТися зІ слАбКОю дЕМОгРА ФІєю, яК РЕАгувАТи 

НА ТЕхНОлОгІчНу РЕвОлюцІю, щО П ОглиНАє РОбОчІ МІсця,  

ТА щО РОбиТи Із глОбАлІзАцІєю, щ О «КРАдЕ» зАМОвлЕННя

Навіть Якщо ЄС тимчаСово 
пориНУв У вНУтрішНю фрУСтрацію, 
питаННЯ про те, чи виживе віН, 
Не поСтаЄ

нотворчість держав-членів, спрямова-
на на обмеження доступу до своїх рин-
ків. Це найкраще помітно на ринку 
праці, де теоретично існує вільний рух 
робітників, тобто кожен повинен мати 
можливість потрапити на роботу туди, 
куди заманеться по всьому ЄС. На 
практиці ж держави-члени встановлю-
ють багато адміністративних бар’єрів, 
аби прилаштувати у кращі умови «сво-
їх» громадян. виникають проблеми у 
трансфері пенсійних повноважень. Це 
одна із причин, чому мобільність на 
європейському ринку праці менша, 
ніж у Сполучених Штатах. тож потріб-
на увага Європейської комісії, щоб усі 
дотримувалися попередньо встановле-
них правил гри. 

ЧУТки Про СМЕрТЬ  
ПЕрЕбІЛЬшЕНІ
Сьогодні дискусія про норми в ЄС не 
надто популярна, бо домінує тема 
кризи. ЄС шокований, що з ним тра-
пилася така річ, від якої він мав би 
бути захищений. проте навіть якщо 
ЄС тимчасово поринув у внутрішню 
фрустрацію, питання про те, чи вижи-
ве він, не постає. якщо ми подивимо-
ся на статистику ооН, то помітимо, 
що держави ЄС мають найвищий по-
казник суспільного розвитку. попри 
труднощі, ЄС — це дуже конкуренто-
здатна економіка. Двісті з п’ятисот 
найкращих вишів світу знаходяться у 
Європі. Євро як валюта не переживає 
кризи, оскільки й надалі приблизно 
чверть світових резервів деномінова-
на саме в євро. Навіть публічний борг 
в ЄС нижчий (у відношенні до ввп), 
ніж у США чи японії. Спільний мілі-
тарний потенціал держав ЄС перетво-
рює їх на другу військову силу світу. 
ЄС обожнює рвати на собі сорочку, 
але насправді він досить непогано дає 
собі раду. 

Це все ж не означає, що перед ним 
тільки райдужні перспективи. Усе свід-
чить про те, що ЄС пройшов щонай-
більше половину кризи. Йому дове-
деться змиритися із нижчим економіч-
ним зростанням, але в цьому немає ні-
чого надзвичайного — це риса зрілих 
економік. Китай та інші країни Сходу 
розвиваються швидко, але їхній ввп 

на душу населення значно нижчий, 
ніж в ЄС.

Європейцям доведеться звикнути до 
менших прибутків, але не обов’язково 
до нижчої якості життя. вони стоять 
перед трьома найсерйознішими ви-
кликами: як упоратися зі слабкою де-

мографією, як реагувати на техноло-
гічну революцію, що поглинає робочі 
місця, та як чинити із глобалізацією, 
що «краде» замовлення. У ЄС триває 
спроба виправити помилки, допущені 
під час створення спільної валюти. 
продовжується інтенсивний пошук 

нових джерел зростання. однак пси-
хологічно багато чого вказує на те, 
що найгірше для ЄС вже позаду. Євро-
пейці усвідомлюють, що вони прире-
чені бути разом і в горі, і в радості. 
Недарма з кризами, які траплялися 
досі, ЄС чудово впорався. l

єС обожнює 
рвати на собі 
сорочку, 
але насправді 
він досить 
непогано 
дає собі раду
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ПшЕМиСЛАв вІЛЬЧиНСЬкий,  
єжи дзєкоНСЬкий,  
МАрЦІН жиЛА

«поЛьЩА БУДУЄтьСя». Це гас-
ло правлячої польської партії 
«Громадянська платформа» 
ввійшло до буденного лексико-
ну поляків. Його основне зна-
чення (країна змінюється, буду-
ються дороги, модернізуються 
вокзали тощо) з часом набуло 
двозначності: якщо так каже 
поляк, їдучи новою автостра-
дою, це звучить гордо, як досяг-
нення вступу країни до Євро-
пейського союзу. якщо його ці-
дить крізь зуби водій, стоячи у 
заторі на дорозі, цей вираз спо-
внений іронії. польську присут-
ність у європейській спільноті 
краще оцінювати не у макро-
економічному масштабі, а з по-
гляду змін на місцевому рівні. 
яскраві приклади — сільські 
гміни (або громади; гміна — 
найменша адміністративна оди-
ниця польщі. — Ред.) Сєнява та 
Степниця. остання за рейтин-
гом газети Rzeczpospolita стоїть 
на першому місці за соціальним 
розвитком.

вІд зАНЕПАдУ 
до ПроЦвІТАННя
У самій Степниці жителів неба-
гато, трохи більше 2 тис. осіб. У 
всій гміні — 5 тис. Місцина роз-
ташована на східному узбереж-
жі Щецинської затоки — у пів-
нічно-західній польщі, західні-
ше починається Федеративна 
республіка Німеччина. Мешкан-
цям Степниці ближче до Берлі-
на, ніж до варшави. До столиці 

Німеччини — дві години їзди 
автострадою, а до столиці поль-
щі треба труситися вісім годин 
дорогами, які часто залишають 
бажати кращого.

перед вступом польщі до ЄС 
саме ці землі були кордоном 
об’єднаної Європи. від 1 травня 
2004 року кордон пересунувся 
на кількасот кілометрів на 
схід — у напрямку України і Бі-
лорусі. До 2004 року гміна 
Степниця була у великому за-
непаді, сьогодні вона най-
успішніша серед усіх сільських 
одиниць територіального само-
врядування. З 2009-го гміні 
вдалося отримати 22,8 млн. 
злотих у рамках 47 різних про-
ектів, серед яких величезні ін-
вестиції, що пішли на спору-
дження концертно-спортивної 
арени, будівництво очисних 
споруд для побутових стоків і 
каналізації у навколишніх се-
лах, реконструкцію портів, а 
також невеликі програми, як-
от встановлення альтанок на 
велосипедних трасах чи облад-
нання світлиці для позашкіль-
них занять у селі рацімєж. вар-
то теж згадати про «м’які про-
грами», у рамках яких отрима-
но приблизно 2 млн. злотих. 
Завдяки їм організовано на-
вчання у місцевій школі двох 
іноземних мов, з’явилася мож-
ливість започатковувати теа-
тральний тиждень (у ньому, 
між іншим, брали участь хар-
ківські аматори). Це лише поо-
динокі приклади діяльності в 
освітній і культурній сферах, 
які без європейської підтримки 
було б складно організувати. 

бІдНІСТЬ  
зАЛишАєТЬСя ПробЛЕМою 
в іншому кутку польщі, в пше-
ворському повіті підкарпатсько-
го воєводства, за 50 км від кордо-
ну з Україною, розташоване село 
Сєнява. розмовляючи із журна-
лістами, війт Сєняви Адам вось 
не може ввімкнути ані кондиціо-
нера, ані комп’ютера — нема 
струму. А все через ремонт вежі 
ратуші, у якій розташована уста-
нова. ремонт фінансується за ра-
хунок коштів ЄС. Адам вось сідає 
за конференційний стіл у своєму 
кабінеті і показує дипломи на до-
каз того, що управління його гос-
подарством було визнано зразко-
вим. пан вось має у своєму роз-
порядженні понад 60 га землі, 
але більшість у цьому типово 
сільськогосподарському регіоні 
становлять господарства із кіль-
кома гектарами. «Селяни із вели-
кими земельними ділянками пе-
реважно беруть доплати на об-
ладнання, — розповідає війт. — 
А для тих, у кого всього кілька 
гектарів, основну допомогу ста-
новлять прямі доплати».

«Східні воєводства долають 
своє відставання у розвитку від 
розвинених регіонів країни, — 
зауважує павел Гидзік, еконо-
міст із факультету менеджменту 
Жешовської політехніки, який 
досліджує, зокрема, регіональ-
ний розвиток східних територій 
польщі після вступу до ЄС. — 
останнім часом стає помітним 

збільшення інвестицій. тільки у 
рамках регіональної операцій-
ної програми для підкарпат-
ського воєводства ми отримали 
від ЄС на 2007–2013 роки майже 
1,2 млрд. євро. Сюди входять ко-
шти на підтримку інноваційної і 
конкурентної економіки, розви-
ток і покращення технічної інф-
раструктури, інформаційне сус-
пільство, охорону середовища і 
запобігання загрозам. попри 
цю допомогу, в регіоні ще зали-
шаються проблеми: в основно-
му бідність і безробіття, яке у 
Сєняві сягає аж 17,5%». «За по-
передню каденцію ми витрати-
ли на соціальну допомогу 9,5 
млн. злотих, — розповів бур-
містр вось. — Це багато як для 
такої невеликої сільради».

одна з тих, хто користується 
цією допомогою, — пані Аліна, 
яка зі своєю сім’єю з п’ятьма ді-
тьми проживає у комунальній 
квартирі. Їм доводиться тулити-
ся у двох кімнатах на 46 м2. «я 
безробітна, ми живемо на дві 
тисячі злотих на місяць, — бід-
кається жінка. — я готова взя-
тися за будь-яку роботу, але по-
ки мене ніхто не бере». пані Алі-
на належить до тих багатьох 
безробітних Сєняви, які отриму-
ють допомогу за соціальними 
програмами, дотованими ЄС. 
Курси для операторів автона-
вантажувачів, з обслуговування 
касових апаратів чи курси до-
глядальниць для осіб похилого 
віку — це тільки деякі із на-
вчальних програм, спрямованих 
на скорочення безробіття. Але 
воно поки що не меншає, бо, як 
зазначають чиновники, такі 
програми можуть принести 
ефект тільки у довгостроковій 
перспективі. 

тож молодь масово виїжджає 
на Захід. За даними польського 
уряду, протягом перших п’яти 
років від часу вступу цієї країни 
до ЄС приблизно 1,5 млн. осіб 
виїжджали щороку працювати 
на Захід, в основному до вели-
кобританії чи Німеччини. Міс-
цева преса писала про «дренаж 
мізків» (емігрувати могли най-
кращі) і називала Лондон «сто-
лицею сімнадцятого воєвод-
ства». Сьогодні тренд поволі змі-
нюється. попри 11% безробіття, 
торік країна зберегла 4% зрос-
тання ввп (це друге місце в ЄС; 
перше у рейтингу займають но-
ві країни-члени). 
У 2012му економіка 
сповільнить свій темп, але 
однаково передбачається 
зростання 

2,5%. 
Це тепер на віслу їде працю-

вати молодь із інших країн 
регіону.

ІНвЕСТиЦІї  
в ІНфрАСТрУкТУрУ
«З підкарпаття молодь емігрує 
як до багатих воєводств польщі, 
так і до країн ЄС, — повідомив 

павел Гидзік. — Це і проблема, і 
позитивне явище. Адже виїзд 
людей, частина із яких повер-
неться, має культурну і освітню 
користь. подорожі змінюють як 
окремих індивідів, так і великі 
спільноти, що сприяє, зокрема, 
цивілізаційному розвитку».

У підкарпатській Сєняві бага-
то тих, хто, маючи багатий емі-
граційний досвід, зараз дає собі 
раду на місці. З янушем Світом, 
заступником бурмістра Сєняви, 
ми їдемо до Едварда охаба. «пе-
ред тим як ми вступили до ЄС, я 
їздив на заробітки до Мюнхена, 
працюючи там за сім євро на го-
дину на зборі хмелю», — усміх-
нений селянин вітає нас на в’їзді 
до господарства, показуючи таб-
лички з інформацією про додат-
кове фінансування з ЄС, прикрі-
плені на старій стодолі (вішати 
їх на видному місці біля в’їзду в 
господарство — це обов’язок 
усіх, хто користується коштами 
ЄС). Стодола у господарстві па-
на охаба, мабуть, єдине, що за-
лишилося від «старого». «Старе 
обладнання ще донедавна купу-
вали українці», — розповідає 
пан охаб. Селянин показує 
охайний корівник, оснащений 
сучасною технікою для зберіган-
ня молока. «А цей трактор я 
придбав у рамках операційної 
програми. 50% його вартості я 
отримав від ЄС, на решту взяв 
кредит. Схожа ситуація була і з 
другим трактором, на який ЄС 
виділив 100 тис. злотих», — зау-
важив Едвард охаб. На прощан-
ня з ним ми запитали про на-
строї серед селян після вступу 
польщі до ЄС. 

— Багато було незадоволе-
них, — зауважив він. — і досі та-
кі є, але пропорції змінилися. 
Навіть якщо хтось не купив 
трактора, то він отримує прямі 
доплати на кожний гектар. Хай 
це буде 10 тис. злотих — усе ж 
вистачить, щоб підлатати сімей-
ний бюджет.

У Степниці майже на кожному 
кроці зустрінеш інформаційні 
знаки, які свідчать про допомогу 
ЄС. особливо вздовж берегової 
лінії Щецинської затоки. ось За-
лізничний басейн морського 
порту. На дошці вказано суму 
фінансування: майже 5 млн. 
злотих. З північного боку у бе-
рег затоки врізається новий 
порт для парусників. На його 
модернізацію з європейських 
коштів було отримано приблиз-
но 4 млн. злотих. там тепер мо-
жуть швартуватися близько 
200 яхт. Між згаданими 
об’єктами міститься пляж із зо-
всім новим пірсом, свіжим піс-
ком, із санітарними спорудами, 
пунктом прокату обладнання, а 
також майже повністю модерні-
зована за європейську дотацію 
(приблизно 900 тис. злотих) ри-
бальська пристань.

— Це правда, завдяки ЄС ми 
можемо працювати у людських 
умовах, — зізнаються Лєшек 
Мажец і Станіслав Косінський, 
місцеві рибалки. — раніше тут 
стояли залізні бараки, тепер у 
нас солідні цегляні бокси. порт 
абсолютно змінився. У нас тепер 
є професійна холодильна каме-
ра і побутові приміщення. Не-
зрівнянно краще. 

МАЛЕНЬкА ПоЛЬщА 
бУдУєТЬСя
ПОльсьКу ПРисуТНІсТь у євРОПЕйсьКІй сПІльНОТІ  

КРАщЕ ОцІНювАТи НЕ у МАКРОЕКОНОМІчНОМу МАсшТАбІ,  

А з ПОгляду зМІН НА МІсцЕвОМу РІвНІ

Європа поволі переСтаЄ бУти 
«західНою» і «СхідНою»
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спілкувався  
ПшЕМиСЛАв вІЛЬЧиНСЬкий

ДЕпУтАтКА Європейського пар-
ламенту від польщі Данута Губ-
нер розповідає, що дало для кра-
їни приєднання до європейської 
спільноти.

Навіщо Польщі потрібен був 
вступ до ЄС, пані депутате?
Головним чином, для того, 
щоб минуле не повернулося. 
польща як народ і держава 
мали такий історичний досвід, 
що здавна існувала необхід-
ність забезпечити своє майбут-
нє, якого не треба було б боя-
тися. Це, може, трохи утопічне 
бачення, але все ж воно справ-
джується: Європейський союз 
створив для нас цивілізаційні, 
суспільні, культурні, економіч-
ні рамки, які дали нам геополі-
тичні гарантії, що їх у нас рані-
ше не було. тобто вступ до 
ЄС — це був наш шлях до кра-
щого майбутнього, він також 
надав певного напрямку нашій 
трансформації, яка розпочала-
ся в 1989 році. в основних ри-
сах ми знали, які реформи нам 
потрібні, але ЄС був для нас 
дороговказом, важливою точ-
кою відліку.

Перспектива пересічного 
громадянина Польщі десять 
років тому чи сьогоднішньо-
го українця, який замислю-
ється над тим, що може дати 
зближення з ЄС, — це більш 
прагматична й індивідуальна 
перспектива, ніж геополітич-
ні питання...
Це правда, у нас є дві перспек-
тиви, але я б наполягала, що 

єврозоНА — ЦЕ НЕ ТІЛЬки 
грошовІ СУбСидІї
дАНУТА гУбНЕр: Ми ввІйшли дО єс НЕ для ТОгО, щОб виТягНуТи 

з НьОгО всЕ, щО МОжНА, зА будь-яКу цІНу

десять чи двадцять років тому у 
нас була потреба не тільки у фі-
нансовій підтримці змін, в до-
таціях, європейських фондах. 
Була в нас — у тому числі і в 
так званих звичайних грома-
дян, — потреба у великих гео-
політичних змінах. 
З іншого боку, зміни, що їх ми 
спостерігаємо у польщі, це сут-
тєві, можливо, для багатьох лю-
дей вирішальні елементи. Ми 
приєднувалися до ЄС країною, 
в якій національний дохід на 
душу населення коливався у 
межах 40% середнього показ-
ника ЄС, тепер у нас вже понад 
60%! як за такий короткий пе-
ріод — це величезне зростання. 
Це все значною мірою сталося 
завдяки безпрецедентним, 

якщо говорити про масштаби, 
трансферам із ЄС.

Дістати кошти нам справді 
чудово вдалося — ми отрима-
ли вже 80 млрд. євро. Але не 
завжди ці гроші мудро витра-
чаються.
якщо говорити про такі великі 
інвестиції, часто за участю 
приватного капіталу (бо мова 
йде про 150 тис. проектів, які 
реалізують уряд, самовряду-
вання, фірми, організації, 
виші), то точно можна знайти 
і такі, щодо яких можуть бути 
сумніви. Але коли їдеш 
польщею, наприклад, через 
сусіднє з Україною 
підкарпатське воєводство, 
коли придивляєшся до цієї 

польської провінції, яка була 
найбільш зубожілою, то зміни 
помітні неозброєним оком. Це 
був регіон, де панувала бід-
ність, люди втікали звідти до 
великих міст, у великий світ. 
Ця польща змінилася разюче. 
Це там видно найбільше таб-
личок з інформацією, що євро-
пейський платник податків 
виклав чималі гроші на ці ін-
вестиції в інфраструктуру, 
сільське господарство, соці-
альну сферу, освіту.

Ця Польща, безперечно, змі-
нилася, хоча, може, і не так, 
як ми хотіли б. Бо бідність у 
східній Польщі досі залиша-
ється. Із неї продовжує масо-
во виїжджати молодь у пошу-
ках кращого життя…
Але це також симптом змін! Бо 
саме завдяки вступу до ЄС і 
ліквідації бар’єрів ми можемо 
працювати і вчитися там, де 
хочемо. Щодо змін на сході, то 
вони стосуються сфери, яка є 
вирішальною ознакою слаб-
кості чи сили держави: інфра-
структури, завдяки якій ми 
можемо вільно пересуватися і 
функціонувати. транспортної, 
енергетичної, телекомуніка-
ційної інфраструктури. На це 
ніколи не було грошей, і без 
ЄС їх, мабуть, бракувало б і 
досі. Країна, яка тільки виби-
вається в люди, країна, яка по-
стійно наздоганяє Захід, не за-
вжди може собі дозволити 
комфорт планування: от зараз 
ми інвестуємо в інфраструкту-
ру, а потім подумаємо про осві-
ту, людський капітал, іннова-
ційність підприємств. Нам все 
це доводиться робити одночас-
но — без підтримки ЄС цього 
не вдалося б.

Одним із принципів діяль-
ності Європейського союзу є 
єдність — вирівнювання 
можливостей, потенціалів, 
забезпечення шансів найбід-
нішим регіонам. 
Відзначаючи значні зміни на 
сході, не можна не помітити, 
що цей регіон досі, навіть че-
рез вісім років після вступу, 
залишається позаду...

У період дії заборони на ри-
бальство рибалки за рахунок єв-
ропейських коштів отримують 
компенсацію за багатотижневі 
простої у порту. перед вступом 
до європейської спільноти під 
час нересту вони практично бу-
ли позбавлені доходу.

«Зміни в Сєняві і в сотні схо-
жих місцин видно неозброєним 
оком, — розповідає про східну 
польщу павел Гидзік. — якщо 
порівнювати цей регіон із багат-
шими територіями ЄС, то зви-
чайно ж можна говорити про 
відставання. Але якщо пригада-
ти, що було тут десять років то-
му, або ж порівняти регіон зі 
Східною Європою, то побачимо 
динамічний розвиток. із пер-
спективи східних сусідів польщі 
проблеми цього регіону — це 
проблеми багатих». 

якА ПрогрАМА,  
ТАкий ПроЕкТ
Читаючи аналітичні матеріали, 
присвячені восьмій річниці інте-
грації, опубліковані Міністер-
ством закордонних справ, дізна-
ємося, що три чверті поляків по-
зитивно оцінюють результати 
приєднання своєї країни до Єв-
ропейського союзу. У документі 
також зазначено, що член-
ство — це єдиний шанс, яким 
потрібно вміло скористатися, а 
не автоматична гарантія добро-
буту і розвитку. На прикладі гмі-
ни Степниця, можна сміливо 
стверджувати, що цей шанс зна-
чною мірою використано. тож у 
чому таємниця успіху?

— по-перше, треба мати ко-
шти на інвестиції. Користувати-
ся програмами підтримки роз-
витку можна тільки тоді, коли є 
власні заощадження. Часто гро-
ші з каси ЄС виплачуються тіль-
ки тоді, коли проект заверше-
но, — пояснює Анджей виганов-
ський, війт гміни Степниця. — 
по-друге, треба знати, якими 
програмами можна скористати-
ся і як підготувати проект, а це 
означає — інвестувати в праців-
ників. в нашій адміністрації 
працюють дві такі людини, які 
постійно проходять навчання у 
цьому напрямку. я перекона-
ний, що якщо посеред ночі їх 
розбудити і запитати, якими 
програмами ми можемо скорис-
татися під час реалізації певної 
інвестиції, вони без зволікань 
дадуть вичерпну відповідь.

після вступу до ЄС жителі но-
вих країн-членів зробили бага-
то чого, аби на Заході зникли 
негативні стереотипи про їхні 
регіони. попри все ще велику 
різницю у рівні добробуту, Єв-
ропа поволі перестає бути «за-
хідною» і «східною». Економічні 
результати чітко засвідчують, 
що нова лінія поділу має проля-
гати між охопленим кризою 
півднем і працьовитою північ-
чю. На Заході також відзначили 
промову міністра закордонних 
справ радослава Сікорського, 
виголошену торік у Берліні, ко-
ли перед загрозою економічної 
кризи він закликав Німеччину 
до більшої політичної активнос-
ті у спільній Європі. Це безсум-
нівний знак того, що в 
об’єднаній Європі сусіди стали 
ближчими один до одного. l

продовжеННЯ На Стор. 30 
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«єврогроМАдяНСТво» 
СТАЛо рЕАЛЬНІСТю
свОбОдА ПЕРЕсувАННя у МЕжАх єс ПРизвЕлА дО ТОгО,  

щО дЕяКиМ ТуРисТичНО ПРивАбливиМ МІсцяМ дОвОдиТься зАхищАТися 

вІд НАПливу ОхОчих ПОсТІйНО ТАМ ПРОживАТи

свято, то він обов’язково про-
грає у суді. А втім, Європей-
ський суд підходить до цих 
норм без надмірного фана-
тизму. Наприклад, у справі 
пана Коліна вольфа, який у 
досить похилому віці хотів 
стати пожежником, суд поста-
новив, що вікові обмеження 
усе ж можна встановлювати, 
якщо це виправдано характе-
ром певної служби.

Згадані норми змінюють дій-
сність у соціумі, навчають то-
лерантності, виховують як пра-
цедавців, так і працівників. 
Держави-члени з власної ініціа-
тиви зазвичай не хочуть при-
ймати антидискримінаційного 
права, оскільки воно все ж 
сильно впливає на позицію лю-
дей і служить насамперед мен-
шинам (а не панівній більшос-
ті). Ба більше, вони можуть 
стосуватися тем, які у Цен-
трально-Східній Європі ще дов-
го будуть викликати супереч-
ності, як наприклад, права го-
мосексуалістів. Але норми ЄС 
ні до чого особливого держав-
членів не змушують. У польщі 
часто говорять, що нам будуть 
«нав’язувати» шлюби між гомо-
сексуалістами. Це абсолютно 
хибна думка. Євросоюз не мо-
же цього зробити без згоди 
більшості поляків.

варто пам’ятати, що право у 
Європейському союзі створю-
ється інакше, ніж це відбува-
ється у типовій посткомуніс-
тичній країні. воно зазвичай 
непогано продумане, його 
тривалий час готують, аналі-
зують з погляду потенційних 
наслідків. тому деякі норми 
ЄС, як, наприклад, щодо за-
хисту прав споживачів, стають 
своєрідним свіжим подувом 
вітру в законодавстві.

Хоч ми і супимося на ЄС, хо-
ча й нарікаємо часом на нее-
фективність у вирішенні різ-
них проблем, хоча і помічаємо 
проблеми у деяких держав-
членів, та все ж більшість гро-
мадян польщі точно не відмо-
вилися б від цього цивілізацій-
ного прогресу, у якому ми бе-
ремо участь. l

30
СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА:

АдАМ бодНАр,  
віце-президент правління  
гельсінської фундації з прав людини  
та ад’юнкт кафедри прав людини 
факультету права і адміністрації 
варшавського університету

САМЕ ЗАрАЗ минає 20 років 
від часу запровадження інсти-
туту громадянства Європей-
ського союзу. Спочатку здава-
лося, що цей інститут буде 
тільки орнаментом, завдяки 
якому просто підвищиться ле-
гітимність ЄС серед громадян 
його країн-членів. тим часом 
практика Європейського суду в 
Люксембурзі забезпечила цьо-
му інституту реальні форми. 
Кожен громадянин держави-
члена вважається громадяни-
ном ЄС. якщо він економічно 
активний чи навчається, його 
не мають права висилати з 
жодної країни ЄС. він також 
має право на дипломатичний і 
консульський захист за кордо-
ном з боку дипломатичного 
представництва будь-якої краї-
ни ЄС. Це велика користь для 
людей, котрі десь далеко у світі 
потрапили у проблемну право-
ву ситуацію, загубили доку-
менти або ж їх обікрали.

обМЕжЕННя  
НА «дрУгий дІМ»
Свобода пересування у межах 
ЄС, що її відкрило «єврогрома-
дянство», є надзвичайною цін-
ністю. Багато студентів щороку 
користуються освітніми про-
грамами обміну. Міграція пра-
цівників і менеджерів між фір-
мами у різних державах-чле-
нах теж стала звичною.

Але є й негативні сторони 
цього явища: деяким, особли-
во туристично привабливим 
місцям, доводиться захищати-
ся від напливу громадян ЄС, 
які прагнуть постійно там про-
живати. Адже йдеться про за-
грозу втрати культурної цін-
ності та ідентичності. тому в 
ЄС запроваджено норми щодо 
обмежень на володіння так 
званим другим домом (себто 
британцеві не так просто при-
дбати віллу на чарівній, але 
маленькій Мальті).

право на участь у місцевих 
виборах — теж специфічний 
феномен, оскільки воно пору-
шує традиційне правило, коли 
тільки громадяни конкретної 
країни можуть брати участь у 
виборах. Законодавство ЄС за-
безпечує право вихідцям з ін-
ших країн Євросоюзу, якщо во-
ни мешкають у країні упро-
довж установленого терміну, 
можливість на рівних правах 
вирішувати місцеві справи і 
навіть ставати депутатами міс-
цевих рад. 

ПрАвА, якІ виховУюТЬ
одним з елементів європей-
ської інтеграції стало просу-
вання принципів, які стосу-
ються протидії дискримінації. 
У 1970-х роках особливої ваги 
набуло забезпечення рівності 

прав чоловіків і жінок. Хоча 
проблема дискримінації жінок 
у традиційних патріархальних 
суспільствах не зникла, але все 
ж вона менш поширена. А вже 
від 1990-х років ставку зробле-
но на активну роль у протидії 
дискримінації за такими озна-
ками, як расове й етнічне по-
ходження, вік, інвалідність, ре-
лігія чи віросповідання або 
сексуальна орієнтація. тут ЄС 
має широкі законодавчі повно-
важення. У принципі, якби не 
діяльність ЄС, то у багатьох 
державах і досі не було б при-
йнято положень про протидію 
дискримінації у певних сферах 
життя. Найбільше застосуван-
ня мають норми щодо дискри-
мінації за расовим та етнічним 
походженням. Ці поняття ши-
роко інтерпретуються і вклю-
чають також і мовні меншини, 
оскільки це конкретний вимір 
етнічності.

Норми, які стосуються про-
тидії дискримінації з огляду 
на вік, інвалідність, сексуаль-
ну орієнтацію чи релігію або 
віросповідання,  мають більш 
обмежену сферу застосуван-
ня, бо вони зачіпають тільки 
трудові відносини. якщо, на-
приклад, хтось у польщі від-
мовиться взяти на роботу 
православного чи завадить 
йому відзначити православне 

право У ЄвропейСькомУ Союзі 
СтворюЄтьСЯ іНакше,  
Ніж це відбУваЄтьСЯ У типовій 
поСткомУНіСтичНій країНі

ЄС — це дійсно така організа-
ція, яка ґрунтується на прин-
ципі рівності шансів. проте це 
не означає, що через кілька 
років скрізь буде однаково до-
бре. одне можна сказати точ-
но: сьогодні у кожного є такі ж 
шанси користуватися благами 
ЄС — створювати фірми, 
отримувати на їхню діяльність 
дотації, навчатися у будь-
якому місці Європи, працюва-
ти в будь-якій європейській 
країні. Світ перестав бути ло-
кальним: ми користуємося 
вже не тільки тим, що нас без-
посередньо оточує на нашій 
«малій вітчизні». Змінився і 
характер міграції: виїзд пере-
став сприйматися як «втеча на 
Захід». Ми виїжджаємо та мо-
жемо без проблем у будь-який 
момент повернутися. А потім 
поїхати ще раз. поїздки — це 
вже не тільки заробіток, а й 
людське надбання — культур-
не, освітнє. Ми стаємо просто 
частиною Європи.

Все ж таки, попри значну під-
тримку серед поляків член-
ства Польщі в Євросоюзі, досі 
можна почути порівняння ЄС 
із колишнім Радянським 
Союзом. «Колись була 
Москва, а тепер Брюссель», — 
стверджує дехто. Схожих слів, 
мабуть, слід очікувати в 
Україні, якщо вона у майбут-
ньому вступатиме до 
об’єднаної Європи...
Більше того, ще десять років 
тому у польщі говорили, що ми 
повністю втратимо свою куль-
турну ідентичність, регіональ-
ний дух. Начебто мало зникну-
ти все польське. А тим часом 
виявилося, що Європейський 
союз — це така спільнота, в 
якій розвивається все регіо-
нальне, що в цій організації іс-
нує запит на локальність, різно-
маніття. Хто і коли почув би 
про підляську чи підкарпатську 
кухню, якби ми не були в 
об’єднаній Європі?
Щодо радянського Союзу, 
пам’ятаймо, що сутність ЄС по-
лягає в тому, що ми зараз сідає-
мо до спільного столу, спільно 
приймаємо рішення. ЄС при-
ймає рішення, які впливають 
на нас. Але і ми маємо вплив на 
ці рішення, будуючи нашу по-
зицію, дбаючи про наші інтере-
си, а з іншого боку, пам’ятаючи, 
що ми ввійшли до ЄС не для 
того, щоб витягнути з нього 
все, що можна, за будь-яку ціну.
пам’ятаймо про ширший гео-
політичний контекст. Нам, єв-
ропейцям, часто здається, що 
ми величезний континент. 
Але коли поглянути на карту, 
виявиться, що у порівнянні з 
Азією ми всього лише малень-
кий мис. А якщо до цього до-
дати ще й світову перспекти-
ву, врахувати те, що зміни до-
зволяють міцніти новим краї-
нам, то Європа, з цієї пер-
спективи, становитиме 
незнач ну частину світу. і така 
слабка, розрізнена Європа, 
яка у найважливіших питан-
нях виступатиме поодинці, 
просто маргіналізується. l

 початок На Стор. 29

більшість  
громадян 
Польщі точно 
не відмовилася 
б від цивіліза-
ційного  
прогресу  
всередині єС

#40_comments_ukr.indd   30 17.10.2012   13:03:53



31 | КОМЕНТАРІ: №40 | 19 жовтня 2012 comments.ua

Ф
О

ТО
: a

p

ПАвЕЛ ковАЛЬ,  
депутат європейського парламенту  
та голова делегації європейського 
парламенту у Комісії 
міжпарламентської співпраці  
«єс–україна»

— НУ, і Що ви думаєте, як буде 
з цим Європейським союзом, 
вступимо? — випитує в мене 
один із представників оточення 
президента віктора януковича. 
А за мить, наче роздумуючи 
вголос, додає: «Невже тепер? 
Коли все це має розлетітися?»

— розлетітися? — питаю я.  
— Нічого про це не чув.

— Можливо, це я забагато чи-
таю тих американських дослі-
джень… — чую у відповідь, на-
чебто жартома.

Звичайно ж, сьогодні Євро-
пейський союз не такий прива-
бливий, як кілька років тому. 
Може, в оточенні президента 
України через проблеми в сто-
сунках з Брюсселем особливо 
наголошують на темі кризи. те-
пер у європейської втоми від 
України з’явився брат-близнюк 
над Дніпром — українська вто-
ма від Європи. однак неправда, 
що тільки Брюссель винен у 
марнуванні історичного шансу 
України на зближення з Євро-
пою після «помаранчевої рево-
люції». Це українські еліти тоді 
проспали відповідний момент 
для змін, а сьогодні дають себе 
приспати політичній меланхо-
лії, частенько інспірованій із 
Кремля. процес зближення 
України та ЄС ослаблений на-
стільки, як ще не бувало за 
останні десять років. Хай навіть 
економічна криза триватиме 

ще два роки чи п’ять, та ЄС її 
подолає. важливо, щоб українці 
не марнували цього часу на 
роздуми, «варто» чи «не варто» 
прямувати до Європи.

одурманювання українців не-
ймовірними сценаріями пере-
бування «посередині» між Євро-
пою і росією та Казахстаном мо-
же обернутися проти тих, хто це 
робить. Їхня мета насправді по-
лягає у тому, щоб виправдати 
перед суспільством відмову від 
проведення необхідних змін. У 
довгостроковій перспективі на 
дніпрових кручах виграє той 
політик, який врахує, що криза 
може не зруйнувати спільноту, 
а навпаки — зміцнити її. виграє 
той, хто спробує уявити собі 
майбутню Україну між автори-
тарною росією й інтегрованим 
та краще керованим ЄС, і зро-
бить із цього висновки. Досвід 
віктора Ющенка демонструє, 
що «європейська програма» для 
України не може зводитися до 
балаканини на мітингах чи роз-
кидання обіцянками, яких не 
можна запросто виконати — як 
це було із питанням скасування 
віз до країн ЄС для українців. 
Необережні висловлювання у 
результаті відвернули багатьох 
українців не тільки від самого 
Ющенка, а й від усієї «помаран-
чевої» команди та європейсько-
го напрямку. Але у якості «євро-
пейської програми» недостат-

ньо також і «практичної» полі-
тики віктора януковича, хоч во-
на дає можливість для прове-
дення певних реформ, особливо 
в сфері безпеки. такої політики 
недостатньо, навіть якщо саме 
віктору януковичу вдається 
ефективно ліквідовувати 
бар’єри у питаннях візового ре-
жиму. такі зусилля Києва зво-
дяться нанівець через проблеми 
зі свободою слова та політично 
вмотивованими судовими ви-
роками.

НУЛЬовий вАрІАНТ  
дЛя ПодоЛАННя корУПЦІї
першим пунктом серйозної єв-
ропейської програми України 
мають бути внутрішні зміни в 
цій державі. «помаранчева ре-
волюція», а потім і вибори по-
казали, що суспільство має єв-
ропейські амбіції. Люди хочуть 
жити, як на Заході, а іноді на-
віть усвідомлюють, що для цьо-
го необхідно виконати конкрет-
ні політичні умови. Може, на-
віть краще, щоб українці зроби-
ли певні кроки зараз, без зо-
внішнього тиску. і саме тепер 
українські еліти замість того, 
щоб перейматися неплідними 
думками про кризу в Європі, 
повинні зважитися на серйозні 
дії щодо подолання корупції. 
вона нищить економічну систе-
му, бо виключає конкуренцію. 
вона нищить політику, бо зви-

нувачення у корупції висувають 
політикам, які стали незручни-
ми. Масштаби корупції настіль-
ки великі, що, здається, зали-
шається тільки нульовий варі-
ант — тобто легалізація майна, 
особливо набутого у 1990-ті, та 
гарантія амністії порушень еко-
номічного законодавства. Це 
радикальна пропозиція для об-
говорення. Суворе покарання 
за корупцію може почати діяти 
після «нульового часу», але 
воно має стосуватися всіх. З 
нуля треба буде створити і но-
вий орган для боротьби з ко-
рупцією. Елементом оздоров-
лення внутрішньої ситуації по-
винно стати інституційне відо-
кремлення підприємницької ді-
яльності від політичної, щоб де-
путати не могли займатися біз-
несом у таких масштабах, а ба-
гатіям не довелося б ховатися 
від арешту за депутатським іму-
нітетом. До «європейського 
стартового пакету» України 
треба включити реформу судів 
— не прокуратури, не юридич-
них служб, а саме судів. Люди 
повинні відчувати справедли-
вість, як про це говорить із 
в’язниці Юрій Луценко. Це від-
чуття має доповнюватися усві-
домленням, що на дійсність не 
можна впливати тільки за допо-
могою демонстрацій у Києві, 
тобто існує можливість 
розв’язання конфліктів і у про-

єС щЕ вигрАє вІд кризи.  
А що зробиТЬ УкрАїНА?
НАсАджувАННя ІдЕї ПРО ОсОбливЕ МІсцЕ уКРАїНи «ПОсЕРЕдиНІ» МІж євРОПОю ТА РОсІєю  

НАсПРАвдІ МАє НА МЕТІ виПРАвдАТи ПЕРЕд уКРАїНсьКиМ сусПІльсТвОМ вІдМОву вІд ПРОвЕдЕННя 

НЕОбхІдНих РЕФОРМ

поки що характерНою риСою боротьби з кризою  
в ЄС Є обороННа позиціЯ лідерів країН–члеНів і НаціоНальНа 
НерішУчіСть кількох держав

вінції. тому важливою є й ре-
форма місцевих громад — люди 
повинні відчувати, що вони все-
таки можуть чогось досягати, 
що не все вирішується десь там 
на горі. А це теж елемент євро-
пейського вибору країни. 

Досвід президентства Ющен-
ка і януковича та урядів Юлії 
тимошенко однозначний: євро-
пейський вибір неможливий 
без реформ в Україні, сенсом 
яких буде боротьба з корупцією 
та гарантування безпеки грома-
дян. Без цього зміни пробуксо-
вують, вони не переконують За-
хід і насамперед самих грома-
дян України. Українці показали, 
особливо під час «помаранчевої 
революції», що вони мають ам-
біції жити в демократичній кра-
їні. Але українська еліта проде-
монструвала, що не здатна ви-
користати цей потенціал. Не іс-
нує європейського шляху без 
внутрішньої реформи. Без цьо-
го переговори з ЄС будуть фік-
цією й оманою для людей. 

єС ПовиНЕН 
розширювАТиСя
так само має непокоїти і втома 
від України в ЄС, бо рішучий 
план на майбутнє потрібен і са-
мій Європі. такий політичний 
план має містити не тільки про-
граму глибшої інтеграції Украї-
ни до ЄС, а й обіцянку розши-
рення Євросоюзу на Схід. поки 
що характерною рисою бороть-
би з кризою в ЄС є оборонна по-
зиція лідерів країн-членів і наці-
ональна нерішучість кількох 
держав. тому ніхто не говорить, 
як виграти від кризи, усі дума-
ють тільки про те, як від неї 
втекти. Заплановані реформи, 
особливо в економічній сфері, 
більше спрямовані на забезпе-
чення певної політичної вигоди 
деяким європейським лідерам, 
а не на зміцнення всієї спільно-
ти. Хто сьогодні враховує ризик 
демографічної кризи у Європі, 
відсутність нових ринків збуту, 
можливість дестабілізації на 
Сході, якщо його залишити нао-
динці без надії на зміни?

Адже ЄС, який не говорить 
про розширення, який не вра-
ховує експансії своїх ідей на 
Старому континенті, надсилає 
сигнал: «нам настає кінець», 
«ми вже збираємо речі». З Євро-
союзом, який сидить «на валі-
зах», ніхто всерйоз не рахувати-
меться. «Криза в Європі», «ЄС 
на роздоріжжі» — під такими 
заголовками виходить безліч 
статей, проводиться маса зу-
стрічей і конференцій. Урядо-
вий песимізм і відсутність на-
ступального плану на майбутнє 
— так може виглядати тепер 
Брюссель, причому не тільки в 
очах гостей зі Сходу. Але це 
тільки тимчасові гасла.

похмурі настрої і катастро-
фічні прогнози повинні зре-
штою змінитися. Брюссель не-
багато виграє від розміркову-
вань про розпад Європейсько-
го союзу, проте сьогодні він 
може виграти, якщо в європей-
ських лідерів з’явиться переко-
нання у тому, що необхідна но-
ва версія європейського проек-
ту. варто, щоб про це 
пам’ятали також українці. l
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