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спеціальна тема:

чоГо хоче  
«нова» євРопа
у лютому 1991 Року, 
ще до Розпаду сРсР, 
в уГоРському містечку 
виШеГРад лідеРи поль-
щі, уГоРщини та чехос-
ловаччини підписали 
деклаРацію пРо спіль-
не пРаГнення до інте-
ГРаціЇ в євРопейські 
стРуктуРи. так виникла 
виШеГРадська ГРупа  — 
нефоРмальний клуб 
кРаЇн, об’єднаних 
спільним інтеРесом. 
після 2004 Року, коли 
польща, уГоРщина, 
чехія і словаччина 
стали членами євРосо-
юзу, виШеГРадська чет-
віРка не Розпалася, 
а поставила пеРед 
собою нову мету  — 
впливати на фоРмуван-
ня поРядку денноГо 
та на пРийняття РіШень 
у єс наРівні з найбіль-
Шими кРаЇнами стаРоЇ 
євРопи. пРо те, чоГо 
вже змоГла домоГтися 
нова євРопа, мова 
в спеціальній темі, 
яку «k:» підГотували 
спільно з польськими 
колеГами

Чи СПРАВДІ Україна так само, 
як Чехія, Польща, Угорщина і 
Словаччина 20 років тому, сто-
їть сьогодні перед стратегіч-
ним вибором у європейському 
напрямі? Так. однак ні в кого 
немає ілюзій. Це вибір не раю, 
а кращого стандарту. Це, швид-
ше, вибір моделі, в якій кожен 
сам створює національний до-
бробут. Двадцять років тому 
об’єднання з Європою було для 
країн Вишеградської групи 
(V4) потужним імпульсом. На-
скільки він був потужним, ви-
дно у порівнянні з Україною. 
Тоді наші економіки, наші сус-
пільства перебували на схожо-
му рівні. Метою були німецькі 
чи французькі стандарти. Сьо-
годні ці двадцять років розділя-
ють наші економіки, хоча 
вони, на щастя, не роз’єднали 
суспільства та симпатії. Ми й 
далі хочемо грати в одній цен-
тральноєвропейській команді 
спільно з Україною і робити ви-
сновки зі складних уроків.

Вишеградська співпраця є 
найкращим прикладом такого 
уроку. Це шлях зусиль, конку-
ренції і вимогливої кооперації, 
а іноді й умінь справлятися зі 
складним минулим. Але коли 
ми озираємося на ці двадцять 
років, ні в кого не виникає 
сумнівів, що результат був вар- visegradinsight.eu polinst.kiev.ua
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тий старань і треба докладати 
зусиль й надалі. Співпраця цих 
держав була заснована на іде-
алах дружби й упевненості, 
що разом ми краще впораємо-
ся на європейському ринку. 
Значною мірою це вдалося. 
Сьогодні Вишеград  — це мар-
ка, яку впізнають у світі. Тор-
говельний оборот V4 із Німеч-
чиною є одним із найбільших 
у ЄС, Франція має з V4 значно 
більші обороти, ніж з Китаєм. 
Американці говорять про нас 
як про регіон, а не окрему дер-
жаву, газова криза 2008 року 
показала Росії, що цю групу 
тісно об’єднує взаємна під-
тримка, а в Раді ЄС держави 
V4 разом мають стільки ж го-
лосів, скільки Франція та Ні-
меччина разом. Наш спільний 
голос враховують і разом з 
Україною, якщо ж Україна ко-
лись стане членом європей-
ської спільноти, то на нього 
зважатимуть ще більше. 

однак не в політиці сила на-
ших країн. Це сила громадян, 

творчих починань у бізнесі, 
культурі та громадянському 
суспільстві. На кожній із на-
ших держав лежить тінь ко-
рупції, від якої ми хочемо 
звільнитися, і у кожній із на-
ших держав громадяни пра-
цюють, щоб життя стало чес-
нішим. Мета спільної діяль-
ності полягає не тільки у зба-
гаченні народів, а й у впевне-
ності, що всі мають рівні пра-
ва, зокрема право на щастя та 
порядне життя.

А чи буде використано цей 
потенціал, вирішує не Брюс-
сель і не Берлін. Ми колись 
повірили, що нам вдасться, і 
тепер віримо, що вдасться 
також і Україні. однак це 
повинно мати для України 
другорядне значення. Важ-
ливішим натомість є те, чи 
сама Україна здатна повіри-
ти у свої можливості та про-
вести внутрішні зміни. Як-
що так, то ми охоче допомо-
жемо і гратимемо разом в 
одній команді. l

Ф
О

ТО
: М

. с
О

л
О

д
К

и
й

#40_comments_ukr.indd   20 16.10.2013   18:27:03



21 | КОМЕНТАРІ: №40 | 18 жовтня 2013 comments.ua

матеуШ Гняздовський 
керівник центральноєвропейського 
відділу центру східних досліджень  
у варшаві

ІСНУЄ небагато міжнарод-
них об’єднань, де термін «со-
лідарність» з’являвся б так 
часто у різних контекстах і 
значеннях, як у Вишеград-
ській групі. Це слово від са-
мого початку було присутнім 
у центральноєвропейській 
співпраці, але з часом воно 
набуло конкретного виміру. 
Регіональна солідарність  — 
це не лише висока ідея, а й 
спосіб дій, вигідний не тіль-
ки для держав і суспільств 
Польщі, Чехії, Словаччини й 
Угорщини. Це також своєрід-
ний компроміс історично-ін-
теграційних традицій країн-
членів, жодна з яких не за-
йняла панівної позиції. 
У розвитку цього компромісу 
зіткнулося кілька специфіч-
них прошарків регіональної 
самосвідомості. Їхнім спіль-
ним знаменником спочатку 
було специфічне відчуття зо-
внішньої загрози, але з ча-
сом воно втратило своє зна-
чення. Проте якби спробува-
ти знайти слово-ключ, яким 
можна було б описати цен-
тральну вісь співпраці, що 
об’єднує держави V4 після 
вступу до ЄС, це була б саме 
солідарність  — у різних сен-
сах цього слова.

Концепція Центральної 
Європи, з якою увійшли в 
політику антикомуністичні 
кола, була «аполітичною» в 
тому сенсі, що не висувала 
альтернативних автономіч-
них цілей у процесі інтегра-
ції континенту. Пріоритетом 
залишалося завершення 
справи звільнення «відсіче-
ного» фрагмента Заходу і 
повернення йому власної 
ідентичності. Виконання 
цього завдання полегшувала 
тісна співпраця між сусіда-
ми, обумовлена не тільки іс-
торичними і сентименталь-
ними мотивами, а й з праг-
матичними інтеграційними 
викликами.

З іншого боку, не сприяли 
зміцненню духу регіональ-
ної солідарності ті, для кого 
вишеградська співпраця бу-
ла виключно «ліфтом у Єв-
ропу», а центральноєвро-
пейськість сприймалася 
тільки як «зала очікування» 
перед пересадкою в утопіч-
ну європейську супердержа-

ву. З цим інструментальним 
підходом до співпраці було 
пов’язане виникнення в ін-
телектуальних елітах розча-
рування таким Вишеградом, 
який створили політики, бо 
надії не справджувалися. 
В умовах природної вестер-
нізації, яка неминуче наста-
ла після стількох років при-
мусової ізоляції від Заходу 
за «залізною завісою», та на 
тлі глобалізаційних процесів 
Вишеград не міг справити 
значущого впливу на куль-
турні перетворення. У гро-
мадянському вимірі тільки 
частково було використано 
інтелектуальний та соціаль-
ний потенціал, пов’язаний з 
ентузіазмом щодо зміцнен-
ня співпраці суспільств і 
розвитку контактів у рамках 

Міжнародного вишеград-
ського фонду.

Солідарність держав V4 
пройшла кілька складних 
випробувань. На початку 
для тогочасних лідерів пере-
творень  — заможніших Че-
хії та Угорщини  — регіо-
нальна співпраця здавалася 

тягарем на шляху до ЄС і 
НАТо. Суттєве місце у деба-
тах на цю тему відігравала 
Польща в контексті різниці у 
масштабах між нею та мен-
шими партнерами. Початко-
ві побоювання щодо занадто 
важкого модернізаційного 
багажу, яким для регіону бу-
де велика відстала польська 
економіка, з часом поступи-
лися місцем підозрі, що 
Польща після вступу до ЄС 
сама вийде із центральноєв-
ропейського простору та 
формуватиме більш само-
стійну позицію. У зв’язку з 
цим виникали спекуляції 
про можливий розвиток 
стратегічного партнерства 
малих держав регіону і від-
родилися різноманітні кон-
цепції дунайської співпраці, 
без Польщі.

однак згодом виявилося, 
що V4  — це не тільки «зала 
очікування» на шляху до ЄС. 
Вишеградська група змогла 
подолати інтеграційну втому 
періоду перед набуттям офі-
ційного членства, звівши рі-
вень очікувань до реалістич-
ного. Шкода було втрачати 
також і прагматичну чотири-
сторонню співпрацю у секто-
ральному вимірі, яка все 
менше залежала від поточ-
них політичних питань. 
А з часом відбулося погли-
блення солідарності, побудо-
ваної на конкретних інтере-
сах. З’ясувалося, що вона 
приносить неабияку ко-
ристь, перетворившись на 
частину центральноєвропей-
ської realpolitik. Яскравим 
прикладом є формування 
енергетичної безпеки. Хоча 
досвід новітньої історії під-
штовхував V4 до потреби тіс-
ної співпраці у цій сфері, 
довго не вдавалося виробити 
механізми, що створювали б 
можливості для спільної реа-
лізації інтересів V4 у цій га-
лузі. однак російсько-україн-
ська газова криза, яка заче-

пила держави регіону на по-
чатку 2009 року, стимулюва-
ла негайні солідарні дії сусі-
дів, зокрема, постачання га-
зу в Словаччину із західного 
напрямку. А на далеку пер-
спективу в регіоні було побу-
довано мережу сполучних 
газопроводів, які дозволяють 
ефективно взаємодіяти у 
кризових ситуаціях.

Узагалі життя в рамках ЄС 
довело, що в багатьох ситу-
аціях спільний голос держав 
V4 краще чути. Зокрема, не 
справдилися пророцтва, що 
з часом солідарність «чет-
вірки» в бюджетних питан-
нях ЄС буде слабшати. 
Якраз навпаки  — у перего-
ворах щодо наступних бага-
торічних фінансових періо-
дів представники держав 
регіону, збагачені попере-
днім досвідом, із калькуля-
тором у руках набагато лег-
ше доходять висновку, що 
регіональна солідарність 
приносить вигоду.

Хоча V4 не раз ставала 
жертвою занадто оптимістич-
них очікувань, а надмірний 
ентузіазм у зіткненні зі склад-
ними реаліями призводив до 
того, що проголошувався «кі-
нець Вишеграду», натомість 
наразі вона залишається най-
ефективнішою моделлю регі-
ональної співпраці у Цен-
тральній Європі. l

виШеГРадська 
realpoliTik
РЕгІОНАльНА МОдЕль, пОбудОвАНА пОльщЕю, 

чЕхІєю, слОвАччиНОю й угОРщиНОю, 

зАлишАєТься пРиКлАдОМ НАйЕФЕКТивНІшОї 

спІвпРАцІ в цЕНТРАльНІй євРОпІ

солідарність  
Країн 
вишеградсьКої 
групи 
з бюджетних 
питань єс  
з часом тільКи 
міцнішає

найбільШі інвестоРи  
кРаЇн виШеГРадськоЇ четвіРки з числа інШих кРаЇн єс 
(Обсяги пРяМих ІНвЕсТицІй НА КІНЕць РОКу в МлРд. євРО)  

Країна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Нідерланди 30,9 39,3 42,3 49,7 64,2 66,4 70,6 78,9 69,2

Німеччина 28,0 34,3 40,0 48,0 51,3 49,1 51,8 54,8 58,8

Австрія 12,0 15,2 17,6 20,1 25,7 28,5 31,0 32,6 30,7

Франція 11,2 13,6 16,0 18,3 23,5 23,3 25,0 29,7 28,6

люксембург 2,9 4,7 6,8 14,0 23,4 22,7 22,1 26,2 27,0

Іспанія 1,4 2,3 5,4 6,4 7,5 7,6 8,6 10,1 12,4

швеція 2,8 3,7 4,7 5,2 6,1 7,4 8,1 8,0 10,9

бельгія 3,8 4,9 5,5 6,3 9,6 9,4 11,0 10,0 10,2

великобританія 4,1 4,6 8,3 9,6 7,7 6,2 7,6 10,7 9,9

Італія 3,5 4,5 6,4 7,0 4,9 5,4 3,2 11,8 9,5

джеРело: EUROSTAT

Польща

Словаччина

Чехія

Угорщина

ДЖЕРЕЛА: EUROSTAT, WTO

Територія 

533,6 тис. км2 

12,34%*
Населення 

64,37 млн. осіб 

12,75%*
ВВП 

702,2 млрд. євро 

5,43%*

Експорт 

$525,4 млрд. 

9,05%*

Імпорт 

$510,3 млрд. 

8,73%*

*% від ЄС

виШеГРадська ГРупа у євРосоюзі 
(зА пІдсуМКАМи 2012 РОКу)
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спілкувався войцех пШибильський 

НА НАШІ запитання відповідає головний 
редактор польської «газети виборчої», ві-
домий громадський діяч Адам Міхнік.

Центральноєвропейська ідентичність 
Польщі значною мірою визначається 
усвідомленням свого географічного 
розташування між Москвою і 
Берліном. Що у цьому переконанні 
може бути цікавим для українців?
Я б не хотів говорити з патерналістської 
позиції, наче я знаю краще. Українці самі 
знають, що з того, що пропонує Європа, 
припаде їм до смаку. Але мені здається, 
що вони стоять зараз перед історичним 
вибором. Вибір між Євразійським сою-
зом і Європейським Союзом  — це циві-
лізаційний і політичний вибір. У цьому 
сенсі досвід польський, чеський, угор-
ський чи румунський може бути для 
українського народу і українських еліт 
цікавим.

Але ви розумієте дилеми і дискусії, пе-
ред якими вони сьогодні стоять. Якби 
ви були українцем, чи переконували б 
їх інтегруватися до Європи?
У мене немає в цьому анінайменшого 
сумніву. Я переконував у цьому поляків у 
Польщі, хоч і не знав, що з того буде. 
Була дискусія. І були ті, хто казав, що 
приєднання до ЄС означає втрату неза-
лежності, національної, культурної, релі-
гійної ідентичності, бо «Євроленд»  — це 
Вавилон  — розсадник гріха, наркотики, 
аборти, контрацепція, розлучення. 
Невідомо, як би все закінчилося, коли б 
не Папа Римський, який однозначно ска-
зав: «Від Люблінської унії  — до 
Європейського Союзу». Я вважаю, що 
приєднання до ЄС принесло Польщі 
поки що виключно позитивні результати 
і жодного негативного. Жодного, хоча в 
ЄС криза. Тож я, звичайно ж, намагався 
б переконати українців і звернувся б при 
цьому до двох аргументів. Перший: 
ЄС  — це якір демократії. Якби в 
Європейському Союзі не було Угорщини, 
ми уже мали б там повністю авторитар-
не правління. А другий  — що це цивілі-
заційний вибір певного способу життя. 
Що це інтеграція грецької демократії з 
римським правом і Просвітництвом. Що 
це просто найкраще, що виробило люд-
ство. І жити у цьому світі найгідніше і 
найвигідніше.

Вишеградська група серед іншого була 
створена для того, щоб ввійти до ЄС 
на кращих умовах. Але за якийсь час 
ви почали скептично ставитися до 
цього проекту...
Ні, це був не скептицизм, а своєрідний 
жаль, розчарування. Я тоді був ентузіас-
том вишеградської ідеї. Зрештою, зали-
шаюся ним і досі. Тільки складно було 

говорити про ефективний Вишеград, 
коли він виглядав, як сорочка, зшита 
дуже грубими нитками.

Але тоді ми були схожими за рівнем 
розвитку, ступенем модернізації. 
Сьогодні все по-іншому. Чи слушно 
остерігається Україна, що стане в єв-
ропейському «меню» окремою  
стравою?
Кожен у певному сенсі сам, бо ЄС утво-
рюють окремі держави. Якщо для 
України ЄС  — великий проект, то таким 
меншим проектом міг би стати 
Вишеград.

Як ви вважаєте, чи могли б українці 
співпрацювати з нами у рамках 
Вишеградської групи, наприклад, за-
вдяки схожому досвіду чи близькій 
ідентичності?
Я думаю, що немає єдиної України  — є 
Західна Україна, є велика Україна, є Київ, 
є одеса  — кожне місце становить окре-
му дійсність. Мені здається, що така 
співпраця могла б тільки збагатити і єв-
ропейський, і вишеградський проект. 
Але, можливо, з мого боку наївно так ду-
мати. 
Можливо, більшість людей у Східній 
Україні скаже: «Навіщо ми будемо пхати-
ся до тих німців, поляків і бозна-кого ще? 
Росіян ми знаємо, знаємо їхню мову, нас 
об’єднує спільна пам’ять, спільна релігія, 
краще йти до Росії». Але тоді треба по-
ставити питання: а що з Росією? Зараз у 
Москві форсується проект Євразійського 
союзу. Це і є спроба реконструювати 
Радянський Cоюз. Ще побачимо, що з 
цього вийде. Україна проходить дуже 
складний історичний момент, бо вона 
перебуває поміж Бандерою і Сталіним. 
Ми пам’ятаємо про жертв Сталіна, голо-
домор  — але, з іншого боку, УПА також 
була  — до певного моменту  — у союзі з 
гітлером. отже, цей конфлікт пам’яті 
має також і внутрішній український ви-
мір. Звичайно ж, я не можу передбачити, 
що трапиться, але передчуваю, що цей 
конфлікт буде нелегко розв’язати. 
Напруга поміж різними інтерпретаціями 
історії існуватиме й надалі, але, може, 
вона так само існуватиме навіть у рам-
ках Європейського Союзу чи Вишеграду. 

Які важливі кроки до порозуміння між 
Україною і Польщею, на ваш погляд, 
зроблено останнім часом?
У співпраці Польщі з Україною відбулися 
такі важливі кроки, як публікація книж-
ки оксани Забужко, переклади Юрія 
Андруховича, надзвичайно цінні публі-
кації Ярослава грицака. Спочатку давай-
те познайомимося один з одним, а потім 
зрозуміємо, де наші спільні інтереси. 
Звичайно ж, ключ до України в Україні, а 
не в Польщі, не в Брюсселі, не в Берліні. 
Українці самі повинні вирішити, у який 

бік вони хочуть іти. Ми маємо зробити 
все, щоб європейська або ж вишеград-
ська атмосфера була привабливою. А на-
самперед ми повинні дізнатися, з ким 
маємо справу. 
У Польщі, наприклад, дуже характерною 
є суперечка про Волинь, на мою думку, 
абсолютно шкідлива. Маю на увазі, що 
ми у Польщі не усвідомлюємо, як вона 
впливає на сучасних українців. Не кажу-
чи вже про те, що правові наслідки  — 
вимога видачі українських злочинців  — 
передбачають відповідь: вимогу видачі 
відповідальних за акцію «Вісла». Але у це 
можна гратися безкінечно. Тож треба до-
бре добирати слова, які там, в Україні, 
сприймаються як принизливі, образливі 
чи дискримінаційні. Казати, що україн-
ці  — це «схильний до геноциду» народ, 
це все одно, що сказати: поляки  — «ан-
тисемітський народ». Так, у Польщі є ан-
тисеміти, але поляки  — це не антисеміт-
ський народ!

Якщо вже йдеться про добір слів, 
то чи є, на вашу думку, українці  
європейцями?
Право німців називатися європейцями 
ставилося під сумнів, пригадаймо відо-
мий нарис Тадеуша Кронського під на-
звою «Фашизм і європейська традиція». 
Ставилося під сумнів право поляків нази-
вати себе європейцями, бо «що це за на-
род»? Європейськість визначають три 
критерії: критерій ідентичності, який 
встановлюють самі українці, географіч-
ний критерій, який чітко засвідчує, що 
вони європейці, а також політичний кри-
терій, який буде визначено майбутніми 
рішеннями Києва. Багато чого, звичайно 
ж, залежить від Брюсселя. Проукраїнська 
політика нашого уряду у Брюсселі здій-
снюється виважено, за що я похвалив би 
нашого прем’єра, міністра закордонних 
справ і президента. 

Хто правильніше чинить: Броніслав 
Коморовський, який зустрічається із 
Віктором Януковичем, або ж Ангела 
Меркель, яка сумнівалася, чи взагалі 
їй відвідувати Євро-2012?
Це велика проблема, тільки у ній мало 
спільного із самою Україною. Тут просте-
жується здебільшого певна філософія. 
Я мушу зізнатися, що це одне з тих пи-
тань, на які у мене одна думка до обіду, 
а інша  — після. З одного боку, терпимо 
ставитися до уряду, який садить у 
в’язницю своїх опонентів під вигадани-
ми претекстами, неприйнятно. Це вима-
гає реакції європейської спільноти. Я про 
це говорю із тим більшою переконаніс-
тю, що сам був в’язнем і добре знаю, за 
що. З іншого боку, бойкот України озна-
чає згоду на те, щоб єдиним партнером 
Києва залишалася Москва  — і він одно-
часно відкидає будь-які інструменти для 
діяльності у майбутньому.  l
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спеціальна тема:

філіп Русін 
директор Французького центру 
досліджень у соціальних науках 
(CEFRES) у празі

З 2010 РоКУ боргова криза єв-
розони підкреслила сильні та 
слабкі сторони моделей еконо-
мічного зростання кожної євро-
пейської країни. Вчорашні істо-
рії економічного успіху  — Ір-
ландія та Іспанія  — виявилися 
нетривкими і перетворилися 
на глибоку банківську кризу. 
Франції, другій за розміром 
економіці єврозони, загрожує 
втрата конкурентоспромож-
ності. Навпаки, Німеччина, яку 
в 1999 році The Economist на-
звав «хворою людиною зони 
євро», підтвердила своє еконо-

між 
беРліном, 
паРижем 
і ваРШавою
АНгЕлА МЕРКЕль І дОНАльд 
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польща чітКо заявила про свої амбіції 
замінити аргентину у G20

мічне лідерство. А Польща зби-
рається реалізувати промову 
прем’єр-міністра Дональда Тус-
ка про «зелений острів на чер-
воній мапі» (була проголошена 
у травні 2009 року; малося на 
увазі зростання країни на тлі 
загальної економічної кризи в 
Європі).

Дійсно, Польща є єдиною єв-
ропейською країною, яка змо-
гла уникнути стагнації та реце-
сії з початку міжнародної фі-
нансової кризи у 2008 році. Бе-
ручи до уваги цей новий євро-
пейський порядок, дослідники 
з ECFR (Європейська рада з 
міжнародних відносин) Ульрі-
ка геро і Костянтин геберт рік 
тому опублікували статтю на 
сайті openDemocracy з прово-
каційною назвою «Чи стане 
Польща новою Францією для 
Німеччини?». очевидно, цього 
не трапиться ще принаймні де-
сять років. 2012 року ВВП 
Франції (2032 млрд. євро) все 
ще більш ніж у п’ять разів пере-
вищував ВВП Польщі (381 
млрд. євро). 2004 року фран-
цузький ВВП був вищий від 
польського у вісім разів.

Проте щось дійсно змінюєть-
ся у «Веймарському трикутни-
ку» (Франція  — Німеччина  — 
Польща), адже таке питання 
навіть не спало б нам на думку 
десять років тому, коли Польща 
приєдналася до ЄС. Зрозуміти, 
що відбувається, допоможуть 
економічні та політичні факто-
ри. Країни V4  — Вишеград-
ської четвірки (Польща, Угор-
щина, Чехія, Словаччина)  — 
разом мають населення близь-
ко 64 мільйонів осіб, що еквіва-
лентно населенню Франції. Во-

ни стали такими ж важливими, 
як Франція, для німецького екс-
порту (більше 100 млрд. євро у 
2012 році) і з 2004 року навіть 
перевищують Францію у ні-
мецькому імпорті  — досягши 
2012 року 107,7 млрд. євро, що 
наполовину більше, ніж імпорт 
Німеччиною французьких про-
дуктів (72,2 млрд. євро).

Це збільшення взаємозалеж-
ності між Німеччиною та краї-
нами V4 є наслідком великих 
прямих іноземних інвестицій 
Німеччини у своїх східноєвро-
пейських партнерів, починаю-
чи з 1989 року. Дійсно, Цен-
тральна Європа стала «вну-
трішнім районом» для німець-
кої промисловості, що прино-
сить користь обом сторонам. 
Разом із структурними рефор-
мами, впровадженими десять 
років тому герхардом Шреде-
ром, організація розподілу ви-
робничих процесів німецьки-
ми підрядниками у регіональ-
ному масштабі завдяки віднос-
но низькій вартості робочої 
сили у країнах V4 внесла зна-
чний вклад в економічний 
успіх Німеччини.

однак створення взаємних 
економічних інтересів є необ-
хідним, але недостатнім для за-
безпечення політичної конвер-
генції між колишніми ворога-
ми. останніми роками Варша-
ва та Берлін здійснили рішучі 
кроки для того, щоб зробити 
польсько-німецьке примирен-

ня настільки ж міцним і незво-
ротним, як і французько-ні-
мецьке. Німецький канцлер 
Ангела Меркель і польський 
прем’єр Дональд Туск вивели 
двостороннє співробітництво 
на найвищий рівень з часів 
возз’єднання Німеччини. Бага-
то дипломатичних символіч-
них жестів сприяли цьому по-
літичному зближенню: напри-
клад, після парламентських ви-
борів 2009 року в Німеччині 
новий міністр закордонних 
справ Ґідо Вестервелле здій-
снив свій перший візит до Вар-
шави, у березні 2012 року той 
самий вибір зробив новообра-
ний федеральний президент 
Німеччини Йоахім Ґаук. Зама-
ло уваги французькі ЗМІ приді-
лили бунтарській промові 
польського міністра закордон-
них справ Радека Сікорського у 
Берліні в листопаді 2011 року, 
в якій він закликав до німець-
кого лідерства у регулюванні 
кризи єврозони: «Я менше бо-
юсь німецької могутності, ніж 
починаю боятися німецької 
бездіяльності. Ви стали неза-
мінною нацією Європи… За 
умови, що ви включите нас у 
процес прийняття рішень, 
Польща підтримає вас».

Коли ми оцінюємо досягнен-
ня уряду Туска в тому, що сто-
сується структурних реформ, 
не можна не сказати, що зро-
блено було надто мало. Полі-
тичний талант Туска скоріше 
полягає в тому, що він розпо-
вів співгромадянам казку про 
«зелений острів», який швидко 
оговтується від зовнішніх уда-
рів, проходячи стадію приско-
реної модернізації. Туск вису-
ває на передній план міцний 
підприємницький дух поляків 
та внутрішню інституційну 
структуру, яка сприяє розви-
тку бізнесу, для збільшення 
кількості прямих іноземних ін-
вестицій  — особливо від кра-
їн, що розвиваються, які шука-
ють доступу на спільний євро-
пейський ринок. Разом із від-
криттям величезних потенцій-
них ресурсів сланцевого газу 
(які ще потребують підтвер-
дження) це, безумовно, сприяє 
збільшенню впевненості поля-
ків у собі. Польща навіть чітко 
заявила про амбітні плани за-
мінити Аргентину в G20.

однак у поєднанні з кризою 
єврозони, яка широко висвіт-
люється в ЗМІ, розповіді Туска 
про «зелений острів» мають 
сильний протилежний ефект: 
громадська думка у Польщі що-
до приєднання до єврозони 
стрімко змінилася з 64% у 2002 
році до 25% десятьма роками 
пізніше. Зараз настав час для 
Туска створити нову розповідь: 
спробувати переконати грома-
дян Польщі, що прийняття євро 
є кращим і єдиним способом 
для поляків приєднатися до са-
мого політичного ядра ЄС. Як 
Туск казав раніше: «Бути за сто-
лом, а не в меню». l

спасіміР домаРадзький

НА ЗАХоДІ корупцію однознач-
но засуджують, на Сході зде-
більшого миряться з нею. А у 
Центральній Європі хоча й за-
суджують корупцію, та вона 
квітне, таврують, але вона ва-
бить, її і переслідують, і ви-
правдовують водночас.

Словацький письменник 
Антон Хикіш наводив таку 
причину існування корупції 
за часів комунізму, як самоза-
хист в умовах відсутності то-
варів і послуг. Мабуть, кожен 
стикався з аргументами, які 
хоч і не були спрямовані на 
реабілітацію корупції, але все 
ж таки витягали її з етичного 
небуття як зло, необхідне для 
подолання іще гіршої систе-
ми. Вона дає можливість пе-
ребороти чиновницьку байду-
жість, лікарську бездушність 
чи поліцейську дріб’язковість. 
Це надія оминути бюрокра-
тичні бар’єри, погане законо-
давство чи прискіпливі пере-

вірки. Це також і перспектива 
добробуту на тлі загальних 
злиднів, джерело підвищення 
самооцінки у системі, яка зне-
важає людську гідність, ну і, 
безсумнівно, доказ влади над 
іншими.

З іншого боку, саме корупція 
становить цікаве джерело при-
кладів суспільної мобілізації 
проти цієї винятково гострої 
форми суспільного раку. ось 
кілька таких прикладів.

2011 року чеський фінансист 
Карел Янечек заснував Націо-
нальний фонд проти корупції. 
Може видатися, що це просто 
чергова ініціатива, спрямова-
на на саморекламу заможної 
людини на хвилі суспільного 
обурення корупцією, та у цій 
ініціативі є дещо виняткове. 
Янечек об’єднав сили із Каре-
лом Рандаком, колишнім аген-
том контррозвідки, який спеці-
алізувався на розслідуванні 
організованої злочинності. 

чеРвоне світло 
для коРупціЇ
ОдНу з числЕННих пРичиН сОцІАльНОї 

ФРусТРАцІї у цЕНТРАльНІй євРОпІ  

сТАНОвиТь КОРупцІя. АлЕ сТАвлЕННя  

дО НЕї спЕциФІчНЕ

продовження на стор. 24 
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24
спеціальна тема:

спілкувалася ельжбета хмеляРова

НА НАШІ запитання відповів колиш-
ній міністр закордонних справ Чехії, 
головний конкурент нинішнього 
президента Чехії на січневих вибо-
рах 2013 року Карел Шварценберг.

Ви  — один із тих, хто підтримує 
ідею входження України до євро-
пейської спільноти. Чому?
Україна, на мою думку,  — провідна 
країна Європи, я знаю її доволі не-
щасливу історію і тому вважаю, що 
Україна заслуговує на те, щоб мати 
всі можливості для розвитку в євро-
пейському напрямі.

Чи розраховуєте ви на підписання 
угоди про асоціацію України з ЄС?
Я  — тільки «за», і сподіваюся, що у 
Вільнюсі це підтвердиться.

Чи спрямована в напрямку Європи 
політика Президента Віктора 
Януковича?
Я в це вірю, певні його кроки це під-
тверджують. Проте інші кроки й 
факти цьому суперечать. Тут можемо 
згадати і реформи, і ситуацію з 
Юлією Тимошенко… Коли головний 
політичний опонент сидить у тюрмі, 
це мало нагадує європейські поряд-
ки. Якщо я правильно зрозумів, їй ін-
кримінують непрозорість при підпи-
санні газових контрактів з Росією. 
Звісно, це може бути як правдою, так 
і наклепом, але саджати у в’язницю 
провідного лідера опозиції  — не в 
європейських традиціях. 

А як ви сприймаєте теперішню 
українську опозицію, її спроби 
об’єднатися?

Їй треба продемонструвати, 
на що вона здатна. опозиції зараз 
зовсім не солодко: весь державний 
апарат налаштовано проти неї і, 
на жаль, уже багато років поспіль 
сама опозиція зосереджена лише на 
своїх внутрішніх суперечках  — і в 
цьому її велика біда. Але я бачу там 
кілька надійних постатей, тож, по-
бачимо.

Чи вважаєте ви партію «Свобода» 
націоналістичною? 
До певної міри так. Проте в історії 
наших народів на певних етапах їх-
нього розвитку націоналістичні 
партії відігравали державотворчу 
функцію. До того ж Україна, правду 
кажучи, ще не позбулася спадку ко-
муністичного минулого. Але час по-
каже, на що ця сила здатна. Адже 
націоналісти часто спромагаються 
лише на порожні слова, а на вагомі 
вчинки їх уже не вистачає. 
Політичні ж партії варто оцінювати 
за їхніми вчинками.

Як ви сприймаєте сучасний тренд 
надавати набагато більшого зна-
чення економічній дипломатії?
Економічна дипломатія  — кепський 
термін. Скрізь у світі під цим понят-
тям розуміють щось інше. 
Економічна дипломатія  — це, на-
приклад, коли Російська Федерація 
постачає нафту й газ різним країнам 
за різною ціною. Чи коли Сполучені 
Штати оголошують ембарго. Але це 
не ті ресурси, якими володіє Чеська 
Республіка. Звичайно ж, одне із за-
вдань нашої дипломатії  — дбати про 
економічний розвиток і шукати нові 
можливості експорту. А в нас зараз 
навколо теми економічної диплома-
тії почалися якісь нездорові дебати. 
Насправді ж наша дипломатія за-
вжди цим займалася. І за кілька 
останніх років ми ще більше на цьо-
му зосередилися.

Тобто права людини й бізнес не су-
перечать одне одному…
Зовсім ні. Ми завжди були перекона-
ними захисниками прав людини, й 
це чудова традиція, що її чеська ди-
пломатія підтримує з 1990 року, коли 
міністром закордонних справ був 
Їржі Дінстбір, а президентом  — 
Вацлав гавел. Із того часу захист 
прав людини займає пріоритетне 
місце в нашій політиці. Ми не пови-
нні цього недооцінювати. 

І ця ситуація не змінюється остан-
нім часом?
Не думаю. Нам і надалі вдається 
об’єднувати ці дві речі. Наприклад, я 
не йшов на компроміси, я завжди 
твердо захищав права людини. І ра-
зом з тим, якщо ви подивитеся на 
наші економічні результати, то помі-
тите один цікавий факт: наш експорт 
процвітає саме у ті країни, які запе-
речували проти нашого підходу до 
питань прав людини (як, наприклад, 
Китай чи Російська Федерація). Дуже 
важливою є безперервність, не мож-
на щодня змінювати політику. 
Міжнародне визнання і повага у та-
ких сферах приходять тоді, коли 
сильні світу цього розуміють, що за-
хист людських прав  — це не просто 
політика, а обов’язок країни. Так 
само, як шанують швейцарський 
нейтралітет чи посередництво 
Норвегії. А чеська дипломатія має 
ось такий «пунктик». Хтось при цьо-
му може невдоволено бурчати, але 
поважатиме. l

пРо економічну 
демокРатію
каРел ШваРценбеРГ: НАш ЕКспОРТ 

збІльшуєТься сАМЕ дО Тих КРАїН, 

яКІ зАпЕРЕчувАли пРОТи НАшОгО пІдхОду 

дО пиТАНь пРАв людиНи

Метою цієї команди стала під-
тримка інформаторів, переко-
наних у необхідності боротьби 
з корупцією. Прагнучи захис-
тити підприємців від влади і 
політиків, Янечек вирішив фі-
нансово підтримати людей, які 
відважаться викрити коруп-
ційні діяння, а також забезпе-
чити їм, за необхідності, юри-
дичну допомогу. У певному ро-
зумінні це боротьба вогнем 
проти вогню, але це безпере-
чно новий, дієвіший підхід. 
особливий інтерес викликає 
пропозиція отримати мільйон 
крон (майже 40 тис. євро) за 
викриття серйозного випадку 
корупції. Зараз пріоритет ста-
новлять справи у сфері охоро-
ни здоров’я й енергетики. Як 
каже сам Янечек, це відповідь 
на необмежені можливості 
можновладців, які перетвори-
лися на одну з головних непри-
ємностей періоду системної 
трансформації.

У Польщі Центр громадян-
ської освіти (Цго) ввів до сво-
єї програми «громадянська 
освіта для шкіл органів само-
врядування», впровадженої 
1995 року, заняття для гімна-
зистів (13–16 років), присвя-
чені сутності громадянського 
суспільства та етиці у публіч-
ному житті. Частина програ-
ми, яка називається «Молодь 
проти корупції», містить ін-
формацію про роль публічних 
інститутів, права і принципи 
суспільного співжиття, допо-
внену прикладами корупцій-
ної практики із щоденного 
життя. Таким чином, ця про-
грама навчає молодь користу-
ватися своїми законними пра-
вами у стосунках із владою на 
всіх рівнях. За даними Цго, у 
2012/2013 навчальному році 
в понад третині шкіл у Польщі 
викладали предмет «суспіль-
ствознавство» саме за цією 
програмою.

Угорський досвід  — це, зо-
крема, портал atlatszo.hu 
(«Прозорий»). Його створила 
неурядова організація, яка спе-
ціалізується на журналістських 
розслідуваннях. Секрет ефек-
тивності atlatszo.hu полягає у 
простоті. організація викорис-
тала генератор запитань 

(Alavateli), за допомогою яко-
го, на підставі закону про до-
ступ до інформації, можна зби-
рати кореспонденцію між уста-
новою та особою у публічних 
справах, а також відстежувати 
її перебіг у часі.

Хоча перспектива боротьби 
пересічної людини із систе-
мою приваблює не багатьох, 
та трапляються одиниці, гото-
ві взяти на себе тягар наслід-
ків за протидію відвертим зло-
вживанням. У Словаччині 
2009 року Еріка Лакатосова, 
бухгалтер маленької сільради 
Руська, розташованої на кор-
доні з Україною, помітила, що 
сільський голова (староста) 
Лашло Лакатос платить карт-
кою сільради у випадках, які 
важко вмотивувати. Було по-
дано позов зі звинуваченням у 
розтраті публічних коштів, 
проведено аудит, який дійсно 
підтвердив використання ко-
штів, але свідчень старости 
виявилося достатньо, аби за-
крити справу. У лютому 2010 
року пані Лакатосову звільни-
ли: бухгалтер стала жертвою 
своєї пильності. «Порядним 
бути невигідно»  — це поши-
рена думка у нашій частині 
Європи. однак словацька не-
урядова організація Aliancia 
fair-play щороку нагороджує 
людей преміями «Біла ворона» 
(Biela Vrana) за такі унікальні, 
виняткові й особливі вчинки, 
як Еріки Лакатосової, котра, 
намагаючись боротися за 
правду, взяла на себе весь тя-
гар невдячності. А торік у лю-
тому суд у місті Міхаловце ви-
знав звільнення Еріки Лакато-
сової необґрунтованим.

Коли влада забуває про свої 
обов’язки і покликання, люди 
одразу помічають зловживан-
ня. однак лише у вільному 
суспільстві звичайні громадя-
ни здатні стримувати владу 
від спокус. l

 початоК на стор. 23

у чехії можна отримати 
мільйон Крон  
(майже 40 тис. євро) 
за виКриття серйозного 
випадКу Корупції

утримувати 
чиновників 
від спокус — 
одне із завдань 
вільного 
суспільства
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томаШ каспРовіч

РЕВоЛЮЦІЯ у центральноєв-
ропейських країнах, яка при-
вела до падіння комунізму, 
була здебільшого зумовлена 
проблемами економічного 
характеру. Мертві державні 
підприємства з центральним 
плануванням не могли забез-
печувати навіть базові по-
треби суспільства. Але від-
кривши свої економіки, ці 
країни дізналися, що їхня 
низькотехнологічна промис-
ловість не витримує глобаль-
ної конкуренції. Водночас 
високотехнологічної про-
мисловості або не існувало, 
або вона застаріла. Універси-
тети не могли забезпечувати 
ані ноу-хау, ані дослідників 
відповідної кваліфікації, а 
співпраця з промисловістю 
залишалася міфом.

З іншого боку, успадкова-
на від попередньої системи 
початкова та середня освіта 
була зосереджена на матема-
тиці та природничих науках 
на значно вищому рівні, ніж 

у багатьох західних країнах. 
Це, звичайно, суттєво впли-
вало на міжнародні показни-
ки програмістів із Централь-
ної Європи. Ці факти не мо-
гли упустити корпорації, які 
шукали способи перенести 
за кордон виконання певних 
завдань. Можливість вико-
ристовувати місцеві талан-
ти, схоже, була однією з го-
ловних причин для рішення 
IBM інвестувати в Катовіце 
(Польща), де до кінця 2015 
року приймуть на роботу 
2000 осіб. Мета цього фор-
посту  — забезпечити гло-
бальні потреби в галузі 
управління і безпеки опера-
ційних систем.

IBM  — не єдина світова 
компанія, яка працює в 
цьому регіоні. Центральна 
Європа стала центром аут-
сорсингу різних ділових по-
слуг  — від бухгалтерського 
обліку до інформаційних 
технологій. Причиною 
звернення до центрально-
європейських країн для ба-
гатьох західних корпорацій 

стали не лише низькі ви-
трати, а й культурна близь-
кість. Не дивно, що цей сег-
мент економіки минув кри-
зу 2008 року майже неуш-
кодженим, збільшивши об-
сяг та ємність ринку.

А втім слугувати високо-
кваліфікованою, але деше-
вою робочою силою для за-
хідних корпорацій не межа 
амбіцій жителів регіону. 
Можливість самостійного 
розвитку довела польська 
компанія CD Project, яка від-
крила відділення з розробки 
відеоігор на основі серії ро-
манів «Відьмак» Анджея Сап-
ковського. Компанія продала 
понад мільйон примірників 
перших двох ігор. Третя гра, 

Witcher 3, отримала 49 наго-
род на виставці E3 2013  — 
найважливішій події у світі 
електронних ігор,  — включа-
ючи приз «Найкраща гра E3».

Проте дефіцит капіталу 
завжди був проблемою в 
цій частині Європи. На щас-
тя, багато інноваційних ін-
тернет-компаній можуть 
стати глобальними за допо-
могою лише кількох 
комп’ютерів. Скажімо, угор-
ська компанія Prezi змінила 
спосіб презентацій. Відки-
нувши традиційний підхід 
послідовної демонстрації 
слайдів, вони розробили 
концепцію мапи ідей, яка 
надає презентації абсолют-
но унікального сприйняття. 

Завдяки цьому Prezi сьогод-
ні є законодавцем моди і 
щомісяця отримує мільйон 
нових користувачів.

Не можна забувати, що Ін-
тернет сам створює можли-
вості для бізнесу. Чеська 
компанія Socialbakers вирі-
шила використовувати попу-
лярність соціальних мереж 
для зростання. Маючи бага-
то варіантів, відділи марке-
тингу часто не в змозі вирі-
шити, чи правильні їхні 
стратегії і чи принесуть во-
ни прибуток. Саме тут допо-
магає Socialbakers. Вони пу-
блікують інформацію про 
популярність фан-сторінок 
за галузями, потоком відві-
дувачів, іншу корисну ста-
тистику. Почали з Facebook, 
а зараз здійснюють моніто-
ринг ще й Twitter, LinkedIn і 
YouTube.

Новітні технології, вклю-
чаючи штучний інтелект, ви-
користовуються компанією 
Ivona Software з гдині (Поль-
ща) для розробки провідно-
го синтезатора мовлення. 
Продукти, що пропонували-
ся досі, звучать штучно че-
рез брак виразності, але цьо-
го не можна сказати про 
Ivona, і будь-хто може пере-
вірити це на веб-сайті ком-
панії. Її програмне забезпе-
чення перемогло у змаганні 
з продуктами Microsoft, 
Nuance Communications та 
AT&T. Цього року програмне 
забезпечення Ivona придба-
ла компанія Amazon для то-
го, щоб конкурувати з Apple. 
Того дня, коли було оголоше-
но про це, акції Amazon під-
нялися до найвищої ціни за 
52 тижні, а акції Apple впали 
на 12%. Звичайно, не можна 
сказати, що оголошення про 
придбання було єдиною при-
чиною такої поведінки цін 
акцій, але приємно думати, 
що маленька компанія з 
Центральної Європи може 
похитнути міжнародні фі-
нансові ринки. Цьогоріч 
президент Польщі нагородив 
засновників Ivona Лукаша 
осовського та Міхала Кащу-
ка Золотим хрестом за за-
слуги  — безумовно, це рі-
шення було заслуженим.

Та водночас через низьку 
культуру бюрократії та ко-
рупцію багато компаній 
зникають без будь-яких 
об’єктивних причин. При-
кладом цього є польські 
Optimus та JTT, які торгува-
ли апаратним забезпечен-
ням для комп’ютерів і були 
закриті начебто через ухи-
ляння від сплати податків. 
Через кілька років суд в 
обох випадках прийняв рі-
шення на користь підприєм-
ців, але на той час компанії 
вже давно були закриті, а 
можливості і робочі місця 
втрачені. Жоден бюрократ у 
цьому процесі не постраж-
дав. На жаль, це не пооди-
нокі випадки. Тому підприє-
мець ніколи не знає, що на 
нього чекає  — Хрест за за-
слуги чи відчуження влас-
ності за борги. l

Шлях до високих технолоГій
у цЕНТРАльНІй євРОпІ ІсНуюТь МОжливОсТІ для дОсягНЕНь у НАйбІльш ТЕхНОлОгІчНО 

РОзвиНЕНих гАлузях ЕКОНОМІКи. І, схОжЕ, МОлОдь гОТОвА сКОРисТАТися НиМи

слугувати висоКоКваліфіКованою, 
але дешевою робочою силою 
для західних Корпорацій  —  
не межа амбіцій жителів Країн 
центральної європи

Регіон став 
центром 
аутсорсингу 
різних ділових 
послуг — 
від бухгалтер-
ського обліку 
до інформа -
цій них 
технологій
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