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Хто кого
Тенденція тижня: Київ і Брюссель, 
схоже, розраховують на той ефект 
від підписання Угоди про асоціацію, 
який створив би їм якомога менше 
труднощів і водночас дав би 
якнайширше поле для маневру
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У місті Велике Тирново 
князь Фердінанд І прого-
лосив Маніфест про не-
залежність Болгарії

 Факти тижня 

Народився Сергій Єф-
ремов, полковник Армії 
УНР, головнокомандувач 
національної оборони 
Карпатської України

У Лейпцигу розпочав-
ся процес проти ні-
мецьких комуністів, 
звинувачених у підпа-
лі Рейхстагу

Тиждень  
в історії

І
з наближенням Вільнюського саміту 
Східного партнерства залишається де-
далі менше сумнівів у тому, що Київ і 
Брюссель націлені на підписання Угоди 

про асоціацію. Водночас постає питання 
про те, яким вони бачать її втілення.

Усередині ЄС у відповідь на кинутий 
Росією виклик посилилася мотивація таки 
підписати Угоду в 2013-му. Знаковою є од-
ностайність, із якою Європарламент ви-
ступив проти російського тиску й опри-
люднив ініціативи «практичної під-
тримки» учасників Східного партнерства, 
що зафіксовано в резолюції від 12 верес  ня. 
Під час обговорення питання було озву-
чено небезпеку ефекту доміно після заяви 
президента Вірменії про намір проміняти 
асоціацію з ЄС на членство у Митному со-
юзі з Росією. Лунали заклики допомогти 
стабілізації країн, які зазнають економіч-
ного та політичного пресингу Москви. А 
низка формулювань підсумкового тексту 
резолюції, яку високопосадовці РФ уже 
охрестили «істеричною реакцією», свід-
чить про те, що Кремль своїми діями зро-
бив результати Вільнюського саміту мак-
симально залежними від геополітичного 
протистояння й рухається в напрямку 
конфронтації ще далі. В цих умовах Євро-
парламент закликав Єврокомісію та Євро-
пейську службу зовнішньополітичної ді-
яльності (ЄСЗД) «вжити дій на захист 
партнерів Союзу», а Єврокомісію та Раду 
ЄС – виступити з конкретними й ефектив-
ними заходами для підтримки країн-
партнерів «способом тимчасового застосу-
вання відповідних розділів Угоди про асо-
ціацію та ЗВТ з моменту підписання».

Своєю чергою, Віктор Янукович «ви-
ховними бесідами» приборкав внутрішню 

антиєвропейську фронду в Партії регіо-
нів, Центрвиборчком відмовив КПУ в 
проведенні референдуму про вступ країни 
до євразійського Митного союзу, Кабінет 
Міністрів на засіданні одноголосно схва-
лив проект Угоди про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом, а парла-
мент почав активно голосувати за необ-
хідні для її підписання закони. 

Водночас, приймаючи нещодавно ві-
рчі грамоти послів, Янукович заявив: «…
останнім часом ми разом із нашими парт-
нерами з ЄС дійшли висновку, що Україна 
досягла тих критеріїв, які відповідають 
Угоді про асоціацію, що готується до під-
писання у листопаді цього року у Віль-
нюсі». Ці слова, однак, більше свідчать 
про позицію, яку намагаються відстою-
вати українські урядовці, аніж про справ-
жню ситуацію з виконанням «списку 
Фюле» чи критеріїв, сформульованих Ра-
дою ЄС торік у грудні, дотримання яких 
офіційним Києвом було умовою для під-
писання Угоди. Проте в ЄС також не при-
ховують, що до саміту, який відбудеться 
через 10 тижнів, вітчизняна влада не ви-
конає всіх умов і що йтиметься максимум 
про «прогрес» на цьому шляху. З погляду 
Януковича, для його ілюстрації мало б ви-
стачити виконання деяких вимог, цілко-
витого або й часткового. Найбільшими 
каменями спотикання, вочевидь, залиша-
ються ухвалення Виборчого кодексу та 
вирішення проблеми Тимошенко/вибір-
кового правосуддя. Перший має унемож-
ливити жонглювання електоральним за-
конодавством перед кожними черговими 
перегонами залежно від поточних інтере-
сів влади. А з погляду прагматичніших ін-
тересів європейців – додати шансів на по-
рівняно швидку зміну нинішньої ав-
торитарної політичної еліти в Україні 
за результатами найближчих вибо-

Автор: 
Олександр Крамар

У Вашингтоні на 
базі ВМС США ре-
зервіст улаштував 
стрілянину. Заги-
нули 13, поране-
но 10 осіб

Shell дістала дозвіл розпочи-
нати розвідку, а згодом і ви-
добуток сланцевого газу на 
Юзівській площі (Донецька та 
Харківська області)

ХТО КОГО
рів президента й парламенту (запла-
нованих на 2015–2017 роки відпо-
відно) в уже асоційованій Україні. А 
звільнення (або спрямування на лі-
кування за кордон) Юлії Тимо-
шенко потрібне, аби прибрати важ-
ливий іміджевий подразник для єв-
ропейських лідерів (насамперед Ан-
ґели Меркель), які використовували 
свій авторитет для звільнення 
ув’язненої екс-прем’єрки. Проте для 
режиму Януковича виконання цих 
двох умов, певно, і є таким небезпеч-
ним тому, що може ускладнити збе-
реження влади після 2015 року.

У зв’язку із цим інтерес стано-
вить інформація про можливу змі  ну 
процедури набуття тимчасової чин-
ності окремими положеннями Угоди 
про асоціацію ще до її ратифікації 
всіма 28 країнами ЄС. Якщо раніше 

Експерти ООН підтвердили використання хімічної 
зброї під Дамаском. Президента Сирії звинуваче-
но у злочинах проти людства. Натомість США, схо-
же, погодяться на пропозицію Росії щодо передачі 
хімічних арсеналів Сирії під міжнародний контроль: 
удар по Дамаску відкладено
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Народився Октавіан  
Авґуст, перший рим-
ський імператор (від 
27 року до н. е.), засно-
вник принципату

Карл І Великий став 
королем франків

 23 вересня 63 до н. е.  24 вересня 768  26 вересня 1930   25 вересня 1926 

Польська влада за-
боронила діяльність 
«Пласту» в Галичині

Ліга Націй при-
йняла Конвен-
цію про забо-
рону работор-
гівлі та рабства 

ФІФА почала дисциплінарне розслідування про-
ти збірної України з футболу. Причиною стало 
начебто використання нацистської символіки ві-
тчизняними вболівальниками на матчі із Сан-
Марино у Львові. Україну можуть покарати недо-
пуском глядачів на матч із поляками в Харкові

які нібито наводять вітчизняні високо-
посадовці в дискусії з росіянами із при-
воду перспективи співпраці з Митним 
союзом після підписання Угоди про асо-
ціацію з ЄС: «То вони говорять, що «ми 
не виконуватимемо цієї Угоди з ЄС», то 
переконують, що «вона не буде ратифі-
кована європейськими парламентами» 
і т. ін.». У цьому можна знайти певне 
пояснення демонстративній «євроак-
тивності» Януковича останнім часом. 
Потенційне розширення його підтрим-
 ки за рахунок проевропейського електо-
рату (див. стор. 12), картинка «успіху 
на європейському напрям  ку», більша 
лояльність Заходу в питаннях кредиту-
вання України накладатимуться на са-
ботаж вітчизняною владою виконання 
Угоди з ЄС у повному обсязі та/або 
умов, необхідних для її ратифікації 
всіма країнами Євросоюзу. При цьому 
Янукович може зняти із себе відпові-

дальність. Мовляв, ми все зробили, 
тепер питання лише в тому, як 

швидко європейці її ратифікують. 
Тобто, по суті, йдеться про зна-
чно сприятливіший для нього 
варіант «європаузи», в котрій 
він, як уже не раз писав Тиж-
день, цілком ком  фортно почу-
ватиметься, а до того ж уникне 
звинувачень щодо втрати євро-
пейського шансу України на са-
міті у Вільнюсі.

Таким чином, Київ і Брюссель, 
схоже, розраховують на той ефект 
від підписання Угоди про асоціа-
цію, який створив би їм якомога 

менше складнощів і водно-
час дав якнайширше поле 
для маневру. Але з погляду 

довгострокових інтересів 
України та її європейської перспек-
тиви укладення домовленості навіть 
за таких обставин є надзвичайно важ-
ливим і необхідним. 

Росія розпо-
чала «молоч-
ну війну» проти 
Литви

ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Департа-
мент освіти і науки, молоді та спорту Київської місь-
кої державної адміністрації формує списки школя-
рів, батьки яких є журналістами. Чи використовувати-
муть ці досьє для «точкових» репресій проти окремих 
представників медіа – див. tyzhden.ua

передбачали, що для цього вона має 
бути ратифікована Верховною Радою 
України, то тепер, за інформацію що по-
трапила в ЗМІ, знадобиться ще й рати-
фікація Європарламентом. Водночас об-
сяг, у якому Угода про асоціацію буде 
тимчасово виконувана, не планують об-
межувати розділами, присвяченими 
створенню ЗВТ (як передбачали ра-
ніше); імовірно, він включатиме й низку 
політичних розділів. У ЄС, вочевидь, 
розраховують таким чином зберегти об-
личчя під час підписання Уго  ди навіть 
без повного виконання раніше висуну-
тих Януковичу умов: під тим приводом, 
що вимоги можна задовольнити пізніше 
й від цього залежатиме ратифікація Єв-
ропарламентом. Водночас Євросоюз 
пов ністю контролюватиме ситуацію 

після укладення домов-

леності. З одного боку, він може зволі-
кати з її ратифікацією Європарламен-
том, доки Київ не виконає якомога 
більше пунктів, а з другого – у випадку 
актуалізації загрози втягування України 
в Митний союз згадана ратифікація, 
ймовірно, відбудеться досить опера-
тивно, будь-якої миті. Зрештою, в ЄС не 
можуть не розуміти всіх проблем, що їх 
російські спецслужби й лобісти ладні 
створити на шляху схвалення Угоди про 
асоціацію під реальними чи надума-
ними приводами навіть у разі зміни 
влади в Україні на представників ниніш-
ньої демократичної опозиції. Тому не 
виключено, що для голосування в Євро-
парламенті намагаються максимально 
розширити частину положень докумен-
 та, застосовуваних тим  часово до завер-
шення процесу його ратифікації всіма 
28 членами ЄС.

Не менш цікавими в сенсі 
розуміння логіки євроінте-
граційних дій української 
влади стали чергові від-
вертості відповідаль-
ного за втягування Ки-
єва до Митного союзу 
путінського радника 
Сєрґєя Ґлазьєва. 
Зокрема, в інтерв’ю 
газеті «Вести» він 
таким чином проко-
ментував аргументи, 
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14 млн грн
витратило МВС на придбання не-
рухомості в Ялті. За інформацією 
депутата Геннадія Москаля, тен-
дери не були проведені

На 5,4%
скоротилося промвиробництво в 
Україні у серпні. Дані Держстату 

70% 
медичного обладнання в Украї-
ні є зношеним. Оцінка Всеукраїн-
ського лікарського товариства

6 млн грн 
витратить МОН на рекламу укра-
їнських вишів у Казахстані та Грузії 

1,63 млн осіб 
становить урізана квота на 2014 
рік для в’їзду трудових мігрантів 
до Росії (проект постанови уря-
ду РФ): це 93,5 % від кількості іно-
земних працівників, залучених 
цього року (1,75 млн осіб)

до $370
тобто вдвічі, зросте, державне 
мито для російського працедав-
ця, який надає роботу мігрантові

МАйжЕ СЕРйОЗНО

«Чіста данєцкій футбол»
Поразки, які супроводжують київське «Динамо» останнім часом, дивним чином істотно не 
позначаються на симпатіях уболівальників до цього клубу. Як засвідчують соціологічні 
дослідження, він є найпопулярнішим в Україні. При цьому значно успішніший нині на 
футбольному полі щедро спонсорований Рінатом Ахметовим донецький «Шахтар», навіть 
попри очевидні успіхи в єврокубках, має майже удвічі меншу підтримку й фактично 
залишається суто регіональним. Звісно, нелюбов українських уболівальників до «Шахтаря» 
частково можна пояснити тим, що він походить із регіону, з якого вийшла нинішня 
українська влада, яку не підтримує понад 70% українців. Але не виключено, що більшість із 
наших співвітчизників не можуть визнати донецький клуб своїм через особливий психотип 
його футболістів і керівництва – дике бажання будь-що перемогти, байдуже, у який спосіб. 
Вчора нападник Луїс Адріано забиває гол данському «Нордшелланду», начхавши на 
правила футбольного fair play (див. Тиждень, № 47/2012), а сьогодні після програного 
матчу ображений головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу відмовляється потиснути 
руку коучу львівських «Карпат» (див. стор. 7). Не здивуємося, якщо завтра керівництво 
донецького ФК заборонить ходити на його матчі своїм ультрас, яких зараз примушують 
відмовитися виголошувати політичні чи патріотичні гасла. 

«Динамо»
(Київ)

«Шахтар»
(Донецьк)

«Карпати»
(Львів)

«Металіст»
(Харків)

«Чорноморець»
(Одеса)

«Дніпро»
(Дніпропетровськ)

41,7

23,3

5,6 4,8 4,8 4,4

% підтримки 
За даними КМІС.

Опитування проводилося серед українців,
які вважають себе футбольними вболівальниками 

СОЦОПиТУВАННя 

 Факти тижня 

«У
країнський тиждень» уже втретє не допускають на Ялтин-
ський саміт, який організовує Ялтинська європейська страте-
гія (YES) спільно з Фондом Віктора Пінчука. А й справді, для 
чого ми йому там? У пана Пінчука, який володіє медіа-

холдингом StarLightMedia, трьома телеканалами, парою-трійкою друкова-
них видань і шістьма національними радіоканалами, своїх сил вистачить, 
щоб і подію та відповідно себе пропіарити, і питання євроінтеграції та май-
бутнього України висвітлити в потрібному руслі. Тому сторонніх просимо 
не турбувати.

Топи української політики та українські олігархи, як-от організатор і спон-
сор щорічних зустрічей вітчизняних і західних політиків на Південному бе-
резі Криму Віктор Пінчук, віднедавна активно задіюють PR-схему закритих 
тусовочних клубів. І, схоже, фейс-контроль таки спрацьовує, оскільки таких 
закритих заходів під патронатом якогось нашого політика чи олігарха і з пре-
тензією на «європейськість» дедалі більшає. Видання просто не запросять або 
не допустять на ту чи ту подію. На прохання пояснити, яким чином можна по-
трапити до списків акредитованої преси, зазвичай надходить чемна відписка: 
«вибачайте, місць немає» або «до списку запрошених осіб ви не потрапля-
єте». Ані дипломатичність формулювань, ані використання англійської мови 
ситуації не пом’якшує. Дуже зручно для тихої, підкилимної цензури і подаль-
шого сповзання держави до табору країн із проблемами зі свободою слова.

М’яка цензура, звісно, не є ноу-хау Пінчука і Ко. Державні структури вже 
давно успішно застосовують цей метод спілкування з незалежною пресою. 
Наприклад, майстерно відтісняти «незручні» медіа вміють в Адміністрації 
президента. Речниця глави держави Дарка Чепак володіє магією створення 
журналістського пулу таким чином, щоб туди не потрапляли «незручні» 
ЗМІ, чи вмінням на прохання про інтерв’ю відповідати, що графік прези-
дента цього не передбачає. 

Тож чого дивуватися, що в цій країні додумалися зобов’язати школи 
складати списки дітей журналістів.    

Лагідна цензура

ЦВК відмовила Компартії у 
проведенні референдуму 
щодо інтеграції України до МC, 
мотивувавши це порушенням 
термінів по дання документів

У США розпо-
чалася 68-ма 
асамблея ООН. 
Ключове питання 
– конфлікт у Сирії

У Варшаві відбу-
лася 100-тисячна 
акція протесту 
проти підняття 
пенсійного віку

Зливи паралізували кілька міст у 
центрі та на півдні України. Най-
більше постраждала Одещина: 
там підтопило 13 населених пунк-
тів, сотні людей евакуйовано
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ЮЛІя ТиМОШЕНКО 
наставляє
«Я противник висунення єдиного кандидата в президенти 
України від опозиції в першому турі виборів. Демократична 
опозиція не має права програвати наступні президентські 
вибори – це неприпустимо. Водночас і режим навіть не до-
пускає думки про відхід від влади, бо 
сприймає це як свою фізичну смерть. 
Наступні президентські вибори будуть 
найжорстокішими та найбруднішими 
за всю історію незалежної України, і 
різниця між учасниками другого туру 
становитиме лічені голоси. Помилки з 
нашого боку недопустимі»

ПЕТРО МЕЛьНиК 
осів у США
Інформація про перебування 
ректора-втікача в США остаточно 
підтвердилася. Українська Генпро-
куратура запевняє, що переговори 
про його екстрадицію можуть три-
вати кілька місяців 

СЕРГІй КОЛОМІЄЦь
слідами Мельника?
Районний суд Києва обрав особис-
те зобов’язання як запобіжний за-
хід для колишнього начальника ДАІ 
МВС України Сергія Коломійця, що 
підозрюється у скоєнні посадових 
злочинів і завданні державному бю-
джету близько 2 млн грн збитку. Від-
повідне рішення суд ухвалив за по-
данням слідчого прокуратури

ВЛАДІСЛАВ СУРКОВ 
новий «головний  
по Україні»
Екс-заступник керівника Адміністрації 
президента РФ «відродився» в стату-
сі помічника президента країни й за-
йматиметься російсько-українськими 
відносинами. У Росії Сурков відомий 
як маніпулятор і провокатор, має тісні 
зв’язки з «нашистами», причетний до 
виборчих махінацій 

МІРчА ЛУчЕСКУ 
і далі грає «по понятіям» 
Після програного матчу головний 
тренер донецького «Шахтаря» де-
монстративно не потиснув руку на-
ставникові львівських «Карпат» Олек-
сандрові Севидову. Рік тому футбо-
лісти донецького клубу «прославили-
ся» в Європі, грубо знехтувавши пра-
вилами fair play у матчі з данським 
«Нордшелландом» 

ФЕйС-КОНТРОЛьМАйжЕ СЕРйОЗНО

«Чіста данєцкій футбол»
Поразки, які супроводжують київське «Динамо» останнім часом, дивним чином істотно не 
позначаються на симпатіях уболівальників до цього клубу. Як засвідчують соціологічні 
дослідження, він є найпопулярнішим в Україні. При цьому значно успішніший нині на 
футбольному полі щедро спонсорований Рінатом Ахметовим донецький «Шахтар», навіть 
попри очевидні успіхи в єврокубках, має майже удвічі меншу підтримку й фактично 
залишається суто регіональним. Звісно, нелюбов українських уболівальників до «Шахтаря» 
частково можна пояснити тим, що він походить із регіону, з якого вийшла нинішня 
українська влада, яку не підтримує понад 70% українців. Але не виключено, що більшість із 
наших співвітчизників не можуть визнати донецький клуб своїм через особливий психотип 
його футболістів і керівництва – дике бажання будь-що перемогти, байдуже, у який спосіб. 
Вчора нападник Луїс Адріано забиває гол данському «Нордшелланду», начхавши на 
правила футбольного fair play (див. Тиждень, № 47/2012), а сьогодні після програного 
матчу ображений головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу відмовляється потиснути 
руку коучу львівських «Карпат» (див. стор. 7). Не здивуємося, якщо завтра керівництво 
донецького ФК заборонить ходити на його матчі своїм ультрас, яких зараз примушують 
відмовитися виголошувати політичні чи патріотичні гасла. 

«Динамо»
(Київ)

«Шахтар»
(Донецьк)

«Карпати»
(Львів)

«Металіст»
(Харків)

«Чорноморець»
(Одеса)

«Дніпро»
(Дніпропетровськ)

41,7

23,3

5,6 4,8 4,8 4,4

% підтримки 
За даними КМІС.

Опитування проводилося серед українців,
які вважають себе футбольними вболівальниками 

АМКУ дозволив Рі-
нату Ахметову при-
дбати Укртелеком

ПР включила до політради шістьох міністрів та пер-
шого віце-прем’єра Сергія Арбузова. Депутата Бориса 
Колеснікова й секретаря РНБО Андрія Клюєва обрано 
заступниками голови політсили. Ротації свідчать про 
посилення впливу «Сім’ї» на партію влади

Партія регіонів зареєструвала у ВР законопро-
ект щодо змін до закону про регламент, запро-
понувавши зменшити мінімум, необхідний для 
створення депутатської групи, від 32 до 15 осіб. 
Якою є мета регіоналів, відповідь на tyzhden.ua



«Український закон 
про вибори й фак-
тор тривалого пере-
бування в Німеччині 

можуть зірвати політичний проект Віталія Кличка»
Газета вважає, що німецький бізнес Віталія Кличка та дозвіл на 

працевлаштування у ФРН можуть завадити йому балотуватися на 
посаду президента України. 

«Український закон про вибори та фактор тривалого перебу-
вання в Німеччині можуть зірвати політичний проект Кличка. Закон 
передбачає, що кандидат у президенти повинен прожити в Україні 
останні 10 років... За іро-
нією долі тісні зв’язки з 
ФРН можуть стати для 
боксера фатальними.  
І він сам привернув до 
цього увагу. ВВС нещо-
давно провела інтерв’ю 
з Кличком, в якому він 
чесно відповів на запи-
тання: «Так, я вже майже 
13 років живу в Німеч-
чині», – повідомляє га-
зета.

«Щоб займатися 
своєю основною діяль-
ністю, Кличко має офі-
ційний дозвіл на пра-
цевлаштування. Його 
здобувають лише гро-
мадяни країн, що не є 
членами ЄС, для кого Ні-
меччина є основним міс-
цем проживання. Бок-
сер, крім того, повинен визнати своєю власністю віллу в гамбурзь-
кому районі Отмаршен. Його фірму Klitschko Management Group 
GmbH також зареєстровано в комерційному реєстрі ганзейського 
міста. Важливо, що Кличко зобов’язаний платити податки не в 
Україні, а в Німеччині», – наголошує Die Berliner Zeitung.
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«Українська 
політика нага-
дує жорстоку 

гру не на життя, а на смерть»

як пише австрійська газета, українські політичні 
біженці за кордоном не сподіваються на повернення, 
навіть якщо президент звільнить свого основного по-
літичного суперника Юлію Тимошенко.

«Невдовзі після інавгурації президента Януковича 
в Україні розгорнулася ціла хвиля розслідувань справ, 
пов’язаних із послідовниками Тимошенко. Це стосува-
лося такої великої кількості осіб, що складно повірити, 
ніби йшлося про індивідуальні помилки», – зазначає 
видання. Після того як Юрій Луценко та Юлія Тимо-
шенко опинилися за ґратами, неохочі «побачити укра-
їнські в’язниці зсередини» втекли за кордон.

«Європейські держави визнали їхні аргументи вар-
тими довіри», – пише Die Presse. Тому колишні україн-
ські високопосадовці дістали політичний притулок: 
екс-міністр економіки Богдан Данилишин разом із чо-
ловіком Юлії Тимошенко Олександром – у Чехії, екс-
міністр оборони Валерій Іващенко – в Данії, а колиш-
ній депутат Андрій Шкіль зараз шукає прихистку у 
Франції.

Журналістка Die Presse взяла інтерв’ю в одного з 
політичних біженців Михайла Поживанова, який осе-
лився в Австрії. Політик заявив, що перебуває там, бо 
дістав роботу, однак не може повернутися до України, 
бо вдома на нього чекає суд, як і на решту втікачів від 
режиму.

«Повернутися до Києва поки що зважився лише 
один. Скориставшися методом, який може бути деким 
оскаржений: під захистом депутатської недоторкан-
ності», – пише газета і як приклад наводить історію Ар-
сена Авакова, який приїхав до України, після того, як 
був обраний депутатом Верховної Ради VII скликання.

«Українська політика нагадує жорстоку гру не на 
життя, а на смерть. Хто має владу, тому належить усе; 
хто ї ї втрачає, втрачає все», – пише Die Presse.

«Кремль іще глибше заривається 
в неоімперіалістичну нору»

Старший науковий співробітник Ін-
ституту міжнародної економіки Петер-
сона (США), шведський економіст Ан-
дерс Аслунд вважає, що заохочення су-
сідніх держав до вступу в Митний союз 
дорого коштує Росії і перетворює най-
ближчих сусідів на найбільших ворогів.

«Просуваючи план створення полі-
тичного Євразійського союзу держав-
сусідів, Кремль іще глибше заривається 
в неоімперіалістичну нору: імовірно, 
щоб таким чином апелювати до росій-
ських націоналістичних сентиментів», – 
вважає автор.

За його словами, Росії це дорого кош-
тує, шкодить її економіці й відмежовує 
країну від решти світу. «Оскільки ніхто не 
хоче приєднуватися добровільно, РФ по-
винна давати дорогі субсидії будь-якому 
потенційному членові союзу. Парадок-
сально, але серед колишніх республік 
СРСР найкращі відносини з Москвою ма-
ють, імовірно, Естонія, Латвія та Литва, бо 
вони ніколи не приєднувалися до жодних 
російських пострадянських альянсів... Че-
рез субсидування цін на газ і нафту Біло-
русь отримує від 15% до 18% свого річного 
ВВП від Росії, але це не завадило торго-
вельній війні між ними всередині Мит-
ного союзу», – зазначає експерт.

«Зважаючи на велику залежність Ка-
захстану від свого північного сусіда, пре-
зидент Нурсултан Назарбаєв завжди на-
магається ладнати з Росією. Однак вступ 

до Митного союзу сильно вдарив по кра-
їні», – стверджує Аслунд. Тому навіть вона 
тепер проти будь-якої євразійської струк-
тури. «Основне євразійське поле бою Ро-
сії – Україна, яка є найважливішою краї-
ною в її ставках та передовою країною в 
інтеграції до ЄС», – вважає він.

«Митний союз – це катастрофа для 
всіх, хто до нього залучений, але най-
більша – для Росії, яка його ізолює. Еконо-
мічно протекціоністське об’єднання нею 
напіврозвинених країн утримує їхні еконо-
міки від розвитку. Політично жорстока 
агресія РФ, мета якої – змусити країни всту-
пити до союзу, перетворює потенційних 
друзів на ворогів. Москва повинна компен-
сувати збитки, яких завдає іншим держа-
вам, тож має залишати їм рахунки. Ніхто 
не потерпає більше від Митного союзу, ніж 
сама Росія», – впевнений Аслунд.
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Ілюзія польоту
я 

тут знову про Януковича. Хоча інформа-
ційний привід не зовсім свіжий, знадо-
бився час, щоби його перетравити. 
Йдеться про крутий поворот правлячого 

клану в бік євроінтеграції, який визначив зовсім 
інший політичний ландшафт у країні на на-
ступні щонайменше два роки. 
А що, власне, нового сталося на початку вересня, 
що змінилося після виступу президента в Раді й 
на партійному «мєждусобойчику» в «Зоря-
ному»? Хіба європейський вибір не прописано в 
Конституції, хіба Вільнюська угода про парт-
нерство не готувалася заздалегідь багато міся-
ців? Ні, таки сталося: донедавна Янукович зі 
своїм почтом сиділи на двох стільцях, заграючи 
водночас і з Брюсселем, і з Москвою. Нині він 
демонстративно послав Кремлю меседж, що 
східний напрямок його наразі не цікавить. Так 
демонстративно, що навіть вигнав на вулицю 
масовку з плакатами й дав по голові окремим 
москвофілам зі свого табору, мовляв, поперек 
батька в пекло не сунься (див. стор. 10).
Що там клацнуло в голові гаранта, яка нова дис-
позиція склалася серед груп впливу, навряд чи 
варто зараз гадати, на-
певно, ми про це дізна-
ємося все одно нескоро. 
Але внаслідок остан-
нього маневру лібера-
льний, проєвропейсь-
кий електорат країни 
має перебувати в розгу-
бленості. І перебуває, 
про що свідчить моє 
спілкування з деякими щирими патріотами. 
Вони вважають, що коли всі попередні загра-
вання з Кремлем включно з віддачею Севас-
тополя остаточно лишилися позаду й правлячий 
режим виявляється найбільшим євроінтеграто-
ром, то, може, не варто з доброго добра за іншим 
шукати? Яка вже різниця, хто саме приведе нас у 
Європу? Чому не зупинитися на ньому, тим 
більше що євростандарти якось обмежать його 
забаганки?
У тім-то й річ, що для нас Європа – це ніяке не 
відпущення гріхів і не перепустка в рай. Сам по 
собі Євросоюз – вельми неоднорідне утворення, 
належність до якого не означає автоматичного 
вирішення всіх внутрішніх проблем. Ми маємо 
добре пам’ятати, що перебування під прапором 
ЄС не завадило Греції занапастити економіку й 
соціальні структури, не врятувало Іспанію від 
кризи, не запобігло виявам соціалістичного (га-
разд, псевдосоціалістичного) маразму й бюро-
кратичного кретинізму тією чи іншою мірою в 
усіх інших державах. Єдині європейські правила 
тільки полегшують певні позитивні перетво-
рення, рушій яких слід шукати всередині кож-
ної окремої держави, нашої зокрема. Тобто євро-

пейський курс для України – це лише підтвер-
дження маршруту на модернізацію, деколоніза-
цію, демонополізацію й гуманітарний розвиток, 
а також певний полегшений алгоритм його до-
лання. Ну й last but not least, протиотрута від по-
вернення в пост-СРСР.
Інакше кажучи, Євросоюз – то не якась са-
кральна мета, а операційний засіб вирішення 
наших проблем. Про те, наскільки налаштова-
ний на їх вирішення особисто Янукович Віктор 
Федорович разом зі своїм оточенням, ми впев-
нено можемо робити висновок, виходячи з його 
попередньої діяльності як глави держави. Тобто 
ніяк не налаштований, немає про що говорити.
Є тут одна цікава гіпотеза, нею поділився один по-
літтехнолог, колишній десантник із Москви, 
який займається своєю невдячною справою 
останні 17 років. Він каже: «Старий, тут усе про-
зоро, як горілка! Згадай кампанію Єльцина 1996 
року: тоді олігархи зробили все, щоби головним 
його опонентом став комуніст Зюґанов – безпро-
грашний розклад!». Справді, якщо свідомо, юве-
лірно відштовхнути від себе частину «вічно вчо-
рашніх», симпатиків СРСР і «Русского міра», ці 

потенційні голоси май-
 же автоматично віді-
йдуть до комуністів, як 
це подекуди сталося на 
останніх виборах до 
Ради. Тоді в другий тур 
замість будь-кого з лі-
дерів опозиції можна 
провести Симоненка, 
Віктор Федорович ви-

ступить у білих шатах мало не як рятівник на-
ції, потрібні цифри йому домалюють і, голо-
вне, ніхто не пручатиметься, на відміну від, 

скажімо, тягнибоківців. Я не надто вірю в абсо-
лютну силу шахових комбінацій, проте об’єктивна 
картина такому сценарію сприяє, гріх не скорис-
татися.
Ще раз: про групи інтересів слід говорити окремо 
й не побіжно, але не варто абстрагуватися від 
особистого чинника. Усе, що ми знаємо про пре-
зидента, – це те, що він прагне влади й заради неї 
ні перед чим не зупиниться. Влада й особистий 
комфорт є абсолютними пріоритетами, а ідеоло-
гічне оформлення похідне й вторинне, тут можна 
імпровізувати. До того ж усі, хто його знає осо-
бисто, свідчать, що В. Ф. не забуває образ, а в Мо-
скві його останнім часом принижували понад 
міру. Якщо західний курс забезпечить йому збе-
реження кабінету на Банковій і «Межигір’я», він 
ним рушить без вагань. А Захід так чи так проба-
чить йому різні пустощі включно з утриманням 
лідера опозиції за ґратами.
На щастя, оперативна ситуація не потребує не-
гайних реакцій. Окрім однієї: не дати себе наду-
рити. 

ВІД БАГАТьОХ МОжНА 
ПОчУТи: «яКА ВжЕ РІЗНиЦя, 

ХТО САМЕ ПРиВЕДЕ НАС  
У ЄВРОПУ?». НЕ ДАйТЕ СЕБЕ 

НАДУРиТи!
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Марков, ваш мандат!
Позбавлення мандата опального нардепа із фракції ПР повинно 
було б посилити дисципліну в її лавах, однак може мати й 
непрогнозовані для режиму наслідки

П
ісля скандальних судових 
рішень про позбавлення 
мандатів Сергія Власенка, 
Павла Балоги та Олек-

сандра Домбровського черговою 
жертвою вітчизняної Феміди 
став запеклий ворог проєвро-
пейського курсу й переконаний 
адепт Митного союзу, лідер пар-
тії «Родіна» Ігор Марков. Спікер 
парламенту Володимир Рибак 
уже заявив, що має намір вико-
нати рішення суду і «згоден з 
ним, хоч іще й не читав».

ОДЕСьКий «ФУТБОЛ»
Як і значна частина депутатів, 
фундамент своєї кар’єри одесит 
Марков заклав у буремні 1990-ті, 
коли в певних колах був краще 
відомий під прізвиськами Ма-
радона й Челентано. Шлях у 
політиці почав із «Трудової 
Украї  ни», згодом балотувався до 
Одесь  кої міськради від блоку 
Наталії Вітренко, пізніше ство-
рив власну партію «Родіна». За 
президента Віктора Ющенка 
діяльність цієї відверто антиу-
країнської сили викликала зане-
покоєння в СБУ, сам її лідер був 
звинувачений у жорстокому по-
битті учасників акції проти 
встановлення пам’ятника Єкатє-
ріні ІІ. Йому належить місцевий 
телеканал АТВ, що став відомий 
далеко за межами міста завдяки 
своїм феєрично антиукраїн-
ським програмам, котрі за граду-
сом ненависті до «помаранче-
вих», «бандерівців» і всьо  го укра-
їнського перевершували анало-
гічний агітпроп російського ви-
робництва.

Саме послідовна антиєвро-
пейська позиція Маркова і стала 
однією з версій позбавлення 
його мандата, до якої апелює і 
він сам. Серед інших його нази-
вали потенційним учасником 
групи «За Митний союз!», котра 
могла бути сформована з кадрів 

проросійської опозиції всередині 
ПР. Однак паростки інакодум-
ства у лавах партії наразі, схоже, 
таки вдалося придушити за-
вдяки особистому втручанню Ві-
ктора Януковича. Втім, кілька-
надцять синьо-білих усе одно не 
голосують за євроінтеграційні 
законопроекти. Тож, імовірно, 
Марков цілком міг стати тією по-
казовою «жертвою», що мала 
продемонструвати соратникам 
можливі наслідки фрондування 
проти «курсу партії та прези-
дента».

Утім, вочевидь, усунення 
Іго  ря Маркова з депутатського 
крісла було наслідком цілого 
комплексу мотивів. Скажімо, за 
іншою популярною версією, це 
сталося через конфлікт із впли-
вовими одеськими регіоналами, 
насамперед Сергієм Ківаловим. 
Адже, будучи членом синьо-
білої фракції, Марков так і не 
вступив до лав ПР і намагався 
грати окрему партію в місце-
вому провладному політичному 
тераріумі. Так, на парламент-
ських виборах він балотувався в 
умовах гострого конфлікту з 
Олексієм Гончаренком (сином і 
затятим ворогом мера Одеси 
Олексія Костусєва). На початку 
літа – кинув виклик Ківалову, 
публічно звинувативши того в 
крадіжці 10 га землі в самому 
центрі міста. Але, вочевидь, не 
розрахував сили супротивника. 
Той заручився підтримкою міс-
цевого митрополита Агафан-
гела й завдав контрудару по су-
довій лінії (варто зазначити, що 
він має помітний вплив на су-
дову систему, а його креатура 
Володимир Колесниченко ба-
гато років є членом Вищої ради 
юстиції). Водночас Олексій Гон-
чаренко, якого Марков торік на-
чебто переміг на 133-му мажо-
ритарному окрузі, подав до 
Окружного адмінсуду Києва по-
зов із вимогою забрати в супер-
ника мандат через скоєні ним 
на виборах масштабні фальси-

фікації (тамтешня електоральна 
кампанія, за оцінками огляда-
чів та експертів, справді була 
однією з найбрудніших у кра-
їні). Ймовірно, до позову Гонча-
ренка теж доклав руку Ківалов. 
Відчувши, що програє, Марков 
почав відступати і прилюдно 
начебто «помирився» з остан-
нім за посередництва того ж 
таки Агафангела. Та це йому 
вже не допомогло. Минулого ві-
вторка суд залишив позов Гон-
чаренка без розгляду, але на той 
час у Вищому адмінсуді вже слу-
хали аналогічний – від Юрія 
Кармазіна, на рахунку якого бу-
ло позбавлення мандатів Павла 
Балоги й Олександра Домбров-
ського. Кармазін відсвяткував і 
третю перемогу: ВАСУ відібрав 
у Маркова депутатство.

Автор:  
Мілан Лєліч
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НАСЛІДКи ДЛя  
ВЛАДНОГО КОНГЛОМЕРАТУ
Позбавлення Маркова мандата 
стало першим прикладом роз-
прави над «своїм» у парламенті 
(після того як нещодавно 
об’єктом атаки «Сім’ї» став Пе-
тро Мельник). Водночас, зокре-
 ма й завдяки відвертостям са-
мого Маркова, вкотре було про-
лито світло на ситуацію у влад-
ному конгломераті й механіку 
підтримання дисципліни в пар-
ламентській фракції ПР.

У численних інтерв’ю та на 
прес-конференціях Марков роз-
повів про те, про що її члени ра-
ніше говорили лише «не під за-
пис» і лише знайомим журналіс-
там. Так, за його словами, до зви-
чайних нардепів «ставля ться як 
до стада», а будь-які рішення 
ухвалюють не в самій фракції, а 
спускають «згори» через її керів-
ника Олександра Єфремова. Оче-
видно, що цим становищем біль-
шість депутатів незадоволена: за 
словами Маркова, таких аж 
80–90%. Щоб їх утримувати, 
партійний штаб щомісяця видає 
народним обранцям «зарплату», 
ще й із градацією: якщо кнопко-
дав просто сумлінно ходить на за-
сідання й голосує, він отримує 

$5 тис., а коли ще й виявляє 
якусь активність на кшталт ви-
ступів із трибуни – удвічі більше. 
Але окрім пряника керівництво 
регіоналів (ще активніше) вико-
ристовує батіг. За зізнанням 
Маркова, «фракція Партії регіо-
нів тримається на страху… Комусь 
тиснуть на бізнес, когось шанта-
жують, знаходять слабкі місця», 
зокрема за допомогою прослухо-
вування, та ще й «трьома-чотирма 
спецслужбами». «Нам, – додає 
він, – навіть відкрито кажуть: що 
ви там учора напатякали?»

Утім, на захист Маркова пу-
блічно не став жоден із уже ко-
лишніх колег по фракції. Навіть 
його чільний соратник у боротьбі 
за «Русскій мір» Вадим Колесні-
ченко хоч і назвав рішення ВАСУ 
«дивним», проте зазначив, що 
його треба виконувати. Натомість 
підтримку одеситові досить не-
сподівано висловила опозиція. І 
«Батьківщина», і УДАР назвали 
позбавлення його мандата неза-
конним і таким, що вкотре підри-
ває засади парламентаризму. Зго-
дом шокуючу навіть для багатьох 
своїх прихильників заяву на під-
тримку Маркова зробила Юлія 
Тимошенко. Одіозного україно-
фоба вона назвала «новим, моло-

дим, енергійним, харизматичним 
ідеологічним лідером проросій-
ськи налаштованих громадян 
України». Очевидно, обравши 
таку досить несподівану лінію по-
ведінки, опозиція мала дві мети. 
По-пер  ше, вона сама вже встигла 
постраждати від подібного «судо-
вого переформатування парла-
менту», і ризик дальшого застосу-
вання технології бачи   ться їй до-
волі серйозним. По-друге, опози-
ціонери, напев  но, вирішили по-

глибити розкол між проросій-
ською фрондою в синьо-  білих ла-
вах та лояльними до «курсу пар-
тії» нардепами. Зрештою, Тимо-
шенко висловила пряме споді-
вання, що Марков «гарантовано 
буде балотуватися в президенти 
України, а це вже початок кінця 
Януковича».

Сам Ігор Марков уже анонсу-
вав створення нового політичного 
проекту, котрий «реально відсто-
юватиме інтереси виборців Пів-
денного Сходу України», а самій 
фракції ПР пророкує розвал. Утім, 
поки що політичні перспективи 
цього маловідомого за ме жами 
Одеси політика та ймовірність 
швидкого розколу серед регіона-
лів радше примар ні. ПР – партія 
вкрай авторитарна, і відцентрові 
тенденції там уміють придушу-
вати. Брак публічної підтримки 
«потерпілого» з боку навіть його 
найближчих ідеологічних сорат-
ників – красномовний приклад. 
Після розмови з Януковичем та іс-
торії з Марковим, схоже, навіть 
найзатятіші русофіли переважно 
таки голосуватимуть за євроінте-
граційні закони чи принаймні не 
виступатимуть проти них пуб-
лічно. Одначе, як і за будь-якого 
авторитаризму, невдоволення й 
страх лише нагромаджувати-
муться, тож у середньостроковій 
перспективі поява нових «справ 
Маркових» якраз і може стати ка-
талізатором вибуху. Принаймні 
відтепер внутрішня лояльність пе-
ресічних регіоналів до свого керів-
ництва, схоже, стала меншою. 

НЕВДОВОЛЕННя й СТРАХ 
ЛиШЕ ЗРОСТАТиМУТь,  
ТОж У СЕРЕДНьОСТРОКОВІй 
ПЕРСПЕКТиВІ ПОяВА НОВиХ 
«СПРАВ МАРКОВиХ»  
МОжЕ СТАТи КАТАЛІЗАТОРОМ 
ВиБУХУ ВСЕРЕДиНІ ПР
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Уряд, який останнім часом 
нав’язує думку, що жодних про-
блем в українській економіці (й 
особливо на валютному ринку) 
немає, а всі розмови про це – під-
ступи Росії, намагається лише 
ухилитися від відповідальності. 
Звісно, Кремль за нинішньої гео-
політичної розстановки зацікав-
лений у нагнітанні панічних на-
строїв в українському суспіль-
стві з приводу «економічної ка-
тастрофи» внаслідок підпи-
сання «суїцидальної» Угоди про 
асоціацію із ЄС та ускладнення 
торговельно-економічних зв’яз-
ків із Росією. Тиждень неодно-
разово писав про це і прогнозу-
вав активізацію таких сценаріїв 
іще до початку повномасштаб-
ного блокування вітчизняного 
експорту (див. № 31/2013). Так 
само наше видан ня неоднора-
зово звертало увагу на перебіль-
шення залежності економіки 
України від Росії та на відсут-
ність перспективи розвитку в 
разі інтеграції до Митного союзу, 
а не ЄС (див. № 34, 37/2013). 
Насправді основні причини 

У 
Києві неподалік Олімпій-
ського стадіону є один 
модний бутик. Він нічим 
не відрізнявся б від ін-

ших, якби не одна обставина. Річ 
у тому, що у приміщення, яке він 
винаймає, за останній рік разів 
зо п’ять змінювалися орендарі. 
Вони торгували різним крамом, 
але всі однаково закривали свої 
магазини, пропрацювавши 
кілька місяців, адже бізнес вияв-
лявся збитковим. Недалеко від 
бутика ще півтора року тому був 
величезний фотосалон, який 
згодом переїхав у втричі мен-
ший офіс поруч. А от його попе-
редня резиденція відтоді пус-
тує…

Економічна криза в Україні 
поглиблюється. За даними 
Держстату, в серпні обсяг про-
мислового виробництва змен-
шився на 5,4% проти серпня ми-
нулого року. Падіння порівняно 
з липнем, коли його темп стано-
вив 4,9%, прискорилось. А коли 
врахувати, що торік у липні про-
мисловість іще зростала (+1,6% 
до відповідного місяця 2011-го), а 

Економічна криза в Україні 
поглиблюється. Водночас 
політика уряду позначена 

виключно логікою 
сьогоднішнього дня: 

наповнення дефіцитного 
бюджету

в серпні вже падала (-2,0%), то 
зниження бачиться ще більшим 
і набирає темпів. А це, своєю чер-
гою, ставить під сумнів споді-
вання уряду й багатьох експертів 
на зростання економіки у дру-
гому півріччі 2013-го через 
ефект низької бази. Понад те, на-
разі помітні передумови для 
дальшого посилення кризових 
тенденцій і, можливо, обвалів у 
деяких системних секторах.

Серед галузей промисловості 
найбільше падіння демонструє 
переробна, яка в серпні втратила 
9,0%, (тут воно теж тільки швид-
шає). І якщо зменшення вироб-
ництва машинобудівниками 
(-14,5%) ще можна якось пояс-
нити торговельною війною з Ро-
сією, яка для них є основним 
ринком збуту, то показники ін-
ших лідерів падіння – хімічної 
галузі (-25,0%), легкої промисло-
вості (-11,8%) та виробництва 
меб лів (-10,3%) – зумовлені ін-
шими чинниками. Ситуація в ін-
ших секторах економіки також 
критична. Так, у серпні виробни-
цтво у будівельному впало на 
11,6%. І хоча тут є позірне впо-
вільнення (в липні галузь втра-
тила 17,5%), торік показники бу-
дівництва у липні та серпні ра-
дикально різнилися (зростання 
на 2,0% за січень – липень і па-
діння на 0,8% за січень – сер-
пень). Спад триває і в транспорт-
ній галузі: за вісім місяців 2013-го 
вантажообіг поменшав на 7,1%: 
це лише на 1,7 відсоткового 
пункту менший показник, ніж за 
сім місяців.

Після них 
хоч потоп
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В серпні обсяг 
промислового 
виробництва 
зменшився на 

5,4%
 проти серпня 

минулого року



спаду в економіці криються аж 
ніяк не в проблемах торго-
вельно-економічних відносин із 
Росією, вони є наслідком «по-
кращень» та «стабілізаційних» 
експериментів нинішньої влади, 
і насамперед команди «молодо-
реформаторів», а також ігнору-
вання нею рекомендацій міжна-
родних фінансових структур.

Основним локомотивом зрос-
тання економіки наразі є аграр-
ний сектор. Так, за січень – сер-
пень цього року виробництво у 
ньому зросло на 13,3% порівняно 
з аналогічним періодом мину-
лого року. Щоправда, й ця галузь 
уповільнюється: згаданий по-
казник на 1,5 відсоткового 
пункту нижчий, ніж за сім міся-
ців 2013-го року. Якщо взяти фі-
нансовий аспект функціону-
вання агробізнесу, то через па-
діння цін на його продукцію до-
ходи від виробництва можуть і 
не зрости. Відтак рекордні ре-
зультати сільгоспвиробництва у 
натуральному вираженні мати-
муть обмежений вплив на бю-
джет і платіжний баланс. Вони, 
ймовірно, не компенсують па-
діння в інших галузях і не виве-
дуть темпу зростання реального 
ВВП на позитивну територію 
(див. «Покращення» три-
ває»).

Торгівля суттєво зменшила 
свій внесок у зростання ВВП 
(див. «Покращення» три-
ває»). Оборот роздрібної тор-
гівлі за вісім місяців 2013-го зріс 
на 10,2%. Це відображає зрос-
тання середньої номінальної 
зарплати (на 8,8% у липні цього 
року порівняно з аналогічним 
моментом 2012-го), однак дедалі 
більша частина її іде на купівлю 
імпортних товарів. Крім того, 
темпи зростання роздрібної тор-
гівлі також уповільнюються (від 
10,6% за сім місяців 2013-го до 
10,2% за вісім), причому це та-
кож відбувається на тлі ниж-
чих показників зростання то-
рік у серпні, аніж у липні. 
Тобто ефект низької бази по-
рівняння тут також не спра-
цьовує. Зростання обороту в 
роздрібній торгівлі супрово-
джується падінням прибутків: 
у ІІ кварталі сукупний збиток до 
оподаткування становив 0,4 
млрд грн, а ще рік тому вона 
мала прибуток 3 млрд грн за 
квартал. Загальні втрати збитко-
вих підприємств торгівлі ви-
росли у 2,6 раза, до 8,2 млрд грн. 

Це, ймовірно, незабаром при-
зведе до того, що внесок торгівлі 
у приріст ВВП виявиться нега-
тивним, оскільки сама галузь 
приєднається до тих, які вже за-
раз падають.

ФІНАНСОВий СЕКТОР
Статистика не була б такою не-
втішною, якби невиробничі ін-
ституційні сектори економіки 
працювали на розвиток вироб-
ництва. Однак цього немає. Осо-
бливо коли йдеться про фінансо-
вий сектор, зокрема банківську 
систему (див. «Ненадійні 
джерела фінансування»).

Наразі ситуація в банків-
ській системі видається ста-
більною. Немає ані захмарних 
відсот кових ставок, які були то-
рік, ані повідомлень про фінан-
сові труднощі окремих банків.  
Платіжний баланс за сім місяців 
зведений із профіцитом ($1,9 
млрд). Ті суми, на які зменши-
лися золотовалютні резерви від 
початку року ($2,8 млрд), надій-
шли з активів НБУ для виплат 
боргу перед МВФ; їх не врахову-
ють у сальдо платіжного ба-
лансу, і вони не впливають на 
міжбанківський ринок. Якби 

було інакше, резиденти купу-
вали б валюту на суму дефіциту 
за гривні, які зазвичай лежать на 
їхніх рахунках у банках. Валюта 
йшла б за кордон, а гривня – на 
баланс НБУ, що зменшувало б 
баланси та ліквідність банків, 
провокуючи зростання відсотко-
вих ставок.

Профіцит платіжного ба-
лансу тримався на штучному 
зменшенні імпорту (наприклад, 
відтермінуванні закупівель 
основних об’ємів газу для опа-
лювального сезону й тінізації ім-
порту нафтопродуктів), високих 
запозиченнях реального сектору 
та малих обсягах відпливу ва-
люти з банків (див. статтю 
«Утеча капіталу»). Кожен із 
цих факторів може незабаром 
зникнути, тоді в банківській сис-
темі почнеться нова хвиля про-
блем. Доки цього не сталося, 

банки займалися тим, що вилу-
чали гроші з реального сектору 
(приймали депозити й платежі 
за раніше виданими кредитами), 
практично нічого йому не повер-
таючи (див. «Ненадійні дже-
рела фінансування»). І хоча 
фінансове становище виробни-
чих компаній поступово гіршає 
(прибутки падають, податковий 
тиск зростає, а окрім банків їм не 
хочуть позичати тепер і нерези-
денти), українським банкам до 
чужих проблем немає діла. Вони 
використовують отримані від до-
могосподарств та компаній 
гроші, щоб повертати старі борги 
нерезидентам і залатувати дірки 
в бюджеті. Але ресурс для цього, 
останнього, зменшується, тож 
від липня банки є нетто-
продавцями ОВДП. Це означає, 
що у відповідальний момент 
вони не зможуть допомогти ані 
приватному сектору, ані уряду. 
Відтак і той, і той можуть зали-
шитися зі своїми фінансовими 
проблемами наодинці, а це під-
вищить ризик їхніх дефолтів і по-
глиблення економічного спаду.

БЮДжЕТ ДЛя ОБРАНиХ
Погіршення становища приват-
ного сектору, ненадійність бан-
ків як постачальників фінансо-
вого ресурсу й закритість зо-
внішніх ринків мали б зробити 
бюджет останньою надією ви-
робничих компаній. Фіскальне 
стимулювання в таких умовах 
може підтримати грошовий 
кругообіг на незмінному рівні; 
його застосування дало б змогу 
уникнути загострення рецесії 
та обвалу в окремих секторах.

І уряд справді підтримує 
бізнес замовленнями та фінан-
суванням. Але коло цільових 
підприємств дуже обмежене. 
На більшість українських під-
приємців фіскальне стимулю-
вання не має впливу, адже зна-
чні видатки, які формують 
значні дефіцити бюджетів 
(див. «Дірявий бюджет»), 
використовують не за призна-
ченням і розкрадають у про-
цесі держзакупівель. Нато-
мість фіскальний тиск на біз-
нес зростає і в умовах дефіциту 
фінансування загрожує часті-
шими банкрутствами.

На початок вересня державні 
фінанси перебувають у дуже по-
ганому становищі.

По-перше, доходи держав-
ного та зведеного бюджетів у 

Серед галузей 
промисловості 

найбільше падіння 
демонструє 

переробна, яка в 
серпні втратила 

9%

№ 38 (306) 20–26.09.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|13

Криза|ЕКоНоміКА
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ЗАГРОжУЄ чАСТІШиМи 
БАНКРУТСТВАМи



квітні, травні та червні 2013-го 
були меншими, ніж показники 
відповідних місяців торік. І хоча 
в липні ситуація трохи вирівня-
лася, попередні дані за серпень 
свідчать, що падіння стає швид-
шим. Доходи державного бю-
джету за останній місяць стано-
вили 27,8 млрд грн, що на 18,7% 
менше, ніж у серпні 2012-го. Це 
результат виснаження можли-
востей бізнесу платити внаслі-
док надмірно визискувальної по-
літики, яку проводить уряд Аза-
рова – Арбузова, особливо впро-

довж останніх року-півтора. Де-
які експерти вже встигли підра-
хувати, що уряд до кінця 2013-го 
не дорахується 20–40 млрд грн 
за доходами бюджету.

По-друге, в уряду вже 
виник ли проблеми із фінансу-
ванням бюджетного дефіциту. 
Він п’ять місяців не виходить із 
запозиченнями на зовнішні 
ринки й майже два місяці не 
може наростити обсяг внутріш-
нього боргу: практично всі 
гроші, які приходять на його 
рахунки від розміщення ОВДП, 

відразу йдуть на погашення па-
перів, для яких настав відповід-
ний термін (див. «Ненадійні 
джерела фінансування»). І 
це при тому, що за тих-таки два 
місяці НБУ викупив ОВДП 
майже на 5 млрд грн. Якщо бю-
джет не буде переглянуто, Каб-
мінові доведеться знайти 
близько 85 млрд грн, із яких 20 
млрд – на фінансування плано-
вого дефіциту зведеного бю-
джету, 46,5 млрд – на здій-
снення планового погашення 
внутрішнього та зовнішнього 
боргу та близько 20 млрд грн – 
на покриття недоотриманих 
доходів до бюджету. Сума ба-
читься завеликою в нинішніх 
обставинах, адже внутрішніх 
резервів уряду не вистачить, 
щоб покрити навіть її поло-
вину.

У Кабміні це, схоже, розумі-
ють і тепер закладають у плани 
зовнішні запозичення в менших, 
ніж звичайно обсягах, під вищий 
відсоток і на більш стислий тер-
мін. Це розуміє ринок, на якому 
урядові єврооблігації з погашен-
ням через 4–10 років торгуються з 
дохідністю понад 10%. Але най-
гірше те, що євробонди Укра-
їна-2014, які треба погасити через 

вісім місяців, торгуються по 
8,75%. Таким чином крива дохід-
ності українських єврооблігацій із 
висхідної (нормальної) майже пе-
ретворилася на горизонтальну 
(проблемну), а невдовзі може 
стати спадною (переддефолт-
ною): це означатиме, що ринок 
закладає дуже високі ризики де-
фолту уряду в короткотривалій 
перспективі.

Цього разу проблему не 
можна подолати точковими за-
тримками фінансування видат-
ків бюджету. Якщо будуть зво-
лікання із платежами, то вони 
стануть масовими. Мабуть, 
тому в уряді заметушилися й 
заговорили про секвестр бю-
джету – перегляд видатків із 
метою зменшення дефіциту. 
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«ПОКРАЩЕННЯ» ТРИВАЄ
Падіння економіки триває, охоплюючи дедалі більше галузей. Позитивний вплив 
рекордного врожаю з лихвою нівелюється стійким падінням промисловості 
та обвалом обсягів будівництва.

Внесок галузей економіки у приріст ВВП

За даними Держстату, власні розрахунки
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НЕНАДІЙНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Банки вилучають гроші з реального сектору, щоб фінансувати дефіцит бюджету. 
Однак вони дедалі менше спроможні допомагати уряду в латанні бюджетних дірок, 
тож значну частину внутрішнього боргу держави змушений викуповувати НБУ. 
Через зменшення обсягів зовнішніх запозичень уряду Нацбанк стає єдиним 
джерелом фінансування дефіциту бюджету. Надмірне використання цього 
ресурсу може повернути Україну на 20 років назад, у часи гіперінфляц . 

За даними НБУ, власні розрахунки
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і домогосподарствам, мінус чистий приріст депозитів, залучених від них



Передусім, він допоможе уник-
нути дефолту й підтримати фі-
нансове становище уряду, але 
боляче вдарить по бізнесу й за-
гострить кризу, адже підпри-
ємці, які й без того в скрутному 
фінансовому становищі, отри-
муватимуть іще менше грошей. 
Єдина можливість уникнути 
прискорення економічного па-
діння – зменшити ту частину 
бюджету, яка розкрадається і 
йде в тінь. Але це суперечить 
самій природі нинішнього ре-
жиму. Швидше він зробить 
ставку на збільшення обсягів 
незабезпеченої емісії НБУ, що 
триває вже й зараз.

Якщо не буде змін до бю-
джету, а доступ до запозичень 
на прийнятних умовах лишати-
меться закритим тривалий час, 
то внутрішніх резервів виста-
чить не надовго, і вже у жовтні 
значно почастішають перебої із 
фінансуванням тих чи тих ви-
датків бюджету. У проект бю-
джету на 2014-й уряд заклав се-
редньорічну інфляцію в межах 
8%. З огляду на її теперішній 
низький рівень така цифра 
стане досяжною лише за однієї 
із двох умов. Або наприкінці 
2013-го станеться девальвація 
гривні на 15–20%, яка індексує 
ціни на імпортні товари й мит-
тєво реалізується в запланова-
ному зростанні цін, або над ці-
нами за допомогою друкар-
ського станка попрацює НБУ.

ПОНЕВІРяННя РЕАЛьНОГО 
СЕКТОРУ
Компанії та домогосподарства 
опинилися між трьох вогнів. 
Банки вилучають величезні 
суми, щоб вирішувати свої про-
блеми й фінансувати потреби 
уряду. Бюджет чинить дедалі 
більший тиск на бізнес, повер-
таючи значну частину зібраних 
грошей вузькому колу привіле-
йованих підприємств. Зовніш-
ній сектор перестає давати в 
борг, а надходження від екс-
порту зменшуються. Статистика 
вказує на те, що становище під-
приємництва близьке до кри-
тичного.

За ІІ квартал 2013-го при-
бутки до оподаткування при-
буткових підприємств України 
становили 40,1 млрд грн, що 
лише на 2% більше, ніж за ана-
логічний період торік. Водно-
час утрати до оподаткування 
збиткових підприємств дорів-

нювали 33,8 млрд й виросли на 
83%. У зв’язку з цим ділова ак-
тивність меншає, а інвестиції 
падають. Так, у ІІ кварталі 
цього року обсяги валового на-
копичення основного капіталу 
зменшилися на 19,7%. Це свід-
чить, що ані ті, хто працює в 
Україні давно, ані ті, хто хотів 
би вкласти сюди свої кошти, не 
інвестують і не збираються 
цього робити найближчим ча-

сом. Відтак перспективи еконо-
мічного зростання бачаться 
сумнівними. Однак навіть по-
глиблення спаду може здатися 
не таким критичним, якщо 
уряд допустить дефолт, а ймо-
вірність цього сценарію зростає 
з кожним місяцем. Та хіба може 
бути інакше, якщо політика 
уряду Азарова – Арбузова при-
зводить лише до руйнування 
бізнесу? 

ДІРЯВИЙ БЮДЖЕТ 
Дефіцити державного та зведеного бюджетів зростають, а профінансувати їх стає 
дедалі важче. Уряд усерйоз заговорив про секвестр бюджету. Цей захід, вочевидь, 
не допоможе уникнути дефолту, але напевне пришвидшить падіння економіки. 
Тож, не виключено, на повну потужність увімкнуть станок для друку грошей, 
що розганятиме інфляцію.  

За даними Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, власні розрахунки
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РЕЦЕСІЯ ПОГЛИБЛЮЄТЬСЯ
Економічна статистика спростовує безпідставність сприятливих прогнозів уряду 
та надій деяких експертів на швидке «покращення». Внаслідок затяжного падіння 
економіки в реальному секторі виникає дедалі більше фінансових труднощів, які 
в будь-який момент можуть змістити епіцентр кризи у фінансову площину.

За даними Держстату
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Утеча капіталу
Останніми роками до економік, що розвиваються, невпинно 
припливав капітал, забезпечуючи їх  розвиток та зростання 
фондових ринків. Нині його потічки розвертаються назад,  
що боляче вдарить по низці країн, серед яких Україна  
чи не найперша

Т
ака вже природа капі-
талу: в пошуках прибут-
ків він долає тисячі кіло-
метрів за лічені хви-

лини. Якщо в країні достат-
ньо ідей для підвищення 
ефективності бізнесу або за-
початкування виробництва 
нових товарів та послуг, він 
тут як тут. Та щойно вони ви-
черпуються, а менеджери роз-
слабляються (це трапляється 
раніше чи пізніше), капітал 
зникає. Таке стається нині в 
країнах, що розвиваються: 
їхні економіки вповільню-
ються, і капітал утрачає мо-
тив залишатися там надалі.

На початку вересня тижне-
вик The Economist опублікував 

Індекс ризику зупинки при-
пливу капіталу (див. «Ту-
рецький синдром»). Він ін-
тегрує чотири показники (де-
фіцит поточного рахунку; до-
статність резервів для по-
криття короткотермінового 
боргу; темпи внутрішнього 
кредитування; відкритість фі-
нансової системи), оцінюючи 
ризик зупинки припливу капі-
талу за 20-бальною шкалою 
(20 – найвищий ризик). Укра-
їна дістала 12 балів і поділяє 
четверте – сьоме місця (серед 
26) з південноамериканськими 
країнами: Бразилією, Аргенти-
ною, Венесуелою, що відпові-
дає одному з найвищих на сьо-
годні ризиків виникнення де-
фіциту зовнішнього фінансу-
вання. 

ТЕМНА КОНячКА
Розглядаючи стан платіжного 
балансу України, більшість 
експертів звертає увагу на два 
негативні чинники. Передусім 
на величезний дефіцит поточ-
ного рахунку, який, щоправда, 
нібито зменшувавсь у пер-
шому півріччі 2013 року. Наше 
видання писало, що це покра-
щення є штучним і тимчасо-
вим, а останні конфлікти з Ро-
сією довкола експорту справ-
лять помітний негативний 
вплив на торговельний баланс 
до кінця 2013-го (див. Тиж-
день, № 31/2013). Та хоч би 
яким був дефіцит, його завжди 
реально профінансувати бор-
гами й надходженнями від 
іноземних інвестицій. Тож він 
не вказує на момент, коли поч-
нуться справжні проблеми; 
країна може роками жити з 
дефіцитом поточного рахунку, 
і таких випадків чимало.

Другий негативний фак-
тор: відплив готівкової ва-
люти з банківської системи, 
спричинений здебільшого її 
нетто-купівлею населенням. 
Але цей показник останнім 
часом також засвідчує, що все 
не настільки критично: за сім 
місяців 2013-го рух валюти з 
банків зменшився на 36% по-
рівняно з аналогічним періо-
дом минулого року.

Тенденції, зафіксовані ста-
тистикою в обох зазначених 
показниках, є позитивними, 
тому може здатись (і багатьом 
аналітикам таки здається), 
ніби платіжний баланс пере-
буває в хорошій формі. Тож 
ані відсутність зовнішніх за-
позичень уряду впродовж 
майже п’яти місяців, ані па-
діння золотовалютних резер-
вів до $21,7 млрд (-12% від по-
чатку року) не бачиться про-
блемою. Мовляв, вікно 
лік від ності зго дом відчи-
ниться – тоді будуть і запози-
чення, і зростання резервів. 
Але таке враження оманливе, 
бо ж не враховано зовнішніх 
запозичень приватного сек-
тору. А їх динаміка перекрес-
лює перші враження від ста-
більності, про яку невпинно 
говорить уряд.

Саме вони (кредити та об-
лігації, які залучає реальний 
сектор) – ключовий елемент 
українського платіжного ба-
лансу (див. «Хитка 
опора»). Чисте надходження 
валюти від цієї статті покри-
вало 41% дефіциту поточного 
рахунку в 2011 році й 47% у 
2012-му. Так, ми жили в борг, 
але це була здебільшого за-
боргованість виробничих під-
приємств України. Саме тому 

ТУРЕЦЬКИЙ СИНДРОМ
Україна належить до держав, яким найбільше загрожує зупинка припливу капіталу.
Динаміка показників платіжного балансу в країнах, що розвиваються, та ситуація 
на глобальних фондових ринках свідчать, що гострий дефіцит зовнішнього 
фінансування – то лише питання часу.

За даними The Economi�Алжир
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зовнішнього боргу та відсоткових 

платежів до  золотовалютних резервів
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часто мають рацію фахівці, 
які стверджують, що ані обсяг 
держборгу України, ані його 
частка у валовому зовніш-
ньому боргові не є критич-
ними.

Але цього року тенденція 
змінилася: валові залучення 
зовнішнього боргу нефінансо-
вим сектором пішли на спад. 
Водночас обсяги його пога-
шення не зменшуються, адже 
потрібно повертати позичене 
в попередні роки. Відтак 
упродовж трьох із семи міся-
ців 2013-го чисті надхо-
дження валюти від корпора-
тивного небанківського боргу 
були від’ємними, а покриття 
ними дефіциту поточного ра-
хунку за січень – липень ста-
новило лише 11%. Ситуація 
була б іще гіршою, якби про-
тягом останніх двох-трьох 
кварталів держкомпанії (Ук-
рзалізниця, Укравтодор та ін.; 
державні Ощадбанк та Укрек-
сімбанк також включилися до 
цієї схеми) за наказом уряду 
не стали посередниками в зо-
внішньому фінансуванні бю-

джету й не почали одна за од-
ною виходити на глобальні 
ринки в пошуках запозичень. 
Деяким із них гроші на розви-
ток зовсім не потрібні. Це під-
тверджує обсяг залишків на 
їхніх банківських рахунках, 
який упродовж трьох остан-
ніх років перебував у діапа-
зоні 8–10 млрд грн, але збіль-
шився до 20 млрд у грудні 
2012-го й залишався на рівні 
18 млрд на початок серпня. 
Тобто державні компанії по-
зичають за кордоном, відтак 
отримані гроші кладуть на 
рахунки в наперед визначені 
банки, які за них купують об-
лігації внутрішньодержавної 
позики (ОВДП). Досі це при-
крашало статистику зовніш-
ніх запозичень, але так трива-
тиме недовго.

НЕГАТиВНА ПЕРСПЕКТиВА
Чисті залучення зовнішнього 
боргу виробничими компані-
ями надалі зменшувати-
муться. Виплати тіла боргу, 
накопиченого за роки, посту-
пово зростатимуть, а ось 

здійснення нових запозичень 
у колишніх масштабах ба-
читься нереальним. Однією 
із причин є ситуація на гло-
бальному фінансовому ринку. 
Хоч на ньому і обертаються 
трильйони доларів, яким де-
далі важче знайти прибут-
кове застосування, однак від 
початку 2013 року окресли-
лася стійка негативна тен-
денція. Капітал масово зали-

шає країни, що розвива-
ються, зокрема низку азій-
ських, які останніми роками 
демонстрували дуже дина-
мічний і стійкий розвиток, 
дозволяючи йому непогано 
заробити. Відтак їхні валюти 
демонструють значну деваль-
вацію (див. «Удавана стій-

ЗУПиНКА ПРиПЛиВУ 
КАПІТАЛУ ЗАГРОжУЄ УКРАїНІ 
НЕ ЛиШЕ ІЗ ЗОВНІШНІХ,  
А й ПЕРЕДУСІМ ІЗ 
ВНУТРІШНІХ ПРичиН
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талу є мізерними у світовому 
масштабі. Однак для цього ві-
тчизняний бізнес повинен 
мати добрі фундаментальні 
показники. А тут, м’яко ка-
жучи, не все гаразд. З одного 
боку, ко ефіцієнт левериджу 
(відношення боргу, за яким 
платять відсотки, зовніш-
нього та внутрішнього перед 
банками, до власного капі-
талу) українського нефінансо-
вого бізнесу на початок 2013-
го був досить адекватним: 
близько 60% (при нормі менш 
ніж 100% і критичних значен-
нях понад 200%). А сам зо-
внішній борг реального сек-
тору, за яким нараховують 
відсотки і в якому не врахо-
вано торговельних кредитів 
та міжфірмового боргу, на-
прикінці минулого року ста-
новив $43,9 млрд.

Із другого – відношення вну-
трішнього та зовнішнього боргу 
до операційних результатів укра-
їнських підприємств має куди 
гірший вигляд. Так,  за результа-
том минулого року відношення 
боргу до EBITDA (одного із по-
казників прибутку – суми всіх 
прибутків і збитків до оподатку-
вання, виплати відсотків та амор-
тизації) для всіх нефінансових 
компаній за результатами мину-
лого року становило 3,1 (при 
нормі менш ніж 3 та критичних 
значеннях понад 4–5). А коефі-
цієнт покриття відсотків – відно-
шення між прибутком до оподат-
кування та відсоткових виплат 
(ЕВІТ) до суми виплачених відсо-
тків – дорівнював 1,9 (при нормі 
вище 1,5 та критичних значеннях 
менш ніж 1).

Оскільки в першому пів-
річчі 2013-го прибутки до 
оподаткування українських 

підприємств знизилися на 
74% порівняно з аналогічним 
періодом 2012-го (від 29,2 до 
7,6 млрд грн), то наведені кое-
фіцієнти вже в цьому ж таки 
році можуть досягти критич-

кість»), що має адаптувати 
тамтешні фінансові системи 
до нових реалій. Із гривнею 
цього не відбувається. Тож 
відплив капіталу через де-
вальваційні очікування з 
компаній реального сектору 
може різко пришвидшитися, 
особливо з огляду на сього-
дення економіки України 
(від’ємне економічне зрос-
тання, слабкий розвиток фі-
нансової системи, значний 
дефіцит поточного рахунку, а 
також високий ступінь від-
критості для відпливу капі-
талу).

Україна могла б уникнути 
глобальної відпливної тен-
денції, притаманної нерозви-
нутим країнам, адже її апе-
тити щодо іноземного капі-

УДАВАНА СТІЙКІСТЬ
Зміна курсу валют відносно долара США з 01.01.2013 по 15.09.2013
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Курс валют багатьох 
держав, що розвиваються, 
реагує на відплив капіталу, 
абсорбуючи зовнішній шок 
та адаптуючи фінансові 
системи цих країн до нових 
умов функціонування. 
Натомість гривня зберігає 
штучно підтримувану урядом 
стабільність – через високі 
девальваційні очікування 
іноземні інвестори 
виводитимуть свій капітал з 
України насамперед. 

За даними oanda.com

них значень. Відтак україн-
ські банки та фінансисти-
нерезиденти перестануть по-
зичати вітчизняному бізне-
сові через його низьку плато-
спроможність, на яку вказу-
ють коефіцієнти. А отже, вод-
ночас із зупинкою припливу 
капіталу в реальний сектор 
Україну може накрити хвиля 
приватних банкрутств, і 
ознаки цього вже простежу-
ються. Та й не дивно: розви-
ваючись, бізнес мав би при-
бутки, з яких потенційно про-
фінансував би повернення де-
далі більших позик. Це сти-
мулювало б фінансистів, зо-
крема іноземних, давати 
йому гроші, а потік капіталу 
сприяв би розвитку еконо-
міки. Однак влада заважає 
підприємництву розвива-
тися, тож наслідки її полі-
тики ще попереду, зокрема і 
для платіжного балансу.

Зупинка припливу капі-
талу загрожує Україні не 
лише із зовнішніх, а й пере-
дусім із внутрішніх причин. 
Тому чисті запозичення нефі-
нансового сектору, які остан-
німи роками компенсували 
принаймні відплив готівко-
вої валюти з банків (див. 
«Хитка опора») й були 
основою для здійснення за-
позичень фінустановами та 
урядом, можуть стати від’єм-
ни ми. І цей процес, схоже, не 
стримати. Разом із дефіцитом 
поточного рахунку, який знову 
зростатиме після тимчасового 
ручного покращення, та від-
новленням масової купівлі ва-
люти громадянами (ця тен-
денція так само вже простежу-
ється: у серпні чистий попит 
на неї становив $136,2 млн, 
тобто вперше за останні п’ять 
місяців українці купили в бан-
ків більше готівки, ніж про-
дали) це може сильно похит-
нути курс гривні. Адміні-
стративні методи тут не спра-
цюють. Єдиний вихід для 
держави – розвивати бізнес, а 
для цього уряд має визнати 
свої помилки, розвернутися в 
бюджетній та фіскальній по-
літиці на 180° і набратися 
терпцю. Утім, з огляду на 
останні ініціативи молодоре-
форматорів, основою яких є 
податковий тиск на неолігар-
хічний бізнес, такі очікування 
бачаться фантастичними. 

ІЗ ЗУПиНКОЮ ПРиПЛиВУ 
КАПІТАЛУ В РЕАЛьНий 
СЕКТОР УКРАїНУ  
МОжЕ НАКРиТи ХВиЛя 
ПРиВАТНиХ БАНКРУТСТВ,  
І ОЗНАКи ЦьОГО ВжЕ 
ПРОСТЕжУЮТьСя

ХИТКА ОПОРА
Зовнішні запозичення реального сектору зменшуються. Хоча Україна й належить 
до найризикованіших країн для іноземного капіталу, але основні причини падіння 
темпів запозичення внутрішні: повільний розвиток економіки та закредитованість 
українського бізнесу, що не відповідає його операційним результатам.

За даними НБУ

Параметри залучення зовнішнього боргу реальним сектором України
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«я
кщо журналісти на-
пишуть, що цей ак-
тив належить мені 
й що я мінімізую 

податки, завтра тут буде подат-
кова міліція, у мене просто відбе-
руть бізнес. Але зараз так працю-
ють усі, вся країна!» – сказав у 
розмові з кореспондентом 
Тижня пан Сергій, співвласник 
одного з великих київських тор-
гових підприємств.  

Підприємці, з якими спілку-
вався Тиждень, зізнавалися, що 
українська державна машина ні-
коли не була лояльною до неолі-
гархічного бізнесу, проте риси ре-
пресивного та агресивного пану-
вання на користь «обраних» осо-
бливо дали про себе знати після 
приходу до керма Партії регіонів. 
Складається враження, що біз-
нес, до якого не мають стосунку 
представники влади, зараз за-
йняв ментальну позицію відсто-
ронення, що, зокрема, часто про-
являється в небажанні розвива-

тися. «А для чого? Адже завтра 
мій успіх помітить хтось із влади і 
в мене його відберуть, у найкра-
щому разі заплативши симво-
лічну «компенсацію» за роками 
вибудовуваний бізнес. А таких 
прикладів я можу розповісти вам 
сотні», – каже пан Сергій. 

За три роки існування за 
принципом «моя хата скраю» 
представники найактивнішого 
прошарку українського суспіль-
ства, так званого середнього 
класу, спостерігали, як відбира-
ють активи в їхніх колег, конку-
рентів, партнерів і посилюється 
податковий тиск. Проте досі не 
наважилися об’єднатися для за-
хисту спільних інтересів. Подат-
ковий Майдан був у далекому 
2010-му... Як наслідок – падіння 
ділової активності підприємств. 
Зокрема, кадрові агенції конста-
тують збільшення кількості ре-
зюме, що свідчить про масові 
скорочення на підприємствах, 
особливо виробничих. Так, 

дня ми про плани звільнити 500 
працівників заявило керівництво 
Крюківського вагонобудівного 
заводу, одного з найбільших 
українських виробників заліз-
ничних вагонів. За даними між-
народного кадрового порталу 
HeadHunter, порівняно з першим 
півріччям 2011-го позитивна ди-
наміка вакансій знизилася 
майже вдвічі. За словами Уляни 
Ходоровської, керівника дослід-
ного центру порталу HeadHunter, 
трендом стає зменшення осно-
вної частини зарплати: «Підпри-
ємства ввійшли у стадію оптимі-
зації – замість висококваліфіко-
ваних працівників беруть на ро-
боту початківців, які вимагають 
набагато меншої оплати праці та 
витрат на умови праці». При 
цьому на ринку праці спостеріга-
ється падіння кількості виробни-
чих вакансій, а нові переважно 
стосуються торгових компаній. 

Натомість спеціалісти з бан-
крутства кажуть, що за останній 
рік у рази побільшало справ про 
банкрутство, причому фіктивних 
поміж них небагато. Показовим 
є згортання ділової активності в 
Києві, де є окремі вулиці, на 
яких майже одночасно з початку 
року закрилося кілька підпри-
ємств різної величини. Як-от на 
Червонопільській, де за кілька 
місяців згорнули діяльність 
кафе, перукарня, фітнес-центр і 
магазин. 

Нерв бізнесу
Настрої українських підприємців красномовно 
свідчать про кризові тенденції в економіці, які 
наростають

Автор: 
Маргарита 
Ормоцадзе

НЕМОТИВАЦІЯ. 
Дедалі більше 
підприємців 
утрачають ба-
жання розви-
вати власний 
бізнес, оскіль-
ки побоюють-
ся, що в разі 
успіху його 
відберуть
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ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
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АДМІНІСТРАЦІя КУМІВ 
Тиждень спілкувався з пред-
ставниками бізнесів різних масш-
табів і виявив три основні тренди, 
які нині формують умови розви-
тку підприємництва. Перший – 
зміцнення клановості та поси-
лення централізації через адміні-
стративний вплив. До корумпо-
ваності та постійних поборів 
українським бізнесменам не зви-
кати. Але питання, які ще чотири 
– сім років тому можна було за-
лагодити за допомогою винаго-
роди чиновникові, з 2010-го в ба-
гатьох випадках вже не вирішу-
ються лише хабаром. Чинов-
ницький апарат вкотре підтвер-
див абсолютне небажання вико-
нувати свою головну функцію 
– ефективне державне управ-
ління. «Проблема в деградації, 
масовій системній халатності та 
безвідповідальності тих, хто діє 
від імені держави. У країні все 
менше здорового глузду й усе це 
дедалі більше нагадує фарс», – 
констатує Валентин Калашник, 
директор маркетингової групи 
OS-Direct.

За оцінками експертів 
Тижня, які працюють із регіо-
нальними та місцевими грома-
дами та підприємствами, у про-
вінції серед малого та середнього 
бізнесу спокійну діяльність ве-
дуть лише ті, хто має сімейні або 
кумівські зв’язки з місцевою вла-
дою. Натомість багато тих, хто 
тимчасово згорнув справу чи 
продав цілковито або частково 
місцевим «князькам». Таким чи-
ном, принцип феодалізму роз-
цвів за всіма напрямами – від 
малого, на рівні кумівства, до ве-
ликого, на рівні монополізації 
головних секторів економіки 
(див. Тиждень, № 8/2013). 
Ідеться про майже обов’язкове 
вписування наявних бізнес-
структур у сімейно-олігархічний 
механізм, розбудований владою. 
«Країна прийшла до так званого 
бюрократичного колективізму, 
за якого прибутки розподіля-
ються поміж партійною бюро-
кратією, коли саме вона керує 
економікою та державою», – 
констатує експерт з управлін-
ського консалтингу Маргарита 
Черненко. Показово, що згідно з 
аналітичним звітом НБУ щодо 
ділового очікування підпри-
ємств України «найоптимістич-
нішими залишалися представ-
ники великих підприємств, які 
здійснюють експортні та ім-

портні операції, і тих, де частка 
державної власності в статут-
ному капіталі більша ніж 25%». 

МАШиНА СТРАХУ
Другий тренд – постійний страх 
перед можновладцями. Щоб 
пристосуватися до економічної 
моделі, яка вибудувалася на пост-
радянських теренах, більшість 
українців у веденні бізнесу сві-
домо йдуть на порушення, інакше 
не вижити: хтось видає зарплату 
в конвертах, хтось веде подвійну 
або потрійну бухгалтерію тощо. 
Одним із головних чинників 
успішного бізнесу також залиша-
лася можливість мати «дах» із 
відповідними витратами на 
нього. Та з 2010 року чимало під-
приємців були поставлені в ситу-
ацію, коли мусили або вписатися 
в жорсткішу систему відносин із 
владою, або віддати свої активи її 
представникам за безцінь. Багато 
з тих, чий бізнес уже підкосила 
економічна криза, пристали на 
другу пропозицію. «Для підпри-
ємця важливі оптимістичний на-
стрій, віра в майбутнє своєї 
справи. Зараз цього немає. Є 
стійке переконання: тільки-но ти 
створиш цінний актив, його мо-
жуть відібрати. Незалежно від 
масштабу, розміру. Насамперед 
мусиш дбати про захист та само-
збереження, про інтегрування 
себе в модель, де формальні пра-
вила ігноруються, а неформальні 
постійно змінюються», – зазна-
чає Валентин Калашник. 

Для закріплення розуміння, 
хто в країні «господар», протягом 
останніх років по всіх регіонах 
були влаштовані показові 
«страти», коли бізнес відбирали 
цілковито або частково. Проте 
лише одиниці відважилися зая-
вити про фактичне рейдерство, а 
саме про появу нового власника 

чи співвласника. Публічно ситуа-
ція подавалася як планова чи по-
запланова перевірка, наприклад, 
податківців на підприємстві, 
після якої нібито нічого не зміни-
лося. «Підприємство працює у 
звичному режимі» – ось такі від-
писки зазвичай отримував Тиж-
день на свої запити від компаній, 
які попервах заявляли про рей-
дерське захоплення чи «маски-
шоу» за участю фіскалів або 
УБЕЗівців. Приміром, напри-
кінці 2011-го проблеми з митни-
цею та податковою виникли у 
власника мережі дитячих мага-
зинів «Антошка» Владислава 
Бурди. Однак у грудні того са-
мого року бізнесмен заявив, що 
вирішити всі суперечки йому до-
поміг близький до «Сім’ї» Юрій 
Іванющенко, нинішній нардеп 
від Партії регіонів. У 2012–2013 
роках силовики захоплювали го-
ловні офіси багатьох відомих 
компаній, як-от ТММ, інтернет-
магазини «Розетка» та «Сокіл». 
Чимало підприємців, бізнес яких 
і справді не був бездоганним та 
які так і не знайшли спільної 
мови з владою, потрапили за 
ґрати. Зокрема, власник ЕРДЕ 
БАНКу, страхової групи «Добро-
бут», «Бізнес-радіо» тощо Руслан 
Демчак опинився у в’язниці за 
звинуваченнями у фінансових 
махінаціях. Сталося це напере-
додні парламентських вибо-
рів-2012, на які він ішов самови-
суванцем за округом, де основ-
ним його конкурентом був кому-
ніст Григорій Калетнік, котрий 
має тісні зв’язки у вищих ешело-
нах влади. І хоча сам бізнесмен 
уже вийшов на волю, ЕРДЕ БАНК 
сьогодні перебуває у стані лікві-
дації, а більшість його компаній, 
за інформацією Тижня, змінили 
власників, хоча офіційно про це 
не повідомлялося. Так, показо-
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вим є той факт, що поміж мовни-
ків найбільше пропаганди від ко-
муністів зараз транслюється саме 
на частотах «Бізнес-радіо».

Чимало підприємців були 
змушені виїхати з країни, зая-
вивши про прямий тиск, полі-
тичний чи бізнесовий: власник 
компанії ProstoPrint Денис 
Олейников, конкурент канди-
дата від влади Тетяни Засухи в 
проблемному 94-му окрузі Ві-
ктор Романюк, власник заводу 
«Стальканат-Силур» Володи-
мир Немировський та луган-
ський бізнесмен Ігор Ліскі, які 
очолювали обласні осередки по-
літичної партії «Фронт змін» у 
період передвиборчої кампанії 
2012 року. У компаніях, які за-
ймаються офшорним плануван-
ням, стверджують, що україн-
ські підприємці стали значно 
частіше звертатися з проханням 
допомогти з посвідкою на про-
живання. 

«Машина страху», схоже, діє 
не лише на рівні рейдерських по-
гроз: вбивства підприємців і 
представників влади, які так чи 
інакше мають стосунок до біз-
несу, за своєю частотою та жор-
стокістю нагадують 1990-ті. 

НЕВиЗНАчЕНІСТь 
Третім трендом, що формує 
сучасні умови ведення бізнесу 
в Україні, є те, що навіть у си-
туації встановлення централі-
зованої диктатури власники 
активів не мають упевненості 
в тому, що за деякий час у 
країні не станеться розкол 
правлячої партії або чергова 
зміна влади, яка потягне за со-
бою переділ власності. 

Вочевидь, за таких умов у 
будь-якого бізнесмена виникає 
питання доречності створення 
ефективних активів. «Майбутнє 
наразі не в фокусі. Поїхати на чу-
жину чи й далі боротися в рідній 
країні – такі думки зараз у голові 
більшості тих, кого в усьому світі 
цінують як «соціальні мотори». 
Чимало обирають інший шлях – 
тимчасово, на кілька років «за-
лягти на дно»: здобути додаткову 
освіту, почати викладати, щоб не 
втратити себе ментально, збе-
регти та збільшувати цінність 
себе як активу», – зазначає Ва-
лентин Калашник.

Наявні бізнес-настрої вже 
впливають на економіку на ма-
крорівні, на її конкурентоспро-
можність. «У міжнародному до-

свіді перше, що стоїть на рівні 
компетенцій серед управлін-
ців, – цінності та навички по-
ведінки. В Україні ж про такі 
деталі оцінювання чиновни-
ків навіть не йдеться, – каже 
Маргарита Черненко. – На-
слідком цього є довгостро-
кове падіння якості вітчизня-
них товарів та послуг у ре-

зультаті створення пільгових 
умов ведення бізнесу для низки 
гравців. Можна очікувати про-
текціоністських заходів для пере-
криття імпорту та підтримки вну-
трішнього виробника». Це вже 
відбувається, як-от збільшення 
мит та введення утилізаційного 
збору на імпортні автомобілі 
(див. Тиждень, № 13/2013). 

Проте штучна підтримка 
віт чизняних виробників, точ-
ніше обраних із них, у нинішніх 
умовах зовсім не матиме пози-
тивного впливу на здатність 
створювати якісні товари та по-
слуги. Понад те, вона майже на-
певне призведе до подальшого 
падіння конкурентоспромож-
ності українських підприємств, 
що перейдуть під контроль 
«Сім’ї», олігархів і загалом тих, 
хто нині при владі. 

БІЗНЕС-
ЕМІГРАЦІЯ. 
Чимало 
підприємців, 
заявивши про 
прямий тиск 
силовиків, 
виїхали із 
країни. За 
словами 
бізнесменів, 
у їхньому 
середовищі 
багато таких, 
хто готовий 
махнути на 
все рукою і 
податися геть 
із країни 
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Френсіс 
Фукуяма: 
«Становлення демократії – 
складний і тривалий процес,  
адже він потребує появи 
відповідних інституцій, що 
ускладнено багатьма чинниками»

А
мериканський політичний 
філософ Френсіс Фукуяма 
не потребує особливого 
представлення на постра-

дянських теренах. Учень Дерріда 
й Гантінґтона, наприкінці 1980-х 
років він займався питаннями 
палестинського врегулювання та 
Східної Європи в Держдепарта-
менті США. Славу йому принесла 
стаття «Кінець історії?» (1989), 
котра переросла у знамениту 
книжку «Кінець історії та остання 
людина» (1992). У своєму інте-
лектуальному бестселері автор 
заявив, що падіння СРСР відкри-
ває шлях до торжества лібераль-
ної демократії як устрою, при-
йнятного для всіх без винятку 
країн на планеті. До Києва стар-
ший науковий співробітник Стен-
фордського університету прибув 
уже вдруге. 10 вересня він прочи-
тав у Інституті журналістики КНУ 
імені Тараса Шевченка лекцію 
про засади державотворення в 
сучасному світі. Наступного дня 
пан Фукуяма погодився дати екс-
клюзивне інтерв’ю для Тижня.

У. Т.:  Пане професор, не можу 
не почати з очевидного: чому не 
сталося прогнозованого вами 
«кінця історії»?

– (Сміється.) Я чекав на таке 
запитання. Дозвольте пояснити: 
під «кінцем історії» я мав на увазі 
завершення марксистського екс-
перименту. В 1989 році криза ко-
муністичної ідеології була явною, 
і я очікував, що вона завершиться 
переходом до чогось на кшталт 
західної ліберальної демократії 
та ринкової економіки. Я і досі 
певен, що альтернативи цьому 
немає. Однак становлення демо-
кратії – складний і тривалий про-
цес, адже він потребує появи від-
повідних інституцій, що усклад-
нено багатьма чинниками.

У. Т.:  Але чи здатні інституції 
самі собою трансформувати сус-
пільство? У пострадянських краї-
нах або, скажімо, в Африці ба-
чимо й парламенти, й суди, й 
формально незалежну пресу, 
але всі вони нагадують західні 
хіба що зовні, тоді як політичні 
реалії, в котрих функціонують, є 
кардинально іншими.

– На мою думку, все-таки є 
чимало прикладів, коли поява 
демократичних інституцій покра-
щує політичне середовище. На-
віть у деяких країнах Африки 
вони зміцнюються, і це, до речі, 

Спілкувався 
Олександр 
Михельсон

Фото  
Андрій 

Ломакін
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забезпечує економічне зростан-
 ня. Демократичні підходи досить 
міцно вкорінилися за остан  ні 
30 років також у Латинській 
Америці.

На жаль, в іншому напрямку 
розвивається ситуація в деяких 
країнах Східної Європи, де демо-
кратичні інституції, на мою 
думку, нині послаблюються. І ми 
бачимо наслідки цього. Скажімо, 
в Росії держава досить деспо-
тична, та водночас її не назвеш 
сильною. Їй не під силу забезпе-
чувати населення базовими по-
слугами (медичною допомогою), 
підтримувати й розвивати інфра-
структуру тощо. На мою думку, в 
цих сферах вона слабша, ніж за 
радянських часів.

У. Т.:  чому так відбувається?
 В пострадянських країнах попу-
лярною є думка, що вся річ в осо-
бливому менталітеті тутешніх 
народів...

– Не думаю, що річ у мен-
тальності. Коли радянські струк-
тури розпалися, виник інститу-
ційний та моральний вакуум. 
Відтак і в Росії, і в Україні до 
влади стали приходити люди, що 
сприймали державу винятково 
як інструмент власного збага-
чення. Після краху комуністичної 
ідеології далася взнаки й відсут-
ність традиції служіння держави 
суспільству. Усе це необхідно ви-
будовувати.

У. Т.:  Але що має стати фунда-
ментом для будівництва?

– Тут необхідними є багато 
речей. Погляньте на Америку 
ХІХ століття. Тоді державний 
апарат США був украй корумпо-
ваний, а урядування – досить 
непрофесійне. Але поступово до 
управління державою залучались 
ширші кола середнього класу, і 
це покращило ситуацію. На мою 
думку, в тій чи тій країні з часом 
природно виникають соціальні 
групи, зацікавлені в покращенні 
управління, і вони стають рушієм 
позитивних змін.

У. Т.:  Деякі аналітики стверджу-
ють, що демократія, точніше за-
гальне виборче право, насправді 
є проблемою. Мовляв, у постто-
талітарних країнах перегони 
тільки сприяють корупції та не-
професіоналізмові у владі. А як 
протилежний приклад наводять 
ті самі США ХІХ століття, де коло 
електорату було обмежене май-

новим та іншими цензами й він 
ставився до справи відповідаль-
ніше...

– Ні-ні, якраз у США тоді по-
ширеною практикою був підкуп 
виборців: як непрямий (напри-
клад, надання роботи), так і 
прямий, коли за голоси просто 
платили. Тож важко стверджу-
вати, що той електорат був від-
повідальний... Саме звідти й ви-
ростала корупція, про котру я 
згадував. Однак загалом, ду-
маю, проблема не в демократії 
чи виборчому праві. Звісно, є 
приклади Венесуели або ж Таї-
ланду, де політичну еліту в її 
прагненні якнайбільше сподо-
батися виборцям роз’їдає попу-
лізм. Але, наприклад, про Росію 
чи Україну я сказав би, що тут 
не народ корумпує владу, а 
влада – народ. Мені не здається, 
що у вас масово схвалюється го-
лосування за популістів. Однак 
тутешні еліти є такими, якими 
вони є...

У. Т.:  У наш час багато говорять, 
що ліберальна демократія пере-
живає всеохопну кризу навіть на 
самому Заході. Вам помітні 
ознаки цього явища?

– Гадаю, це перебільшення. 
Авжеж, ми бачимо певний зане-
пад політики в США та інших за-
хідних демократіях. Це відбува-
ється тому, що поява численних 
потужних груп впливу та поляри-
зація їхніх інтересів ускладнюють 
процес ухвалення рішень. Але я 
не назвав би цього всеохопною 
кризою. Гадаю, в 1970-х справи 
мали набагато гірший вигляд: 
масові протести, бунти, падіння 
економіки... Та навіть це не за-
вдало ліберальним демократіям 
смертельного удару.

У. Т.:  У своїх працях ви наголо-
шуєте на існуванні трьох китів су-
часної політичної системи: 
сильна держава, що забезпечує 
дотримання законів; інституції, 
котрі утримують її в правових 
рамках; підзвітність влади. Де в 
цій конструкції місце довірі, якій 
ви теж приділяєте велику увагу?

– Довіра – це головне. Дер-
жава має бути сильна, але люди 
повинні вірити в те, що вона ви-
конує свої функції за загальною 
згодою, не обмежуючи їхніх 
прав і свобод. Коли довіри за-
мало, дія льність уряду блоку-
ється. Наприклад, у США існує 
давня традиція недовіри до дер-

жави. Тому ніяк не вдається роз-
будувати загальну національну 
систему медичної допомоги. Лю -
ди просто не покладуть на владу 
такий обов’язок, як турбота про 
їхнє здоров’я.

У. Т.:  чому ж американці, котрі 
не довіряють державі, настільки 
спокійно сприйняли викриття Ед-
варда Сноудена?

– Пояснення, можливо, у 
тому, що люди досі налякані те-
рактами 11 вересня. Вони можуть, 
як я вже сказав, не довіряти дер-
жаві своє лікування, але коли 
йдеться про захист життя, то вва-
жають, що уряд має право вжи-
вати всіх необхідних заходів для 
гарантування їхньої безпеки. 
Водночас не забуваймо, що гро-
мадській думці властиво зміню-
ватися. Можливо, американці ще 
виявлять невдоволення.

У. Т.:  як гадаєте, чи втратять 
США глобальне лідерство через 
відмову від ролі «світового полі-
цейського»?

– Сьогодні головна проблема 
американської зовнішньої полі-
тики в тому, що розпочаті Адміні-
страцією Джорджа Буша-молод-
шого воєнні дії на Близькому 

ДЕРжАВА МАЄ БУТи СиЛьНА, 
АЛЕ ЛЮДи ПОВиННІ ВІРиТи 
В ТЕ, щО ВОНА ВиКОНУЄ СВОї 
ФУНКЦІї ЗА ЗАГАЛьНОЮ 
ЗГОДОЮ, НЕ ОБМЕжУЮчи 
їХНІХ ПРАВ І СВОБОД

«У тій чи тій країні з 
часом природно 

виникають 
соціальні групи, 

зацікавлені в 
покращенні 

управління, і вони 
стають рушієм 

позитивних змін»
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Сході були задорогими й не увін-
чались очікуваним успіхом. Це 
викликало реакцію американ-
ського суспільства, яке стало ак-
тивно виступати проти нових мі-
літарних кампаній за кордоном. 
У цьому контексті думаю, що як 
Девід Кемерон, так і Барак Обама 
припустилися грубої помилки із 
сирійською кризою. Їм годилося 
б уникнути втручання в цей хаос 
на нинішній стадії. Варто було 
проявити більше кмітливості ще 
тоді, коли криза лише назрівала.

У певному сенсі все це справді 
може бачитися слабкістю. Але я 
не думаю, що речі матимуть та-
кий самий вигляд у довгостроко-
вій перспективі. Усе змінюється. 
Після в’єтнамської війни США 
категорично не бажали воювати 
будь-де, і, здавалося, їхній вплив 
у світі меншає. Але за президента 
Рейґана все повернулось.

У. Т.:  До речі, про Сирію. чи не 
здається вам, що перемога там-
тешніх повстанців, у чиїх лавах 
воює чимало ісламських фунда-
менталістів, невигідна США?

– Абсолютно згоден.

У. Т.:  що ж робити американ-
ському урядові?

– Це справді дуже складна си-
туація. Мені здається, Захід мав 
би масштабніше забезпечувати 
сирійську опозицію зброєю ще 
на самісінькому початку проти-
стояння. В такому разі Асада, 
можливо, скинули б до того, як 
ця опозиція набула свого ниніш-
нього радикалізму. На жаль, ми 
цього не зробили. А тепер на 
жодній стороні немає «хороших 
хлопців».

У. Т.:  Поширення релігійного ра-
дикалізму – лише один із проявів 
бурхливих процесів, що відбува-
ються зараз в ісламському світі. 
яким може виявитися майбутнє 
мусульманських країн?

– Знову-таки, на це запи-
тання важко відповісти. Я сказав 
би, що можна провести певні па-
ралелі між нинішнім ісламським 
світом і європейськими держа-
вами кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття. Модернізація, урбанізація 
та радикальні соціальні зміни ви-
кликають кризу ідентичності в 
суспільствах, що були доти до-
сить консервативними й бід-
ними. Люди не розуміють, хто 
вони і що вони. У Європі це по-
кликало до життя фашизм та й 

комунізм певною мірою теж. Фа-
шизм і комунізм були способами 
об’єднати й мобілізувати людей, і 
водночас перепонами на шляху 
становлення демократії.

На Близькому Сході, гадаю, 
чинником об’єднання та мобілі-
зації є релігія. Віра в багатьох від-
ношеннях відіграє там ту саму 
роль, що й націоналізм у Європі 
ХІХ століття. У цьому плані я на-
звав би головною проблемою ре-
гіону шиїтсько-сунітський кон-
флікт, котрий зараз поширю-

ється. Він здатен розколоти нації 
та країни ісламського світу, що 
може обернутися далекосяж-
ними наслідками не лише для ре-
гіону. Тут знову можна згадати 
Європу, але не ХІХ, а XVII сто-
ліття – часів війни між католи-
ками та протестантами.

У. Т.: якщо єдина політична сис-
тема для всієї планети таки мож-
лива, то це неодмінно лібе-
ральна демократія?

– Я сказав би так: можливо 
усе. Але якщо спитати, чи всі 

країни світу стануть лібераль-
ними демократіями, то не ви-
ключена й негативна відповідь. 
Та не це головне. Гадаю, справді 
важливе питання – чи існує 
така політична система, котра 
має перевагу над рештою. Отже 
основне – це наявність певного 
ідеалу політичної системи. У 
цьому плані я не бачу альтерна-
тиви ліберальній демократії.

Колись за таку альтернативу 
намагався видати себе кому-
нізм. Ця версія не виправда-
лась. Сьогодні дехто бачить у 
схожій ролі китайську модель – 
тоталітарний капіталізм. Але я 
вважаю, що це нонсенс. Як на 
мене, то Піднебесна – настільки 
особливий випадок, що її 
устрою не зімітує жодна інша 
країна. До того ж китайська мо-
дель приваблива лише під од-
ним кутом зору – економічного 
зростання. Але водночас у КНР 
жахлива ситуація з екологією, 
правом власності, зрештою, за-
хистом людської гідності.

У. Т.:  чи залишаються, на вашу 
думку, партії необхідним еле-
ментом сучасної політики?

– Гадаю, вони сьогодні пе-
реживають погані часи в бага-
тьох країнах світу. І це не на 
краще. Їхня функція в демокра-
тичній політичній системі – ви-
гравати вибори і здобувати 
владу. Ніхто інший не може й 
не повинен того робити. Попри 
переконання декотрих діячів, 
цим не мусять займатись ані 
структури громадянського сус-
пільства, ані профспілки, ані 
транснаціональні корпорації. 
Тому в країні, де партії слабкі й 
не мають достатньої легітим-
ності в очах суспільства, бракує 
одного з основоположних де-
мократичних механізмів. Це 
проблема.

У. Т.:  як гадаєте, якими мето-
дами відносно слабка Україна 
може відповісти на тиск із боку 
Росії, котра намагається зупи-
нити її інтеграцію з ЄС?

– Я переконаний, що Україні 
потрібно якомога швидше збли-
жуватися з Європою. Це допо-
може і в зовнішній політиці, і в 
розбудові демократичних інсти-
туцій вашої держави. Зі свого 
боку, гадаю, для врівноваження 
російського впливу всю мож-
ливу підтримку Києву мали б 
надати Євросоюз і США. 

ПІСЛя КРАХУ СРСР І В РОСІї,  
І В УКРАїНІ ДО ВЛАДи СТАЛи 
ПРиХОДиТи ЛЮДи, 
щО СПРийМАЛи ДЕРжАВУ 
ВиНяТКОВО яК ІНСТРУМЕНТ 
ВЛАСНОГО ЗБАГАчЕННя
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Воювати чи не воювати?
Американці насправді не такі вже й ізоляціоністи

я
кось надвечір довгого і 
спекотного вашингтон-
ського літа 1940 року, 
коли американці спере-

чалися про те, що робити з вій-
ною в Європі, сенаторові від 
штату Флорида Клоду Пепперу 
зателефонували з поліції і за-
питали: «Що робити з вашим 
опудалом?». Спантеличений 
Пеппер почув, що його подобу 
в натуральний зріст, підписану 
його ж ім’ям, повісили на дубі 
перед Сенатом, а тоді приче-
пили до машини й протягли 
довкола Капітолійського па-
горба. Натовп лінчувальників 
складався з роздратованих жі-
нок у капелюшках – членів ізо-
ляціоністського «руху матерів». 
Їх розлютив заклик сенатора 
запровадити обов’язкову вій-
ськову підготовку для молоді. 

Того літа тисячі жінок про-
тестували під Конгресом. Часто 

вбрані в жалобу, вони лаяли 
конгресменів за те, що ті хочуть 
послати їхніх синів на смерть. 
Напруження поміж політиків 
теж наростало. Суперники обзи-
вали одне одного спекулянтами, 
зрадниками, через що в Палаті 

представників зав’язалася бійка. 
Навіть коли німецькі війська вже 
марширували Європою, лідер 
ізоляціоністського крила Респуб-
ліканської партії, сенатор від 
Огайо Роберт Тафт заявив, що 
політика президента Франкліна 

Рузвельта, спрямована на поси-
лення ролі держави, набагато 
небезпечніша за нацизм.

Такі сцени нагадують ни-
нішні зазвичай гречні суперечки 
з приводу Сирії. Америка не по-
вертається в 1940 рік, яскраво 
описаний у кількох нових книж-
ках на історичну тематику, як-от 
«Дні гніву» («Those Angry Days») 
Лінн Олсон і «1940» Сьюзен 
Данн. Проте в них добре відчува-
ється відлуння тих часів. Батьки-
засновники наказали американ-
цям не вплутуватися в закор-
донні чвари. Відтоді відбува-
ються періодичні сплески підо-
зри в закликах до закордонних 
інтервенцій. Особливо високого 
градуса вони набувають у мо-
менти, коли є загроза війни. Тож 
1940-й став піком сучасного ізо-
ляціонізму в його найчистішому 
вигляді. Як і сьогодні, тоді супро-
тивники військового втручання 

СьОГОДНІ СПОЛУчЕНІ  
ШТАТи НЕ ТАК ЗА ПАЦиФІЗМ, 
ПРОСТО їМ УжЕ НАБРиДЛО 
ВОЮВАТи. АЛЕ НАВІТь ТАКА 
АМЕРиКА щЕ БАГАТО 
ЗНАчиТь
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були і серед правих, і серед лівих й 
утворили незграбний альянс як реак-
цію на болючі спомини про нещо-
давні бойові дії. В епоху Тафта з гас-
лами «Америка перш за все» і розлю-
ченими натовпами матерів це була 
пам’ять про Першу світову. Багато хто 
вважав той конфлікт зрадою Аме-
рики. Вудро Вільсон видавав згадану 
війну за хрестовий похід із метою зро-
бити світ «безпечним для демокра-
тії», але повоєнна Європа поверну-
лася до первісної ненависті та націо-
налізму. Як сказав у 1941 році колиш-
ній президент Герберт Гувер, «Єв-
ропа виродилася в пекло, випари 
якого отруюють сьогодні всю Землю».

Задовго до лівої критики на 
адресу вторгнення в Ірак 2003-го такі 
апологети хуторянського популізму, 
як сенатор від штату Північна Дакота 
Джордж Най, переконали багатьох, 
що Велику війну було розв’язано для 
збагачення «торгівців смертю» – від 
європейських банкірів до виробників 
зброї. Представники правого крила 
ізоляціонізму (як-от спочатку льот-
чик, а згодом демагог Чарльз Лінд-
берґ) закликали американців трима-
тися подалі від європейських кон-
фліктів і скористатися подарованим 
історією шансом – ізоляцією по ін-
ший бік океану. Ліндберґ (який через 
свій антисемітизм згодом став маргі-
налом) зібрав 1939 року загальнона-
ціональну аудиторію своєю радіопе-
редачею, у якій закликав співвітчиз-
ників не вестися на байки про страж-
дання Старого світу й оцінювати ін-
терес нації безсторонньо, «як хірург 
зі скальпелем у руці».

І зараз є ті, хто називає такі аргу-
менти щодо Близького Сходу – регі-
ону, де не сприймають чужинців із 
доб рими намірами. Режим Асада за-
стосував хімічну зброю, і це «дуже 
сумно», заявляє сенатор від штату Те-
хас, популіст-консерватор Тед Круз. 
Але Сирія «загрузла в релігійній гро-
мадянській війні внаслідок віковічних 
суперечностей», у якій Сполучені 
Штати не мають жодного явного со-
юзника. Дивних союзників не бракує. 
9 вересня в протестах під Білим до-
мом були як американські християни 
сирійського походження з портре-
тами Башара Асада, так і демон-
странти з плакатами «Ні військам 
США в Сирії». Представниця цієї дру-
гої групи Ненсі Вайльд вважає, що в 
Сирії «обидві сторони – терористи». 
Вона підтримувала Джорджа Буша-
молодшого і розв’язані ним війни. 
Але після провалів тих операцій у 
всьому мусульманському світі хоче, 
щоб Америка зміцнила свої кордони і 
«не висовувалася».

ПІДМОГи НЕ БУДЕ
Опитування громадської думки 
свідчать про схожі егоїстичні на-
строї по всій країні. Більшість аме-
риканців вважають, що режим 
Асада, вочевидь, таки застосовував 
хімічну зброю проти цивільного на-
селення. Менша група респонден-
тів, опитаних газетою New York 
Times і телерадіокорпорацією CBS 
News, переконана, що повітряні 
удари Сполучених Штатів зможуть 
хоч якось запобігти новим хіміч-
ним атакам. Але переважна час-
тина все ще проти таких ударів. Го-
ловна подіб ність із 1940 роком у 
тому, що багатьох американців уже 
нудить від закликів навести лад у 
мусульманських державах, як і їх-
ніх дідів від намагань навести лад у 
Європі. Але є й певні відмінності.

Показовий контраст із минулим 
– це, зокрема, ширші погляди на ві-
йну. Нині американці, а надто рес-
публіканці, заявляють, що Конгрес 
повинен вирішувати всі питання 
щодо збройного удару по Сирії. Під 
цим вони зазвичай розуміють, що 
потрібне вето на пропозиції Обами. 
У 1938 році Палата представників 
незначною більшістю проголосу-
вала проти набагато радикальнішої 
ідеї: у майбутньому війни мають 
бути схвалені громадськістю на за-
гальнонаціональному референдумі. 
У ті гарячі дні генерали на засідання 
комітетів у Конгресі вдягали ци-
вільне, а не форму, щоб не драту-
вати конгресменів – противників ві-
йни, а в крамниці поблизу військо-
вих баз вхід солдатам було заборо-
нено, згадує Лінн Олсон. 

Сучасні американці бояться ві-
йни, але шанують військових. Їх за-
прошують на відкриття бейсболь-
них матчів, їм віддають честь під час 
посадки в літак. Навіть на найжор-
стокіших баталіях під час слухань 
конгресмени не забувають подяку-
вати генералам з орденами на гру-
дях за службу на благо нації.

У 1940-му головний урок, вине-
сений з останньої війни для багатьох 
американців, можна було сформу-
лювати двома словами: «Більше ні-
коли». Сьогодні, після 12 років 
збройних конфліктів, урок неодноз-
начний. За даними опитувань Інсти-
туту Ґеллапа, більшість громадян 
США вважають вій ну в Іраку помил-
кою. Але 44–51% все ще переконані, 
що в Афганістані вона була виправ-
даною. Сьогодні Сполучені Штати 
не те що за пацифізм, просто їм уже 
набридло воювати. Але навіть така 
Америка ще багато значить. І світ 
починає це розуміти. 



Інтервенція 
відкладається 
Білий дім пристав 
на пропозицію 
Росії щодо 
передачі 
сирійських 
хімічних арсеналів 
під міжнародний 
контроль та їх 
знищення до 
середини 2014 
року. Відповідної 
домовленості було 
досягнуто 14 
вересня під час 
зустрічі 
держсекретаря 
Джона Керрі та 
міністра 
закордонних справ 
РФ Сєрґєя Лаврова 
в Женеві. Таким 
чином, США 
відклали на 
невизначений 
термін військовий 
удар по Дамаску. 
12 вересня останній 
направив в ООН 
листа про намір 
приєднатися до 
Конвенції про 
заборону 
застосування 
хімічної зброї, 
через місяць після 
чого сирійський 
режим обіцяє 
надати 
міжнародній 
спільноті відомості 
про свій арсенал 
зброї масового 
знищення. 
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Сирійська трагедія:  
три уроки, які слід засвоїти

П
одії в Сирії сягнули рівня гуманітарної ката-
строфи: мільйони біженців, понад 100 тис. 
загиблих, цинічне використання режимом 
зброї масового знищення проти цивільного 

населення. Іде до того, що злочини залишаться не-
покарані (Башар Асад навіть не приховує впевне-
ності в цьому).
Якби таке сталося 20–30 років тому, Асад утратив 
би владу, а режим було б знищено, одначе нині 
дуже схоже, що його президентству ніщо не загро-
жує. Сирія має перетворитись на другий Ліван – 
розколоту країну, якою керують ворогуючі сили й 
держави-парії, насамперед Іран та Росія.
То що ж трапилося зі світом? Це закономірне ло-
гічне запитання є не чим іншим як відчайдушним 
криком на тлі малозначущості й безпорадності 
Сполучених Штатів, Європейського парламенту та 
інших нібито могутніх інституцій, які досі відносно 
успішно практикували політику м’якої сили.
Отже, урок перший: позиція всіх важливих гравців 
скидається на невдалий жарт перед загрозою гума-
нітарної катастрофи. Міжнародні інституції дедалі 
менш здатні бодай на якісь конкретні дії, що по-
клали б край тортурам, масовому знищенню, виму-
шеним міграціям та вигнанню цивільного насе-
лення.
Після війни в Іраку й Афганістані (особливо у пер-
шому з них), США, Ве-
лика Британія та Європа 
нагадують заручників 
операції морального 
банкрутства, проведеної 
наймогутнішим вій-
ськовим блоком у світі, 
який не домігся жодних 
серйозних досягнень і 
не виробив плану дій 
стосовно таких глобаль-
них і регіональних конфліктів на майбутнє. 
Певною мірою на карту поставлено навіть рі-
вень довіри до НАТО і його репутацію, адже досі 
згадані військові місії мало хто називав успішними.
Є добра новина: Сполучені Штати та Альянс мо-
жуть переважити й перемогти будь-яку державу-
парію та її злочинний режим у позиційній війні, 
тобто на полі бою. Та не обійшлось і без поганої: те-
пер нам прекрасно відомо, що ідея миттєво змі-
нити менталітет людей і створити для них нові 
життєздатні інституції, закони, правила чи, ска-
жімо, запровадити демократію, є провальною. 
США й НАТО перемагали всіх супротивників у бо-
йових операціях, однак їм не вдавалося встановити 
верховенство права та поділ влади в країнах, де ні-
коли не існувало демократії, годі й казати про 
зміну традицій чи будь-яких визначальних рис су-
часного політичного життя.
Таким чином, ми підійшли до другого уроку, який 
маємо засвоїти із трагедії в Сирії, а особливо на тлі 

військового перевороту в Єгипті: Захід (коли вже 
ми досі послуговуємося цим терміном часів холод-
ної війни) повинен визнати свою неспроможність 
експортувати й поширювати демократію. У країнах 
із великим відсотком неписьменного населення, 
глибокими релігійними розколами, міжплемін-
ними чварами, повсюдною корупцією та звичкою 
вдаватися до насильства проти жінок, дітей і вза-
галі цивільних осіб демократія може існувати доти, 
доки присутні окупаційні війська і триває їхня 
влада. Називаймо речі своїми іменами.
Шанс вижити демократія має у країнах, де грома-
дянське суспільство представлене не тільки групою 
фанатиків-терористів, які вдають із себе добро-
чинні організації: достатньо згадати, що «Аль-
Каїда», ХАМАС і «Брати-мусульмани» завжди ви-
ступали під такою маскою. Крім того, демократія 
не повинна бути порожнім словом. 
От ми й підійшли до третього, найбільш прикрого 
уроку. Чому Башар Асад може дозволити собі бави-
тися з вогнем? Річ у тім, що сирійський лідер (як і 
будь-хто інший при здоровому глузді) знає: хоч він 
і є, по суті, воєнним злочинцем, за яким плаче Га-
азький трибунал, США та НАТО й далі розчарову-
ватимуть нас і весь світ демагогічними заявами 
про те, як сильно вони хочуть усунути сирійсь  кого 
лідера від влади.

Організувати косметич-
 ну атаку для ліквідації 
частини хімічної зброї, а 
то й усього арсеналу – це 
ми можемо. А от усунути 
Асада від керма, вигнати 
його, наражаючись на 
ризик утвердження но-
вої ісламістської влади 
на чолі з «Хезболлою» та 
Іраном, який, крім того, 

підтримуватиме і якому даватиме вказівки Ро-
сія, – оце вже ні-ні. Події в Єгипті, доля старого 

приятеля Вашингтона Госні Мубарака після падіння 
стабільного режиму в цій країні (коли єдину надію 
на відновлення стабільності пов’язують із глибоко 
недемократичними, однак поміркованими й праг-
матичними силами) змусили Захід засвоїти важли-
вий урок. Він полягає в тому, що непросто буде віді-
йти від теорії меншого зла, котру успішно практику-
вали Захід і Радянський Союз у боротьбі з нацизмом, 
причому цілком виправдано. Усі тямущі світські 
диктаторські режими процвітатимуть після серйоз-
них помилок Америки та Європи в Іраку.
Сирійська трагедія – насамперед трагедія вигнан-
ців, які втратили домівку і батьківщину, та людей 
убитих і отруєних із таким цинізмом, що мимоволі 
пригадуються нацисти. І водночас це трагедія світу, 
який утратив рішучість і готовність рятувати життя 
безжально винищуваних, а натомість схильний 
просторікувати постфактум. 

Автор:  
Леонідас 
Донскіс

ПОЗиЦІя ВСІХ ВАжЛиВиХ 
ГРАВЦІВ СКиДАЄТьСя НА 
ПОГАНий жАРТ ПЕРЕД 

ЗАГРОЗОЮ ГУМАНІТАРНОї 
КАТАСТРОФи



Сирійська трагедія:  
три уроки, які слід засвоїти

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
Міністра культури і національної спадщини 

Республіки Польща

GAUDE POLONIA
національний Центр культури у Варшаві 

оголошує конкурс на отримання піврічної сти-
пендії у Польщі в рамках стипендіальної про-
грами міністра культури і національної спад-
щини республіки Польща GAuDE pOlONIA. 
Програма Gaude polonia призначена для мо-
лодих митців і перекладачів польської літера-
тури з країн Центрально-Східної Європи. 

Стипендіальна програма триватиме у Поль-
щі  з 1 лютого до 31 липня 2014 року. Відбір 
стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. Від 
кандидатів вимагається володіння польською 
мовою на початковому рівні. Заяви  
про участь у програмі прийматимуться до  
15 жовтня 2013 року. 

Піврічна стипендія у Польщі призначена для 
ознайомлення із сучасною польською культу-
рою та удосконалення творчої майстерності 
під керівництвом відомих польських митців та 
установ у найбільших і найвідоміших центрах 
польської культури. Програма Gaude polonia 
сприяє порозумінню і розвитку добрих відно-
син на основі культурної співпраці між Поль-
щею та її близькими сусідами. 

оператором стипендіальної програми 
Gaude polonia є національний Центр культу-
ри у Варшаві. 

Детальну інформацію про програму Gaude 
Polonia та бланки анкет можна отримати на 
сайтах:

• Національного Центру Культури у Варшаві:
nck.pl/kategorie/gaudepolonia.html 
• Польського Інституту у Києві: 
polinst.kiev.ua
• у польських дипломатичних представни-
цтвах в україні та в національному Центрі 
культури у Варшаві: (+48 22) 210-01-21.

Організаційні пОлОження прОграми 

кАнДИДАтИ:
Стипендіальна програма Gaude polonia при-
значена для таких творчих середовищ:
– художники; 
– літератори; 
– перекладачі з польської мови; 
– музиканти; 
– кінематографісти; 
– мистецтвознавці; 
– літературні критики; 
– спеціалісти, що займаються охороною 
пам’яток старовини; 
– музейні працівники.
ЦАрИнИ:
– література; 
– переклад; 
– літературознавство; 

– музика, образотворче мистецтво; 
– кіномистецтво; 
– охорона культурної спадщини; 
– театр.
Перевага надається кандидатам:
– віком до 40 років 
(в обґрунтованих випадках – до 45 років); 
– які мають значні досягнення у своїх галузях 
творчості.

формАЛЬні крИтЕріЇ: 
– громадянство та місце постійного проживан-
ня в україні;
– повна вища освіта; 
– знання польської мови на рівні, достатньому 
для спілкування.

ПрАВИЛА ПрИЙому:
– оголошення про відкритий конкурс у пресі; 
– відбір найкращих кандидатів за результата-
ми 3-етапного конкурсу:
і етап – оцінювання кандидатів за формальни-
ми критеріями;
іі етап – оцінювання проектів перебування у 
Польщі, запропонованих кандидатами;
ііі етап – остаточний набір.

нЕоБХіДні ДокумЕнтИ:
1. Заповнений формуляр анкети про надання 
стипендії Gaude polonia міністра культури і 
національної спадщини республіки Польща; 
2. не менш ніж дві рекомендації професорів 
або мистецьких установ, творчих спілок, това-
риств тощо польською мовою, які містять таку 
інформацію:
– прізвище особи, яка рекомендує; 
– посада;
– установа; 
– місто; 
– зазначення періоду знайомства з кандидатом; 
– характер взаємних відносин (учитель, май-
стер, працедавець, інше); 
– творчі досягнення кандидата; 
– оцінка запропонованого кандидатом проекту 
його перебування в Польщі;
– копія диплома про закінчення вищого на-
вчального закладу разом із нотаріально заві-
реним перекладом на польську мову; 
– копії дипломів, відзнак із конкурсів, фести-
валів, курсів, виставок тощо разом із перекла-
дом польською мовою; 
– копії рецензій разом із перекладом поль-
ською мовою; 
– проект перебування в Польщі (до двох сторі-
нок), викладений за такими пунктами:

· головна мета перебування; 
· пропозиція програми і місця перебування; 
· пропозиції щодо творчої практики; 

· значення проекту для: 
а) галузі, яку представляє кандидат;
б) власної професійної кар'єри; 
в) установи, де працює кандидат; 
г) країни;

· обґрунтування участі в програмі Gaude polonia.

фінАнСоВі тА орГАніЗАЦіЙні умоВИ:
– стипендіат щомісяця отримує стипендію у 
розмірі 3000 (три тисячі) злотих brutto; 
– на період отримання стипендії стипендіат за-
безпечується місцем проживання; 
– стипендіат перебуватиме під опікою куратора; 
– стипендія може бути реалізована лише на 
території республіки Польща; 
– стипендія призначена на період з 1 лютого 
до 31 липня 2014 року; 
– стипендіат повинен придбати гарантійний 
поліс на випадок хвороби та нещасний випа-
док на період перебування в Польщі (в украї-
ні або в Польщі); 
– стипендіат сам покриває витрати на приїзд 
до Польщі та повернення додому.

ЗАЯВИ кАнДИДАтіВ:
кандидати на отримання стипендії Gaude 
polonia повинні надсилати свої заяви за посе-
редництва польської дипломатичної установи: 
Польський інститут у києві: 01030 київ, 
вул. Б. Хмельницького, 29/2, оф.17,  
тел. (044) 288-03-04, 278-16-01, 278-30-65, 
факс 288-02-86; 
одночасно копії заяв можна надіслати до 
націо нального Центру культури у Варшаві: 
факс (+48 22) 210-01-01, 
e-mail: bogumila.berdychowska@nck.pl 

тЕрмін ПоДАЧі ДокумЕнтіВ:
термін подачі документів (заява, рекоменда-
ційні листи, копії диплома, рецензій тощо) – 
до 15 жовтня 2013 року.
Заяви, які будуть надіслані після закінчення 
цього терміну, не розглядатимуться. 

АнкЕтА
Бланк анкети та інформацію стосовно стипен-
діальної програми можна знайти на інтернет-
сторінках: 

• Національного Центру Культури у Варшаві:
nck.pl 
• Польського Інституту у Києві: 
polinst.kiev.ua

меДіа партнер
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Останнє 
слово за 
Меркель
Як вибори  
до Бундестагу  
вплинуть на політику 
Берліна щодо України

Ц
ьогорічні парламентські 
вибори у ФРН запам’ята-
ються найбільш нудними і 
затягнутими від повоєнних 

часів політичними дебатами. Та-
кої думки багато німецьких екс-
пертів. «Електоральні перегони 
призведуть до перевтоми вибор-
ців», – каже відомий політолог 
Петер Льоше. Соціологи очіку-
ють найменшу явку на дільниці 
за всі часи.

Навіть телевізійні дебати 
між двома провідними кандида-
тами, що пройшли на початку 
вересня, не можуть гарантувати 
ажіотажу на перегонах, що від-
будуться 22 вересня. Консерва-
тивний канцлер Анґела Меркель 
та її конкурент соціал-демократ 
Пеер Штайнбрюк, які працю-
вали разом у коаліції протягом 
2005–2009-го, розійшлися, мир-
 но побалакавши. 

Апатія політичних гравців на 
цьогорічних виборах поясню-
ється загальним задоволенням 
наявною ситуацією в країні. 
Криза в єврозоні, яка зачепила 
велику частину країн ЄС, була 
майже непомітною для ФРН. В 
економічному плані, звичайно, в 
Німеччині все не так добре, як 
протягом останніх десятиліть. 
Чому ж тоді німці мають спере-
чатися на тему політики або ці-
кавитися нею взагалі? 

З огляду на млявість вибор-
чої боротьби не дивно, що зо-
внішньополітичні теми в країні 
мало кого цікавлять. Війна в Си-
рії чи хаос у Єгипті? На менталь-
ній мапі громадян ФРН ці гарячі 

точки дуже далеко. Німці зазви-
чай сприймають новини з Близь-   
кого Сходу вельми спокійно й 
украй неуважно. Тож Меркель і 
Штайнбрюк під час дебатів зосе-
редилися переважно на внутріш-
ній політиці. Під час їхньої теле-
візійної дуелі минуло 77 хв із 
90 виділених до того моменту, 
як обоє заговорили про зов-
нішню політику. 

З огляду на все це нікого не 
здивує, що розвиток України або 
ж політика Східного партнерства 
на нинішніх парламентських ви-
борах не відіграють жодної ролі. 
Те, що відбувається в Києві, на-
разі не є піковою темою в Бер-
ліні. Тому питання варто форму-
лювати інакше: яке значення 
мають перегони в Німеччині для 
України? Адже зрозуміло, що 
після виборів до Бундестагу по-
трібно буде швидко прийняти рі-
шення в геостратегічних питан-
нях, зокрема щодо наближення 
України до ЄС. 

Угода про асоціацію, до якої 
так довго йшли разом, готова. 
Вирішальним буде саміт країн 
Східного партнерства, який від-
будеться в листопаді у Вільнюсі. 
Обидві сторони прагнуть підпи-

сати контракт, який забезпечить 
тісну політичну співпрацю та пе-
редбачить вільну торгівлю. Хоча 
ЄС досі чекає проведення в Укра-
їні відповідних реформ і припи-
нення вибіркового правосуддя 
до підписання цього документа. 

Питання ув’язнення лідерки 
опозиції Юлії Тимошенко зали-
шається ключовим. Що більший 
тиск німецької сторони, то ви-
щою є ймовірність того, що екс-
прем’єрку звільнять і дозволять 
поїхати до ФРН на лікування. Усі 
відповідальні особи в Києві та 
Брюсселі знають, що без «так» 
від Берліна підписання угоди не 
відбудеться.

Вибори 22 вересня можуть 
посилити тиск Берліна на Київ з 
усім «прагненням досконалості». 
Позиції німецьких партій щодо 
України не збігаються, навіть 
якщо різницю неможливо поба-
чити неозброєним оком. Усі по-
літичні сили закликають до 
справедливості та демократії в 
Україні та, як результат, до звіль-
нення Тимошенко. Це пра-
вильно не тільки для християн-
ської консервативної ХДС/ХСС, 
Анґели Меркель та її колег по 
коаліції з ліберальної Вільної де-

Автор: 
Ульріх 

Крокель, 
Берлін 
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мократичної партії на чолі з мі-
ністром закордонних справ Ґідо 
Вестервелле, а й для СДП під ке-
рівництвом Штайнбрюка та ін-
ших опозиційних політсил: Пар-
тії зелених та соціалістичної Лі-
вої партії.

Готовність іти на компро-
міси з українським президентом 
Віктором Януковичем значно 
варіюється серед німецького по-
літичного мейнстриму. Переду-
сім такої стратегії дотримується 
СДП, яка за традицією Ostpolitik 
колишнього канцлера та лауре-
ата Нобелівської премії миру Ві-
ллі Брандта високо цінує прин-
цип «зміни через зближення». 
Згід  но з цим принципом ре-
форми не можна запровадити 
за допомогою лише тиску, а 
зміни відбудуться вже після 
зближення.   

Таку позицію СДП найкра -
 ще демонструє колишній комі-
сар ЄС із питань розширення 
Ґюнтер Фергойґен. «Це в наших 
довгострокових інтересах крок 
за кроком інтегрувати Україну 
до наших структур. Якщо Угода 
про асоціацію набере чинності, 
отже, Україна зробила чіткий, 
безповоротний вибір і більше не 

буде в підвішеному становищі 
між ЄС та РФ». 

Фергойґен, який уже не пере-
буває при виконанні обов’язків, 
може говорити відкрито про те, 
якою він бачить зовнішню полі-
тику Берліна. Конкретні важелі 
впливу має інший німецький 
соціал-демократ, президент Єв-
ропарламенту Мартін Шульц. 
Саме він ініціював місію Кокса – 
Квасневського, яка протягом 
року проводила переговори з Ві-
ктором Януковичем щодо долі 
ув’язненої Юлії Тимошенко. 
Шульц, як і Фергойґен, переко-
наний у необхідності прив’язки 
України до ЄС та звільнення її 
від впливу Росії.  

Відкритим лишається пи-
тання, наскільки сильним є ба-
жання СДП іти на компроміс. 
Фергойґен, як і інші політики-
міжнародники із цієї політсили, 
вважає помилкою узалежню-
вати підписання Угоди про асо-
ціацію від вирішення долі Юлії 
Тимошенко. Така позиція може 
зберегтися лише тоді, коли СДП 
ввійде у «велику коаліцію» з 
очолюваною Меркель партією 
ХДС/ХСС. Тільки в такому разі 
застосування принципу «зміни 
через зближення» буде на по-
рядку денному.

Водночас СДП воліє уникати 
об’єднання з політсилою Мер-
кель з внутрішньополітичних 
причин та через особливості 
програми партії. Хоча такий роз -
виток подій усе ще можливий. 
Для німецького парламенту та 
уряду є два реалістичні сценарії: 
продовження існуван  ня консер-
вативно-лібераль ного альянсу 
ХДС/ХСС і Вільної демократич-
ної партії або ж формування но-
вої коаліції між політсилою 
Меркель та СДП. Теоретично 
ймовірним є також об’єднання 
першої з Партією зелених або 
(що стане сенсацією) створення 
червоно-зеленої коаліції. Однак 
такі припущення залишаються 
тільки здогадками. 

Зрозуміло, що Партія зеле-
них у жодному разі не пого-
диться підписати Угоду про асо-
ціацію з Україною доти, доки 
Тимошенко сидітиме у в’язниці. 
Вільні демократи будуть на роз-
доріжжі, як і тепер. Не виклю-
чено, що Меркель залишиться 
на посаді, а отже, останнє слово 
щодо України буде за нею. Ма-
ючи міністра закордонних справ 
із СДП на своєму боці, німець-

кому канцлерові буде простіше 
досягти компромісу в зазначе-
ному питанні. Але чи прагне 
вона цього?

Мало що підтверджує думку, 
що Анґела Меркель і далі вес-
тиме затяжні політичні торги з 
Віктором Януковичем. Українсь -
кий президент уже якось не ви-
правдав сподівань лідера ФРН. 
Принаймні такі чутки ходять у 
Берліні. Два роки тому перед са-
мітом Східного партнерства у 
Варшаві він обіцяв швидке вирі-
шення справи Тимошенко, але 
так і не дотримав слова. Але ж ві-
домо, що канцлер не забуває та-
кого.

Отже, реальна ситуація не 
відповідає принципам СДП 
«змі  ни через зближення». 
Чому ж тоді ЄС, який досі пере-
буває в найбільшій за всю свою 
історію кризі, має прив’язувати 
себе до ще одного партнера – 
України, якщо політична на-
дійність ос танньої залишає ба-
жати кращо  го? Економічний 
потенціал країни може бути 
значним. Але без налаго-
дження і нормального функціо-
нування законів та утвер-
дження правової держави він 
не мобілізує західних інвесто-
рів. В одному всі партії Німеч-
чини єдині: довіряти українсь -

кому правосуддю – це те саме, 
що грати в лотерею, і справа 
Тимошенко є доказом того.  

Тож доки особи, які прийма-
ють найважливіші рішення в 
Україні, не розуміють, що демо-
кратичні реформи в інтересах 
держави, доти зближення з Єв-
росоюзом лишатиметься мрією, 
яка лякає Брюссель надмірною 
ейфорією. Тому питання, чи ке-
руватимуть СДП і Вільна демо-
кратична партія разом у Берліні, 
наразі неактуальне для України. 
Зрештою, останнє слово за Мер-
кель, як це було з Грецією під час 
кризи. Якщо Київ не зробить 
певних кроків, зближення з ЄС 
не відбудеться. Без компромісу в 
справі Тимошенко асоціація не-
можлива. 

МАЛО щО ПІДТВЕРДжУЄ 
ДУМКУ, щО АНґЕЛА 
МЕРКЕЛь І ДАЛІ ВЕСТиМЕ 
ЗАТяжНІ ПОЛІТичНІ ТОРГи  
З ВІКТОРОМ яНУКОВичЕМ
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Більше грошей, 
ніж у Тора
Зміни в гігантському суверенному  
фонді Норвегії матимуть  
відгук по всьому світу

Н
орвежці не такі люди, як 
ми з вами: у них більше 
грошей. Під час цьогоріч-
ної парламентської кам-

панії лунало багато знайомих 
тем. Консерваторка Ерна Сол-
берґ перемогла лейбориста пре-
м’єр-міністра Єнса Столтенберґа 
частково завдяки тому, що вибо-
рець спокусився на нове обличчя 
і нижчі податки (консерватори 
здобули 26,8% голосів і прагну-
тимуть сформувати разом із 
лібералами, християнськими 
демократами та прогресистами 
правоцентристську коаліцію. – 
Ред.). Але, почавши керувати 
країною, перед Солберґ постане 
проблема, абсолютно відмінна 
від тих, що допікають більшості 
її іноземних колег у всьому світі: 
не як звести кінці з кінцями, а як 
розпорядитися багатством.

Один із аспектів цієї про-
блеми – перегріта економіка. 
Чистий дохід зростав із 2008-го 
по 2012-й у середньому зі швид-
кістю 3,8% на рік. Для порів-
няння: у країнах ОЕСР – 0,8%. 
Ціни на житло торік підвищи-
лися майже на 6%. Робітники 
отримують удвічі більше, ніж у 
сусідів по Європейському Союзу. 
Солберґ мусить знайти засіб від 
«голландської недуги»: успішна 
нафтова галузь Норвегії запану-
вала на ринку кваліфікованої ро-
бочої сили і робить інші галузі 
економіки неконкурентоспро-
можними. До того ж потрібно 
ще наглядати за суверенним 
фондом країни, який постійно 
зростає.

Державний пенсійний фонд 
глобальний (офіційна назва), ві-
домий також як Нафтовий, – це, 
напевно, найбільший у світі су-
веренний фонд. Нині його вар-
тість оцінюють приблизно в 
$760 млрд, і до 2020 року він 

може перевищити $1,1 трлн. 
Володіє в середньому 2,5% кож-
ної євро пей сь кої компанії, 
чиї акції котируються на 
ринках. Є великим акціоне-
ром багатьох провідних компа-
ній, як-от Royal Dutch Shell, HSBC 
та Apple, і має 9% акцій найбіль-
шої у світі міжнародної інвести-
ційної компанії BlackRock.

Фонд не переобтяжений 
якимись особливими зобов’я-
зан ня ми, як-от виплата пенсій 
(його назва може ввести в 
оману). Це дає йому свободу ма-
невру. Управ  ління ґрунтується 
на принципі прозорості й чес-
ності. Він оприлюднює всі дані 
своєї роботи, чим кидає виклик 
непрозорим нормам, звичним 
для суверенних фондів. Хоча за 
ним наглядає Міністерство фі-
нансів Норвегії, але фактично 
керівництво здійснює централь-
ний банк. Комітет з етичного ін-
вестування навіть близько не 
підпускає фір  ми, які за визна-
ченням є «гріховними» (як-от 
виробники цигарок, зброї або ті, 
що експлуатують дитячу 
працю).

Зроблена в серпні пропози-
ція фонду призначити раду для 
консультування з питань корпо-
ративного управління засвід-
чила, що він планує брати актив-
нішу участь в управлінні своїм 
портфелем акцій компаній, осо-
бливо тих, де володіє паперами 
на суму понад $1 млрд, або 
більше ніж 5%. Це означає по-
мітнішу роль у призначенні ди-
ректорів. Наприклад, керівник 
фонду Юнґве Слюнґстад нещо-
давно став членом номінацій-
ного комітету концерну Volvo 
Group. Фонд також вимагатиме 
від компаній поліпшувати кор-

поративне управління й запро-
ваджувати високі етичні стан-
дарти. Особливо його тривожать 
проблеми ухиляння від сплати 
корпоративних податків. Керів-
ництво було так вражене факта-
 ми довгострокових інвестицій, 
отриманими в Британії у резуль-
таті урядового дослідження на 
чолі з Джоном Кеєм, що призна-
чило останнього членом Комі-
тету з корпоративного управ-
ління.

Це свідчить про радикаль-
ний відхід від традиційного для 
фонду пасивного інвестування, 
за якого основну увагу приді-
ляли стеженню за глобальними 
показниками. Але можливі й 
інші зміни. Під час останньої 
електоральної кампанії інколи 
порушувалися гострі питання 
про структуру, яку донедавна 
вважали позаполітичною. Чи не 
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завеликий фонд? Пані Солберґ 
дала зрозуміти, що хотіла б роз-
глянути можливість розділити 
його. «Ми – партія, яка вважає 
конкуренцію необхідною. Якщо 
будуть різні органи управління, 
з’явиться конкуренція і буде ви-
дно, у кого результати най-
кращі». Чи означає це нехтуван-
 ня насущними потребами нор-
вежців? Популістська Партія 
прогресу (посіла третє місце на 
виборах із 16% голосів і 29 місць 
у парламенті. – Ред.), що може 
відіграти важливу роль у новій 
коаліції, яку ще належить сфор-
мувати, поскаржилася, що фонд 
робить інвестиції за кордоном, 
тоді як у Норвегії руйнуються 
дороги. Чи етично це? Деякі 
громадські організації хочуть, 
щоб він стимулював зростання в 
країнах, що розвиваються, або 
пришвидшив перехід до поству-
глецевого майбутнього. 

Причини таких змін важко 
назвати переконливими. Коли 
Швеція розділила свій пенсій-
ний фонд, зростання управлін-
ських витрат переважило всю 
ефективність. Перегрітій еконо-
міці зовсім не потрібно, щоб дер-

жава збільшувала видатки на 
шляхи і мости. Головне зобов’я -
зання фонду – ділити багатство 
країни між поколіннями нор-
вежців, а не вирішувати світові 
проблеми.

ПІД МОЛОТОМ КРиТиКи
Важко не звернути уваги на не-
щодавню блискучу статтю про 
фонд, написану директором 
аналітичної компанії Re-Define 
Соні Капуром. Основною мі-
шенню його критики стало те, 
що середня норма прибутку на 
рівні нижче як 3,2% на рік аж 
ніяк не вражає. Це набагато 
менше за власний прогноз 
фонду (4% на рік) і за показ-
ники подібних суверенних фон-
дів, наприклад, сінгапурського 
Temasek. 

Капур вважає, що фонд над-
 то консервативний. Він інвестує 
понад 90% свого портфеля в 
зрілі економіки з повільними 
темпами зростання, а не в 
ринки, що розвиваються. Осно-
вну увагу звертає на державні 
компанії, а не на альтернативні 
інвестиції, як-от приватний ка-
пітал або інфраструктурні про-
екти. Це означає, що фонд не 
може скористатися своєю най-
більшою перевагою: можливі-
стю довгострокового вкладення. 
Також не вміє належно дивер-
сифікувати ризики: три з десяти 
його найбільших авуарів – це 
нафтові компанії, а 10–15% 
портфеля дуже залежать від 
вуглецевої економіки. На думку 
Капура, фонд міг би задоволь-
нити всіх: як пересічних нор-
вежців, які хочуть отримувати 
більше прибутків, так і не-
урядові організації, що вимага-
ють відповідальнішого капіта-
лізму, якби тільки він нава-
жився діяти сміливіше.

Цей безпрограшний аргу-
мент, можливо, занадто нереа-
лістичний. Але показово, що 
фонд почав діяти ризикованіше 
почасти завдяки такій критиці. 
Він перерозподіляє більше гро-
шей на ринки, що розвиваються, 
активніше інвестує. Можливо, 
дивіденди від цього вже можна 
побачити: 2012 рік став другим 
за успішністю в історії фонду. 
Тож ці зміни, напевно, вплинуть 
на багато світових компаній за 
будь-яких реформ нового уряду. 
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Революція співпраці
У Європі та Сполучених Штатах сайти обміну послугами вже 

об’єднують мільйони постійних учасників. Вони заперечують 
правила класичної економіки та збільшують чисельність 

нової популяції «цифрових хіпі»

С
імонові 25, він навчається 
в одному з паризьких уні-
верситетів. На вихідні їде 
додому, до рідної Бретані, 

за 400 км на захід від столиці. 
Щоб дістатися туди, вдається до 
послуг сайта Blablacar, що допо-
магає домовитися водіям, які 
мають вільні місця в машинах, 
та потенційним пасажирам. До-
рога до міста Ренн обходиться 
йому в €26 – це дешевше, ніж 
залізницею (€40). «А крім того, 
ще й практичніше, – пояснює 
молодий чоловік. – Можна 
гнучко домовитися про час ви-
їзду, часто водії погоджуються 
підвезти під саму домівку».

ТЕРиТОРІя ДОВІРи
Тисячі французів роблять ана-
логічно. Blablacar заявляє про 
600 тис. користувачів на місяць 
і сподівається мати 900 тис. до 
кінця року. Водії повідомляють 
про свої поїздки та оголошують 
ціну. А пасажири замовляють 
«квитки» так само, як на будь-
який громадський транспорт. 
Сайт приймає передоплату. Але 
з водієм розраховується лише 
після поїздки. За послугу бере 
собі €2. Поїздка автомобілем 
стає загальнодоступною, є та-
кою собі маленькою револю-
цією в щоденних побутових 
звичках французів.

Blablacar був створений у 
Франції 2006 року. Його заснов-
ник Фредерік Мазелла на той 
час був студентом факультету 
інформатики в Стенфордському 
університеті, США. Відтоді сайт 
поширив свою діяльність на Іта-
лію, Іспанію, Велику Британію, 
Німеччину та Польщу. Кожні 20 
с він реєструє нового клієнта, і 
Фредерік Мазелла хвалиться, 
що перевозить більше пасажи-
рів, аніж «Євростар» – потяг 
між Великою Британією та 
Францією, що перетинає Ла-
Манш. 

Цей сайт популярний поміж 
молоді, що звикла до інтернету, 

Автор:  
Ален 

Гіймоль, 
Франція 
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не хоче витрачати зайві гроші й 
намагається сприяти зменшенню 
на дорогах кількості напівпорож-
ніх машин. З’явилося й багато ін-
ших порталів, що пропонують об-
мін послугами між приватними 
особами. Ця система дістала на-
зву економіка співпраці та є від-
повіддю на безліч потреб сучас-
ного щоденного життя (див. 
Тиждень, № 15/2013).

У Франції економіка спів-
праці справді набирає обертів. 
Один сайт пропонує купувати 
овочі, які сусіди вирощують на 
своєму городі, інший – вина-
ймати підвали чи гаражі під не 
щодня потрібні, але й не зовсім 
зайві речі, ще якийсь – користу-
ватися пральною машиною сусі-
дів… У французькому сегменті 
всесвітньої мережі вже понад 
400 таких сайтів співпраці, й 
щодня там виникає якийсь но-
вий.

Усі ці інтернет-ресурси про-
понують заощадити кошти або 
трохи підзаробити, здаючи в 
оренду площі або техніку, яку не 
використовують щодня. Але ма-
ють водночас і більшу амбіцію: 
просувати новий стиль пове-
дінки – етичніший, екологічні-
ший, не такий споживацький. 
Вони також заохочують спілку-
вання між людьми зі схожим 
світосприйняттям. Завдання – 
створити територію довіри між 
членами спільноти. Не треба ку-
пувати все – можна мати лише 
рахунок, який дає доступ до по-
слуг.

ЕКОНОМІКА НОВОГО 
ПОКОЛІННя 
Чи можна сказати, що економіка 
співпраці зумовила революційні 
зміни в житті громадян розви-
нених країн? «Безпереч  но, – 
вважає Бенжамен Тінк, співзас-
новник мережі Ouishare, що 
об’єднує інноваційні підприєм-
ства. – Це дуже потужний рух, 
характерний для третього поко-
ління інтернету. Спочатку був 
статичний веб, потім соціальні 
мережі. Нині всесвітнє паву-
тиння започатковує платформи, 
які змінюють наш спосіб існу-
вання».

Пояснюючи правила нової 
економіки, Бенжамен Тінк гово-
рить про «дух солідарності» та 
про «збереження довкілля». Пев -
ним чином це повернення ідеа-
лів 1970-х. Але він також добре 
знається на концепціях сучас-

ного маркетингу. Непогано 
вбраний, розкутий, молодий, 
освічений, контактує з цілим 
світом – він видається типовим 
представником покоління нових 
інтернет-підприємців, «цифро-
вих хіпі», які формують передові 
загони революціонерів еконо-
міки. 

Їх об’єднують бажання ство-
рити справедливіший та відкри-
тіший світ, сподівання на персо-
нальний успіх. До заробляння 
грошей ставляться без комплек-
сів, розвиваючи водночас увесь 
той технологічний супровід, що 
створює горизонтальну прозору 
реальність, у якій усі ми по-
стійно беремо участь у мережі 
світового обміну.

Адже цілком очевидно: най-
більші обмінні сайти вже стали 
феноменом, і вельми прибутко-
вим. Перші ластівки, безпереч  но, 
зі Сполучених Штатів. Сайт 
Rbnb – найуспішніше на сьо-
годні підприємство економіки 
співпраці – заснував молодий 
дизайнер Браян Ческі 2008 року 
в Каліфорнії. Тоді йому вдалося 
заробити трохи грошей, підку-
пивши надувних матраців і 
здавши свою квартиру учасни-
кам колоквіуму, яким не було 
куди йти. Це підказало йому ідею 
узагальнити принцип. Задум ви-
явився успішним.

Сайт Airbnb на сьогодні здо-
був світову популярність. Він 
дає змогу орендувати кімнати 
подобово, а приватним власни-
кам квартир – трохи підзаро-
бити, приймаючи в себе подо-
рожніх. З дня заснування він 
уже розселив понад 10 млн осіб. 
Пропонує на постійній основі 
300 тис. ліжок у цілому світі. За 
дві хвилини на ньому можна 
знайти кімнату на ніч, скажімо, 
на Хрещатику в Києві по €40 за 
ніч або ж ліжко-місце по €14. 
Також є пропозиції з Полтави, 
Сум... І так практично в будь-
якій країні світу. 

Офіс сайта Rbnb міститься у 
Сан-Франциско в просторому 
приміщенні, мебльованому як 
квартира. Тут працюють молоді 
інженери в кросівках та фут-
болках. Навіть якщо біржова 
вартість сайта кілька мільйонів 
доларів, він не втратив свого 
розкутого стилю, що цілком 
відповідає тій поведінковій ре-
волюції, яку просуває. 

Економіка співпраці вияви-
лася ефективною й у фінансовій 

сфері. Інтернет-портали пропо-
нують приватним особам вкла-
дати кошти у виробничі про-
екти, фільми, диски. Kickstarter 
зумів назбирати $10 млн, щоб 
створити «розумний» годинник 
Pebble. У світі вже є 700 сайтів, 
які проводять збір приватних 
внесків. Загалом 2012-го у та-
кий спосіб назбиралося $3 
млрд. Щороку сума збільшу-
ється вдвічі. 

«Мабуть, це ще не револю-
ція, – вважає Валері Пежо, 
директор дослідного центру 
Orange Lab, який щойно при-
святив новому феномену вели-
чезну доповідь. – Але еконо-
міка співпраці вже суттєво 
вплинула на роботу класичної 
економіки».

НЕ РОЗТРАТиТи ІДЕАЛІЗМ 
Успіх великих посередницьких 
сайтів бентежить працівників 
готельного й транспортного 
бізнесу – галузей, у яких цей 
спосіб споживання розвиває -
ться найшвидше. У Нью-Йорку, 
де таксисти протестують проти 
такої «некоректної конкурен-
ції», службу оренди приватних 

автомобілів Relay Rides було за-
боронено. Держави теж занепо-
коєні цим, бо такі посеред-
ницькі фірми не платять жод-
них податків.

Гігантське підприємство з 
оренди автомобілів Avis в бо-
ротьбі проти посередницьких 
сайтів обрало наступальну 
тактику. В березні нинішнього 
року фірма заплатила $500 млн, 
щоб купити Zipcar – стартап, 
спеціалізацією якого була орен-
 да автомобілів на короткі тер-
міни. Якщо великі виробники 
інвестують у цю нову еконо-
міку, то є ознакою тривалої 
тенденції. Але з їхнім приходом 
епоха піонерів – «цифрових 
хіпі» та мрійників про кращий, 
модерний світ – може минути. 
Економіка співпраці вже вхо-
дить у світ великого бізнесу. 
Дорогою до нього ідеалізм 
може легко згубитися. 

САйТи СПІВПРАЦІ 
ПРОСУВАЮТь НОВий СТиЛь 
ПОВЕДІНКи – ЕТичНІШий, 
ЕКОЛОГІчНІШий І НЕ ТАКий 
СПОжиВАЦьКий

У Франції  
вже зареєстровано 

понад 

400 
сайтів співпраці,  

й щодня там 
виникає якийсь 

новий

Найбільші обмінні 
сайти вже стали 

світовим 
феноменом,  

і вельми 
прибутковим

У світі налічується 

700 
сайтів, які 

проводять збір 
приватних внесків
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як не з’їсти «яблуко», 
то хоч надкусити
Xiaomi, китайський аналог Apple, кидає виклик американській компанії

Ц
е більше схоже на рок-
концерт, а не на прес-кон-
ференцію: керівник ком-
панії (вбраний не в костюм 

із краваткою, а у звичайний одяг) 
виходить на затемнену сцену, 
щоб показати захопленій ауди-
торії лискучий смартфон. Утім,  
5 вересня в Пекіні представляли 
не новий айфон від Apple, а роз-
роблений китайською компа-
нією Xiaomi (читати слід як  
«Сяомі». – Ред.) телефон Мі-3. 
Акцент на елегантному дизайні, 
шикарній презентації і майже 
ідолопоклонницький захват ко-
ристувачів… Не дивно, що Xiaomi 
часто порівнюють зі знаменитим 
гігантом-суперником з Америки. 
Це роблять і прихильники, і кри-
тики, котрі звинувачують фірму 
в мавпуванні «Яблу  ка». Власник 
компанії Лей Цзюнь (на фото) 
навіть носить джинси й чорну со-
рочку, майже як Стів Джобс. Не-
вже Xiaomi – це і справді китай-
ська відповідь США?

Торік вона продала 7,2 млн 
телефонів у КНР, Гонконзі й на 
Тайвані, що принесло 12,6 млрд 
юанів прибутку ($2,1 млрд). Apple 
реалізувала 125 млн смарт  фонів 

у всьому світі й заробила при-
близно $80 млрд на 157-мі-
льярдних продажах. Але засно-
вана 2010 року Xiaomi швидко 
розвивається. Нещодавно її ак-
тиви було оцінено в $10 млрд – 
більше, ніж компанія Microsoft 
нещодавно заплатила за підроз-
діл Nokia з виробництва мобіль-
них телефонів. Таким чином, 
Xiaomi потрапила до числа 15 мо-
більних стартапів з найбільшим 
за всю історію обсягом венчур-
ного фінансування (про це роз-
повів Раджив Чанд, фінансовий 
директор інвестиційного банку 
Rutberg). За даними аналітичної 
компанії Canalys, у ІІ кварталі 
2013-го ринкова частка Xiaomi 
в Китаї сягнула 5%. Це вперше 
перевищило показники Apple 
(4,8%).

Та все ж «ми ніколи не порів-
нювали себе з Apple, бо радше 
схожі на Amazon», – каже спів-
засновник Xiaomi Лінь Бінь, 
який раніше працював у китай-
ських філіях Microsoft і Google. У 
КНР Apple продає свій iPhone 5 
за ціною близько $860 і отримує 
найбільший у цій галузі прибу-
ток. Xiaomi пропонує свої теле-
фони дешевше: її новий флаг-

ман Мі-3 коштує 2 тис. юанів 
($330). Фірма збуває свій товар 
не через мережу операто рів чи 
магазини роздрібної торгівлі, а 
через інтернет без посередників, 
що також впливає на ціну. Важ-
ливо й те, що її бізнес залежить 
від продажу послуг користува-
чам, як, наприклад, Amazon про-
дає дешевше свої читалки Kindle 

і заробляє на продажу електро-
нних книжок. Задум Ліня поля-
гає в тому, щоб заробляти, коли 
клієнт користується телефоном, 
а не лише на продажах самих де-
вайсів.

Те, що Apple запускає в про-
даж iPhone 5C – кольорову трохи 
дешевшу версію iPhone, розрахо-
вану на споживачів у КНР та ін-
ших країнах, що розвиваються, 
свідчить про зміну в стратегії че-
рез конкуренцію із Xiaomi та ба-
гатьма іншими китайськими 
фірмами. Телефони Apple добре 
продаються в розвинутих краї-
нах, але ці ринки дорослішають. 
Глобальні продажі смартфонів 
зростають по 50% за рік, зазна-
чає Canalys, але в Китаї цей по-
казник становить 108%. На Під-
небесну припадає більш ніж тре-
тина світових продажів.

ГРОШІ НА БОчКУ
Якщо в Apple розраховують ско-
ристатися клондайком дина-
мічного китайського ринку, то 
Xiaomi рухається в іншому на-
прямку. Нещодавно компанія 
прийняла на роботу Г’юґо Бар-  
ру, колишнього топ-менеджера 
Google, відповідального за роз-
робку продуктів на Android. Він 
створюватиме нові продукти для 
міжнародних ринків.

Проте Xiaomi та інші китай-
ські фірми продають так багато 
ігор і прикладних програм голо-
вним чином через вимогу влади, 
щоб мобільні телефони працю-
вали на «вихолощеній» версії 
операційної системи Android: 
без магазину ПЗ Google, пошто-
вого сервісу, карт, інших функ-
цій. Це допомагає Xiaomi прода-
вати власні замінники переліче-
них сервісів, але ту перевагу ком-
панія втратить тут-таки за меж-
ами Китаю. То чи має Apple боя-
тися конкурента, який іще не до-
вів ефективності своєї бізнес- 
мо  делі на батьківщині, не ка-
жучи вже про інші країни? 

чи МАЄ Apple БОяТиСя 
КОНКУРЕНТА, яКий ІщЕ НЕ 
ДОВІВ ЕФЕКТиВНОСТІ СВОЄї 
БІЗНЕС-МОДЕЛІ НА 
БАТьКІВщиНІ, НЕ КАжУчи 
ВжЕ ПРО ІНШІ КРАїНи?



23–28 вересня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 

Київ (вул. Лисенка, 3):
24 вересня, 18:00 – презентація книжок Любка Дереша «Миротво-
рець» та «Остання любов Асури Махараджа». Спільно з видавництва-
ми «Кальварія» та «Нора-Друк».
25 вересня, 18:00 – презентація книжки Люко Дашвар «На запах 
м’яса». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
26 вересня, 18:30 – зустріч із французьким політологом Філіппом 
Рено. Тема зустрічі: «Мораль і політика: чи це сумісно?». Спільно із 
Французьким інститутом та Інститутом філософ� НАН України.
27 вересня, 18:00 – презентація книжки «Анатолій Хостікоєв. Головна 
роль». За участю Анатолія Хостікоєва та Натал� Сумської.
28 вересня, 12:00 – дитяча субота: нові пригоди слона Ґудзика від Лесі 
Ворониної та Катерини Штанко. Спільно з Видавництвом Старого Лева.

Київ (вул. Спаська, 5):
23 вересня, 18:00 – читання «ПоЕтично»: Мідна, Богдан-Олег 
Горобчук, Михайло Жаржайло.

Львів (просп. Свободи, 7):
26 вересня, 18:00 – «Сектор критики»: літературознавчі обговорення 
за участю Віктора Неборака, Ігоря Котика та Андрія Дрозди.

Харків (вул. Сумська, 3):
24 вересня, 19:00 – відкрита дискусія «Майбутні технолог�. Чи 
замінять електронні книжки друковані?»

25 вересня, 18:00 – перегляд та обговорення кінострічки «Живе 
Білорусь» Кшиштофа Лукашевича.
26 вересня, 18:00 – презентація книжки Анни Малігон «Навчи � 
робити це». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
27 вересня, 18:00 – презентація книжок Юрія Іздрика «Ю» та Мар’яни 
Савки «Пора плодів і квітів». Спільно з Видавництвом Старого Лева.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
24 вересня, 17:00 – презентація книжки Івана Бондарева «Легенди 
старого Станиславова». Спільно з видавництвом «Лілея-НВ».
25 вересня, 18:00 – презентація «Мальованої істор� незалежності 
України» братів Капранових. Спільно з видавництвом «Зелений пес».
28 вересня, 17:00 – презентація збірки віршів Мірека Боднара «Ще, 
ще, ще, не зупиняйся!». Спільно з видавництвом «Лілея-НВ».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
27 вересня, 18:00 – презентація «Мальованої істор� незалежності 
України» братів Капранових. Спільно з видавництвом «Зелений пес».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
27 вересня, 18:00 – презентація книжки Лілі Мусіхіної «Звірослов. 
Міфологема тваринного світу українців». Спільно з видавництвом 
«Богдан».
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В
іденська перемога зали-
шилася серед найяскра-
віших в історії конти-
ненту з кількох причин. 

Як відомо, османська експан-
сія в Європі тривала вже не 
перше століття, але ніколи 
султанське військо не підхо-
дило так близько до серця єди-
ної тоді християнської імперії, 
спадкоємиці слави кесарів 
Риму – Священної Римської 
імперії германської нації. 
Після того як турки-османи за-

володіли 1453 року Константи-
нополем, під їхніми ударами 
впала не одна європейська сто-
лиця й капітулювало чимало 
звитяжних армій. Християн-
ській Європі, котра проголо-
сила наступ ісламу найбіль-
шою загрозою і карою Господ-
ньою, повсякчас бракувало єд-
ності й злагоди, щоб об’єднати 
свої сили в боротьбі з Портою, 
аж поки наприкінці XVII сто-
ліття це виявилося питанням 
життя і смерті.

ОСМАНи ПОчиНАЮТь… 
І ПРОГРАЮТь
Після низки невдалих походів 
християнської Європи, які мали 
покласти край агресії турків у 
XV–XVII століттях, було цілком 
очевидно: жодна із країн, що 
опинилися під загрозою, само-
стійно протистояти їй не зможе. 
Утім, потенційних союзників 
роздирали протиріччя й сварки: 
Францію та Австрію – за лідер-
ство на заході Європи, Річ По-
сполиту й Московію – за пер-

Автор: 
Олексій 
Сокирко

Хрест vs півмісяць
330 років тому відгриміла остання з найпотужніших баталій  
між християнською Європою та мусульманським Сходом – битва  
під Віднем (12 вересня 1683-го)
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шість на її сході (у XVII столітті 
конфлікти значною мірою точи-
лися довкола України). Порта, 
втім, уміла вправно грати на 
чварах між амбітними європей-
ськими монархами.

У другій половині XVII сто-
ліття Стамбул охоче допомагав 
то українським козакам у їхніх 
війнах проти Речі Посполитої, то 
угорцям, що прагнули унезалеж-
нитися від Австрії. Під час черго-
вого повстання мадярів у 1681–
1682 роках під проводом князя 
Імре Текелі (турки визнали його 
королем Верхньої Угорщини), 
котре відбувалось у протестант-
ських провінціях, невдоволених 
економічною та церковною по-
літикою католицької Австрії, 
османи «подали руку допомо-
 ги», щоб мати привід для черго-
вого вторгнення у володіння 
Габсбурґів. Навесні 1683 року 
султанське військо, сконцентро-
ване в Едірне, вирушило в похід 

і, пройшовши Сербію, наблизи-
лося до Відня, котрий на середи-
 ну липня повністю блокувало. 
Імператор Леопольд І разом із 
двором та численними біжен-
цями, які значно перевищували 
кількістю його армію, залишив 
столицю і звернувся по допомогу 
до Речі Посполитої, з якою попе-
реднього року було завбачливо 
підписано угоду про спільні ан-
тиосманські дії.

Польський король Ян ІІІ Со-
беський спершу планував вою-
вати з турками на Поділлі й зо-
середив свої сили у Львові. Од-
нак після прохання імператора 
про допомогу армію Речі Поспо-
литої було послано до Кракова, 
звідки вона попрямувала на Ду-
най. Це рішення було цілком 
слушним у військовому сенсі, 
але непевним у політичному, 
бо ж залишалися відкритими 
східні й південні кордони 
Польщі, яким загрожували та-

тари та угорці. Утім, завдяки 
швидким діям союзників над 
Дунаєм майже за тиждень вда-
лося сконцентрувати великі 
си  ли: близько 21 тис. осіб із 28 
гар  матами польського війська; 
18,5 тис. осіб із 70 гарматами 
габсбурзького під командуван-
ням герцога Карла Лотаринзь-
кого; майже 29 тис. осіб із 50 
гарматами армій союзних ні-
мецьких князівств (Саксонія, 
Баварія, Шва  бія та Франконія) 
на чолі із саксонським курфюр-
стом Йоганном Ґеорґом ІІІ та 
принцом Ґеорґом Фрідріхом 
Вальдекським. 3 вересня на 
спільній нараді загальне ко-
мандування цими строкатими 
збройними силами було віддано 
Янові Собеському, як найвищо-
 му за рангом володареві й най-
досвідченішому у виправах про-
 ти турків полководцю.

Спосіб порятунку Відня, скла-
дений ним, був простий і рішу-
чий: на відміну від німецьких та 
австрійських маршалів, котрі 
радили якомога далі виманити 
турків із-під міста й повсякчас-
ними рейдами схилити до від-
ступу, король намірявся завдати 
їм нищівного удару в генераль-
ній битві, примусивши до капі-
туляції. Наступ мав початися з 
боку Віденського лісу; розраху-
нок був такий, щоб ліве крило 
союзників прорізало облоговий 
табір османів і надало допомогу 
гарнізонові австрійської столи-
 ці, тоді як праве разом із цен-
тром мало йти в загальний на-

ступ, беручи на себе головні во-
рожі частини. На момент битви 
майже 80-тисячна султанська 
армія бачилася грізним супро-
тивником, хоча й помітно ви-
снаженим: місто чинило відчай-
душний опір облозі вже два мі-
сяці.

Уранці 12 вересня турець-
кий командувач, великий візир 
Кара-Мустафа вирішив знена-
цька атакувати війська коаліції, 

ВІДЕНСьКА БиТВА СТАЛА 
ОСТАННІМ АКОРДОМ 
ПРОСУВАННя ОСМАНІВ  
У ЄВРОПІ, ПОчАТКОМ КІНЦя 
ТУРЕЦьКиХ ЗАВОЮВАНь  
ТА МОГУТНОСТІ ОСМАНСьКОї 
ІМПЕРІї

ХРОНОЛОГІя 
ОСМАНСьКиХ 
ЗАВОЮВАНь  

У ЄВРОПІ

1389 – битва на 
Косовому полі. 
Початок бал-
канської екс-
пансії турків

1396 – битва під 
Нікополем. Пе-
ремога османів 
над коаліцією 
європейського 
рицарства

1453 – взяття 
Константино-
поля

1521 – взяття 
Белграда

1526 – битва під 
Могачем. Заво-
ювання тур-
ками Угорщини

1529 – перша 
облога Відня

1532 – друга об-
лога Відня

1678 – взяття 
Чигирина
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аби не дати їм зайняти зручні 
позиції, з яких вони могли бло-
кувати його загони. Утім, голов-
ною візировою помилкою був 
розрахунок, що інтенсивні штур-
 ми таки схилять місто до капіту-
ляції. Для атаки на польсько-
німецько-австрійський табір він 
виділив надто  мало військової 
потуги.

Спочатку ліве крило союз-
ників висунулося задалеко впе-
ред, надовго відтягло на себе 
сили турків і відрізало їх від Ду-
наю. Втім, у другій половині дня 
лави військ коаліції вирівня-
лися, посунувши на своєму пра-
вому фланзі татарську кінноту, 
й були готові до вирішального 
наступу. Він розпочався о 17-й 
годині навальною атакою ні-
мецької та польської кавалерії. 
Турків відкинули по всій лінії.

Саме цей верховий натиск, 
очолюваний славнозвісною поль -
ською гусарією і визнаний най-
більшою кавалерійською опера-
цією (в ньому взяло участь по-
над 20 тис. осіб), і вирішив долю 
битви. Османи почали відступ, 
який дуже швидко перетво-
рився на безладну втечу. Від 
пов ного оточення й знищення 
їх урятували хіба що облогові 
траншеї і табори, які завадили 
союзникам швидко пересліду-
вати ворога. Хоча намір Собесь-
кого знищити турецькі сили 
так і не реалізувався, результати 
битви були фантастичними: 
Кара-Мустафа втратив 15 тис. 
загиблими, всю артилерію та 
величезний обоз, разом із яким 
до рук переможців потрапили 
щедрі трофеї…

УКРАїНА-РУСь МІж 
СХОДОМ І ЗАХОДОМ
Україна мала давнішу передісто-
рію сусідства й протистояння зі 
Сходом, котра сягала часу за-
люднення наших теренів земле-
робами й кочовими скотарями. 
Упродовж XVI–XVII століть по-
стійні контакти із Кримським ха-
натом та його сюзереном Осман-
ською імперією виробили вель-
 ми специфічний тип відносин, у 
якому ворожнеча й протисто-
яння дивним чином перепле-
лись із цілком мирними занят-
тями – торгівлею, взаємними за-
позиченнями тощо. Достатньо 
пригадати лишень, що майже 
третина української шляхти, осо-
бливо з теренів Київщини, Ліво-
бережжя й Поділля, мала тюрк-

ські прізвища, а один із перших 
ватажків козацтва, князь Дми-
тро Вишневецький, носив аж 
ніяк не слов’янське прізвисько 
Байда, та й саме слово «козак» 
має тюркське коріння.

Руська шляхта й українське 
козацтво упродовж кількох по-
колінь навчилися жити в при-

кордонному степовому просторі, 
де військовим виправам із гід-
ною подиву регулярністю прихо-
дили на зміну торговельні акції, 
а бусурманин бачився, безу-

мовно, гідним осуду, але таки 
«своїм». Степове лицарство, ко-
тре європейські полемісти титу-
лували «передмур’ям християн-
ської Європи», було більшою мі-
рою знайоме з турками й тата-
рами, а тому і пристосоване до 
війни з ними, аніж західноєвро-
пейське воїнство. Тож не дивно, 
що козаки й українська шляхта 
виявилися незмінними учасни-
ками практично всіх антиосман-
ських коаліцій і воєнних виправ, 
включно з віденською 1683 року.

Те, що без допомоги чи при-
наймні нейтралітету з боку ко-
заків у майбутній кампанії не 
обійтися, Собеський зрозумів 
іще навесні 1683-го, коли ту-
рецьке військо навіть не виру-
шило в похід. Заручившися фі-
нансовим сприянням папського 
престолу, король вирішив на-
вербувати три козацькі полки 
чисельністю 1200–1500 осіб. 
Утім, набір охочих розпочався 
надто пізно, а взаємини коза-
цтва з Варшавою були надто 
мінливі й неоднозначні, тож 
під мурами імперської столиці 
бився лише невеличкий, півто-
расотенний підрозділ правобе-
режних та запорозьких козаків 
на чолі з ротмістром Апостолом-
Щуровським. Решта в той самий 
час долала важкий перехід до 
Дунаю, приєднавшися до союз-
ницьких сил в Угорщині, коли 
долю обложеного Відня вже 
було вирішено.

Спізнилося на «віденський 
бал» і чимало частин коронного 
та литовського війська, втім, ко-
закам пощастило взяти участь у 
заключній фазі кампанії – під 
час вигнання турків з Угор-
щини. У листопаді 1683-го ко-
зацькі полки під орудою Василя 
Іскрицького, Семена Корсунця, 
Яна Мислішевського та Були-
 ги, йдучи в авангарді коронної 
армії, вдерлися у добре укрі-
плене османами містечко Се-
цені, фактично змусивши його 
здати  ся без опору. Тієї самої 
осені козацькі підрозділи допо-
магали польським військам обо-
роняти Поділля, котре атаку-
вали турки й татари, намагаю-
чись відтягти туди частину 
військ християнської коаліції. 
Менш помітною за віденську пе-
ремогу залишилася для сучас-
ників і чергова виправа право-
бережного козацтва на чолі з 
гетьманом Стефаном Куниць-
ким на Молдову. Пройшовши 

КОЗАКи й УКРАїНСьКА 
ШЛяХТА БУЛи НЕЗМІННиМи 
УчАСНиКАМи ПРАКТичНО 
ВСІХ АНТиОСМАНСьКиХ 
КОАЛІЦІй ТА ВОЄННиХ 
ВиПРАВ, ВКЛЮчНО З 
ВІДЕНСьКОЮ 1683 РОКУ
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УСЛАВЛЕННя ПЕРЕМОГи 
Дзвін перемоги. Відливання 
дзвонів із трофейних гармат – 
забута нині традиція. Бронза та 
мідь цінувалися дуже високо, 
але згадка про великий успіх і 
пишну здобич коштували ще до-
рожче. Здобуті під Віднем ту-
рецькі гармати вже на початку 
XVIII століття були переплавлені 
на величезний (майже 22,5 т) 
дзвін, що прикрасив головний 
собор столиці – Св. Стефана. 
Щед ро декорований зображен-
нями Діви Марії, святих та імпе-
раторів, дзвін мав низький тембр 
звучання, через що був названий 
«Пуммерін». Цікаво, що 1695 
року полтавські козаки на згадку 

про взяття турецької фортеці Казикермен відлили із тро-
фейних гармат дзвін для собору Успіння Пресвятої Бого-
родиці в Полтаві – головного храму міста

Королівське сузір’я. 1690-го атлас зоряного неба 
«Firmamentum Sobiescianum» знаного гданського астро-
нома Яна Гевелія, що довгий час залишався найповні-
шою небесною енциклопедією, увічнив пам’ять про Яна 
ІІІ, назвавши сукупність зірок Південної півкулі Щитом 
Собеського (родовий герб короля-переможця мав 
своєю головною фігурою щит). Щоправда, діями вче-
ного, котрий за сумісництвом займався броварством і 
книговиданням, керували не лише патріотичні по-
мисли, а й елементарна вдячність – монарх був щедрим 
меценатом і опікуном гданської обсерваторії. Сузір’я Со-
беського займає на небі площу в 109,1 квадратного гра-
дуса, містить 28 зірок, видних неозброєному оку. Ці-
каво, що в ньому лежить найяскравіша частина дорогов-
казу всіх мандрівників – Чумацького Шляху.

ТРІУМФАТОР. 
Польський 
король Ян ІІІ 
Собеський 
(1674–1696)
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через Могилів, Ямпіль, Сороки 
й Кишинів, козацьке військо пе-
рестріло на своєму шляху білго-
родських і буджацьких татар, що 
поверталися з-під Відня, розсі-
явши їх по Придунав’ю. На зво-
ротному шляху козаки захопили 
й пограбували Кілію та Ізмаїл.

Менш точно можна окрес-
лити участь у віденській пере-
мозі української шляхти. Напри-
кінці XVII століття у складі Речі 
Посполитої перебували Волин-
ське, Подільське та Руське воє-
водства; частину цих територій 
контролювали козацькі форму-
вання, а частина мала віднов-
лену шляхетську адміністрацію. 
Щоправда, Правобережжя після 
кривавого виру Руїни стало май-
 же суцільною пусткою і не могло 
виставити достатньої кількості 
війська, одначе тамтешня шлях-
 та впродовж кількох століть зви-
кла жити за принципом «є пере-
ми  р’я чи нема, а з коня не зсіда-
ємо». Лави коронного війська 
поповнювали також шляхтичі-
вигнанці, що перебралися на 
Правобережжя з Київщини та 
Лівобережної України після по-
встання Хмельницького. Мало-
земельне й войовниче рицарство 
дало чимало людей для гусар-
ських та панцерних хоругов, що 
билися з турками під Віднем.

ДІВА МАРІя, ВЕЛиКА 
ПОЛІТиКА й… КАВА
Як відомо, битви виграють пол-
ководці, а з їх плодів користа-
ються політики. Віденська від-
січ стала останнім акордом про-
сування османів у Європі, по-
чатком кінця турецьких завою-
вань, а заодно й могутності 
Ос  манської імперії. Війна на 
континенті точилася ще довгі 
16 років і врешті завершилася 
підписанням Карловицького ми -
ру в 1699-му, який забезпечив 
тайм-аут у турецькому питанні, 
однак призвів до тривалих сути-
чок у самому європейському 
домі: Війни за іспанську спад-
щину (1701–1714) та Великої 
північної війни (1700–1721). Ім-
перія Габсбурґів так і не змогла 
здобути лідерство на конти-
ненті, адже поки вона воювала з 
турками, сусідня Франція інтен-
сивно обкраювала кордони ні-
мецького світу із західного боку. 
Втім, ситуація змінилася вже на 
початку XVIII століття, коли Ві-
день уклав союз із новою євро-
пейською силою, якою стала Ро-

сія. Два чорні орли – австрій-
ський та російський – узялися 
готувати пастку для свого ко-
лишнього союзника по антиос-
манських коаліціях – Речі По-
сполитої, аби наприкінці сто-
ліття поділити її території між 
собою і остаточно відібрати ав-
тономію в Козацької України.

Утім, усе це буде потім, а на-
разі вересень 1683 року став для 
християнської Європи справж-
нім тріумфом, торжеством хрес-
 та над мусульманським півміся-
цем. Папа Римський Інокентій 
ХІ постановив християнам захід-
ного обряду відзначати 12 ве-
ресня як день Святого Імені Ма-
рії на честь Діви Марії Ченсто-
ховської, що була заступницею 
польського короля та війська у 
віденській виправі. Численні 
трофеї, що опинилися в руках 
переможців, так само мали свою 
історію з продовженням. Одна їх 
частина згодом утворила найба-
гатші зібрання турецьких рари-
тетів у австрійських та польських 
музеях. Друга, як-от кава, що у 
великій кількості потрапила до 
рук галицького шляхтича Юрія 
Франца Кульчицького, дала по-
чаток тривалій традиції каво-
пиття, а Відень став першим єв-
ропейським містом, у котрому 
запрацювали кав’ярні як певні 
клуби для дворянства й буржуа-
зії, де за горнятком запашного 
напою обговорювали останні но-
вини.

Разом із численними воєн-
ними трофеями османів до рук 
європейських вояків потрапили 
й турецькі музичні інструменти: 
мідні тарілки, литаври, бубни та 
сурми, котрі, за легендами, по-
клали початок набору духових і 
ударних, що становлять основу 
класичного військового орке-
стру. Разом із ними прийшла 
мода на так звану турецьку му-
зику, мотиви якої було чутно у 
творах найвідоміших європей-
ських композиторів XVIII сто-
ліття.

Значущі для Сходу й Заходу 
наслідки Віденської битви мають 
своє особливе звучання й в україн -
ській минувшині. Кава, це «вино 
ісламу», а також турецька зброя, 
музика, одяг та багато інших 
предметів побуту на наших зем-
лях стали «своїми» ще задовго 
до описуваних подій. Не менш 
рідними та звичними залиша-
лися й терени Речі Посполитої, 
адже українські козаки та ко-

ронні жовніри спілкувалися 
один з одним без жодних пере-
кладачів, були вдягнуті, озброєні 
й звикли воювати приблизно в 
однаковий спосіб, почуваючись 
членами тієї самої вояцької 
спільноти. Культурний простір 
Європи ще тільки розбудову-
вався, виробляючи свою систему 
координат і контактів, у яких 
вій на була іноді чи не основним 
способом міжкультурного транс -
феру-обміну. На щастя, музи в 
ньому потроху перебирали пер-
шість у гармат. 
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«С
аломея» в постановці театру 
Володимира Завальнюка «Пе-
ретворення» – саме той випа-
док, коли за деревами не ви-

дно лісу. Чистота гри акторів загубилася за 
підкреслено кустарною бутафорією. А 
дарма, адже саме акторська гра – найцін-
ніша частина Завальнюкової постановки, і 
без бутафорії вона тільки увиразнилася б. 

Манірну «Саломею» Оскара Вайльда 
любили всі театрали початку минулого сто-
ліття. Передчуття нещастя, що пронизує 
цю історію, і дияволічний образ маленької 
принцеси резонували з похмуро-
містичним настроєм того часу. Вона пере-
жила сотні постановок, а в царській Росії 
була заборонена.

Сьогодні Завальнюк убрав канонічну 
п’єсу в карнавальну стилістику вертепу, теа-
тру тіней і масок. За задумом режисера, 
класичний і народний театри мали поєдна-
тися. Утім, народні витребеньки виправдані 
тоді, коли актори грають спрощено і пласко, 
втілюючи деякий умовний характер, як, 
власне, і працював майданний театр у дав-
нину. Такими є нині видовищні постановки 
Андрія Приходька та Влада Троїцького. 

А ось у Завальнюка персонажі зовсім 
не пласкі. Їхній психологізм руйнує риту-
альність і виводить драму із зони маска-
раду. Тому примху ваті, яскраві декорації 
й костюми в дусі авангардиста Фрипульї 
більше пасували б до абсурдного перфор-
мансу, аніж до психологічно напруженої 
інтерпретації Вайльда. Коли принцеса Са-
ломея надривно зізнається в любові до 
вуст і волосся Йоканаана, сховавшись за 
біле рядно, у поле уваги глядача потра-
пляє те, що мало би лишитися прихова-
ним: рядно висить криво й повсякчас від-
хиляється, являючи пуб ліці її ноги. Відео-
проектор (так, ця вистава мультимедійна) 
стоїть у самому кутку залу, через що актор 
«ловить» зображення полотном, замість 
того щоб зображення знаходило актора. 
Тетрарх Ірод, якого грає сам Володимир 
Завальнюк, з’являється на сцені вичепуре-
ний, як джазмен Сан Ра, несучи гігантську 
бутафорську руку, що ледь не падає. Ак-
торам незручно в цих декораціях, вони 
випадають із образу, щоб щось посунути, 
поправити, перетягти. Постає питання: 
навіщо? Бо, як знаємо з народної му-
дрості, щось бездоганне не тоді, коли ні-

чого додати, а коли нічого забрати. У кла-
сичному фільмі Тома Стоппарда «Розен-
кранц і Гільденстерн мертві» герої шекспі-
рівської п’єси імітують морські хвилі, ката-
ючись по підлозі, й гинуть, випускаючи за-
мість крові червоні хустки. Ці дії підкрес-
лено умовні, але вони захоп люють своїм 
лаконізмом, тоді як умовність «Саломеї» 
радше заплутує сприйняття. Коли прин-
цесі вреш ті приносять жадану голову Йо-
канаана, то лише… ліхтарик, затулений 
папером. Безперечно, справжньої голови 
ніхто не чекав, але після вибухової куль-
мінації та довгого, переповненого болем 
погляду роз’юшеної Саломеї така «го-
лова» здається ледь не ошуканством. За-
галом замість гіпнотичного дійства в За-
вальнюка вийшов якийсь розхристаний 
гротеск.

Якщо ви любите радикальний теа-
тральний експеримент і зі смаком відсте-
жуєте «розриви» театральної умовності, 
можете сміливо брати квитки на «Сало-
мею». Та якщо є прихильником занурення і 
чистої емоції, найімовірніше, будете роз-
чаровані. На жаль, видовищність і психо-
логізм надзвичайно складно поєднати.

Розхристаний гротеск
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Пародія на Тарантіно 
В

ихід 19 вересня в прокат україн-
ського фільму «Ломбард» Любо-
мира Левицького – чергове «нове 
слово» національної кінематогра-

фії. До того ж сказане воно доволі емо-
ційно, весело та драйвово. І хоча не всім 
сподобається його інтонація, та й той, хто 
говорить, трохи затинається, проте вже 
сам звук та його децибели виявляють, що 
промовець живий і цілком дорослий.

Сюжет фільму розгортається в дусі кри-
мінальних комедій. Двоє братів-невдах 
Марк і Яша отримують нібито в спадок час-
тину ломбарду, але головує в ньому їхній 
дядечко, ще той пройдисвіт, котрий втягує їх 
в історію із золотом, пограбуванням і 
смертю. У багатоходовій комбінації беруть 
участь хитрий банкір, гопота з району, бан-
дюки із СТО та нечисті на руку інкасатори. 
За всіма ознаками «Ломбард» бачиться 
прозорим омажем Ґаю Річі та Квентіну Та-
рантіно. Гроші, стволи, скажені пси та кримі-
нальні розбірки разом із закрученим сюже-
том про торбини із золотом і гумористич-
ними діалогами – Левицький, здається, ви-

брав усі формальні ознаки знаменитих бри-
танця та американця і вклав це в добре про-
думану історію. Власне, сюжетна цікавість і 
жанрова складова роблять «Ломбард» не-
поганим зразком наслідування стилю та 
форми, та жодним чином не рятують від 
глядацького роздратування: стрічка має 
таку яскраво виражену аритмію, що каш-
ляти хочеться. І саме через це Левицького 
розділяє з Річі й Тарантіно прірва. «Лом-
бард» структурно наповнений маленькими 
кульмінаціями, але між ними насичений ге-
гами простір виявляється чи не порожнім – 
більшість жартів не спрацьовують або тому, 
що є задовгими, або тому, що погано розі-
грані акторами. Ситуацію не рятують на-
віть такі професійні коміки й «гегмени», 
як Андрій Бурим і Сергій Стахов. Причому 
знову ж таки у формальному плані все 
парадоксально-професійно: певно, режи-
сер Левицький разом зі своїм другом опера-
тором Олексієм Хорошком добре засвоїли 
перший іспит, складений на двійку, – фільм 
«Штольня» – і після семи років кліпмейкер-
ства впевнено пересклали його – мізанс-

цени (рух камери, різноманітність планів, 
акценти) розіграні на п’ять. А фінальна стрі-
лянина і поготів є міцним профпридатним 
шматком, що має всі шанси стати прикла-
дом для постановки екшен-сцен (як, до 
речі, й стартові титри, анімація яких є блис-
кучою роботою, не гіршою за голлівудські 
зразки).

Крім ритмічних вад «Ломбард» містить 
і вербальну проблему: україномовний 
сленг не звучить брутально, як того вимагав 
зміст фільму, і ця штучність цілком лежить 
на сумлінні Левицького-сценариста. Хоча 
ні, не цілком, бо будь-яка обсценна лексика 
і мовна безкомпромісність тих-таки Річі й Та-
рантіно, які є їхніми візитними картками, 
вже на рівні сценарію не дали б змоги про-
екту «Ломбард» пройти експертну раду при 
Держкіно України. Та глядач цього не знає. 
Тож треба було б або виходити на рейтинг 
«16+» і ненормативні слова ховати за пікан-
ням, або придумати своє ноу-хау. У «Лом-
барді» останнього немає – він загалом 
увесь є ноу-хау для України, і міцна трійка 
для нього не провал, а вартий уваги успіх.  



Автор:  
Віталій Михайло вський

ФУТБОЛьНЕ ГУРТУВАННЯ.  
Клуб «Атлетік» із Більбао є чи 

не найяскравішим вираженням 
тожсамості Країни Басків. У ньому 

грають виключно гравці баскського 
походження
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Наскрізний спротив
Боротьба за власну ідентичність у Країні Басків виражається  
в усіх атрибутах життя

Б
ільшість інформації у Кра-
їні Басків (місцева назва Ев-
скаді), починаючи від аеро-
порту, траплялася нам 

двома мовами: баскською та іс-
панською. Часто це ускладню-
вало орієнтацію на місцевості. 
Наш автобус, котрий відходив від 
платформи біля термінала, пря-
мував до міста Доностія, на зна-
них нам картах позначеного як... 
Сан-Себастьян. Загалом тутешні 
жителі полюбляють «маскувати» 

міста у власні баскські назви. Так, 
Памплона, адміністративний 
центр сусіднього автономного 
краю Наварра, баскською імену-
ється Ірунья, а столиця Басконії 
Віторія – Гастейш. Куди простіше 
з найбільшим містом краю Біль-
бао, мовою корінних жителів 
воно просто Більбо. Такий по-
двійний спосіб називання пока-
зує, як населення цієї території 
маркує світ по-своєму, проводячи 
чітку лінію регіональної тожса-
мості. Майже в кожному баск-
ському слові є буквосполучення 
tx. Щоб точно не помилитися!

Баскський національний 
прапор чимось нагадує британ-
ський, адже на ньому перети-
наються два хрести, але тло 
червоне, та й один із хрестів зе-
лений. Якби не вимога вивішу-
вати на урядових установах іс-
панські знамена, їх, мабуть, не 
було б і видно.

ДЕРЕВА СВОБОДи
Для подорожі автономією є 
кілька видів транспорту. Чудова 
мережа доріг і зручне автоспо-
лучення дають змогу робити це 
з комфортом. Квиток варто ку-
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пити в автоматі на зупинці або в 
кіоску. З ним ви можете їздити 
автобусом, трамваєм та метро в 
Більбао (де налічується понад 
350 тис. жителів), а також у 
п’ятьох приміських зонах авто-
бусами BizkaiBus.

Невеличке, за нашими мір-
ками, місто Герніка знане в 
Україні насамперед із подій ми-
нулого століття, коли нічим не 
вмотивований наліт німецької 
авіації у травні 1937 року призвів 
до величезних людських утрат і 
значної руйнації будівель. Але 
для басків це місто важливе й 
тому, що в ньому історично від-
бувалися зібрання місцевої 
шляхти. Питання державної 
ваги обговорювали під дубом, ві-
домим як «Герніканське дерево», 
символом вольностей, біля якого 
присягали баскські володарі. 
Пізніше зібрання перенесли до 
спорудженої поруч церкви. Нині 
тут діє Генеральна асамблея – 

місцевий парламент. Біля бу-
динку можна побачити дерева 
Свободи: старе (сухий стовбур 
якого оточений колонадою) і мо-
лоде, висаджене у 2005 році.

Друзі порадили нам із Гер-
ніки їхати до Лекейтіо, села над 
океаном. Дорога кружляла 
близько години гірськими сер-
пантинами. Сам населений 
пункт виявився, як на наш по-
гляд, містом, адже важко собі 
уявити в сільській місцевості 
тризірковий готель у колиш-
ньому маєтку, блискучий, із не-
іржавіючої сталі, громадський 
туалет, автомати продажу на-
поїв та сендвічів. У самому Ле-
кейтіо варті уваги центральна 
площа з готичним собором  
XV століття, порт і розкішна за-
будова, фасади якої розмальо-
вано різними барвами. По-
рожні піщані пляжі створю-
вали відчуття спокою. На по-
чатку вересня в порту відбува-

Більбао
Символом Більбао є велика фігура песика, складена з 
різнокольорових квітів, які періодично міняють (фото 3). 
Є зображення двох собак (що були клейнодом роду де 
Аро) і на міському гербі. Згадана флористична скуль-
птура красується біля місцевого Музею Ґуґґенгайма, що є 
другим після Нью-Йоркського. Поява у 1997 році цієї екс-
позиції творів сучасного мистецтва докорінно змінила ви-
гляд старовинного міста, заснованого доном Дієґо Лопе-
сом V де Аро, володарем Басконії, ще в 1300-му. Після 
відкриття музею, який вражає своєю формою та спосо-
бом презентації, міська влада розглядає лише проекти 
архітекторів зі світовим ім’ям. Більбао з його населенням 
350 тис. осіб має дві лінії метро, досконалу транспортну 
систему й чудову набережну – окрасу й місце для пробі-
жок та прогулянок. Бари у Старому місті – зі своєю спеціа-

лізацією. Для молоді – одна вулиця, для представників 
середнього покоління – друга, а для найстарших – свій 
провулок. Щоб побачити панораму, варто піднятися схо-
дами до базиліки Бегонської Богоматері. Щодня від мерії 
міста відпливає туристичний кораблик. Двогодинна екс-
курсія річкою Нервіон завершується в місті Португалетта, 
де її береги з’єднує Біскайський міст – диво інженерної 
думки кінця XIX століття. Автором проекту став Альберто 
Паласіо, учень Ґюстава Ейфеля. Ідея мосту полягає в 
тому, що платформа, на яку можуть в’їхати вісім авто й 
зайти кількадесят людей, підвішена на тросах (фото 4). 
Така конструкція не заважає рухатись ані тим суднам, чий 
курс пролягає річкою вгору, ані новозбудованим на 
верфі, що спускаються в Біскайську затоку.

Памплона
Ернест Геміґвей, описавши це місто у своїй «Фієсті», став 
чи не головним тутешнім героєм. «Колега» прозаїка – за-
сновник ордену єзуїтів Ігнатій Лойола, котрого поранення 
під час облоги Памплони й тривале одужання настано-
вили на шлях створення Товариства Ісуса. Пам’ятники їм 
стоять у самому центрі. Памплона вражає спокоєм, що 
пов’язаний з очікуванням енсьєро. Так називається тра-
диційне дійство під час фієсти на честь св. Ферміна, її по-
кровителя, коли організовують забіг биків, поперед яких 
мчать чоловіки в білому вбранні з червоними хустинками 
на шиях (фото 1). Окремої уваги заслуговує музей у мо-
настирі біля кафедрального собору Св. Марії. Тут ви по-
бачите новаторський підхід до презентації історії міста, з 
поєднанням традицій та сучасних технологій. У музеї при 
храмі можна погортати старовинні книги на великих 
планшетах під поглядом фігур Богородиці, вирізьблених 
у XII столітті. І все це супроводжує григоріанській спів се-
мінаристів із надсучасної стереосистеми. Центр міста 
оточений мурами від другої половини XVI століття, коли 
іспанський король Філіпп II наказав звести п’ятикутну ци-
тадель.

яК ДІСТАТиСя
Найпростіше дістатися до Країни Басків із Києва літа-
ком через Мюнхен. Подорож до Більбао триває п’ять із 
половиною годин. Вартість квитка в обидва кінці – від 
1800 грн.  
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ється місцева забава з відри-
ванням голови у гуски. У вході 
до гавані натягують канат, до 
якого прив’язують птаха. Чоло-
вік або хлопець має підплисти і 
вхопити його у воді. У цей мо-
мент інші учасники дійства пі-
діймають мотузку. Гуску го-
диться тримати під пахвою так 
міцно, щоб її голова відірвалася 
від тіла. Процедура підняття й 
опускання триває, аж доки пла-
вець виконає свою місію. Голо-
вна нагорода – повага всієї про-
вінції і... обезголовлена птиця.

Сан-Себастіан (фото 2), по-
баскськи Доностія, вражає 
своєю панськістю від бель-епок. 
Забудова кінця XIX століття, 
вишукана набережна білого ко-
льору, симпатичний пам’ятник 
героям Сервантеса. Саме місто 
розділене річкою і півостровом, 
де височіє статуя Ісуса (не така 
велика, як у Ріо), має два піщані 
пляжі. Затишні кнайпи та 
кав’ярні у вузеньких вулицях 
Старого міста очікують літнього 
напливу туристів. Місто ви-
знане столицею пінчос, малень-
ких канапок, що на них місцеві 
кухарі кладуть водночас хамон і 
анчоусів, креветок у майонезі та 
маринований солодкий перець. 
До речі, пінчос із його зеленим 
різновидом, вигадані в Герніці, 
є однією з новинок місцевої 
кухні.

АВТОНОМІя З ХАРАКТЕРОМ
Упродовж усього перебування в 
Країні Басків нас не полишало 
відчуття якогось прихованого 
напруження, котре візуалізува-
лось у численних політичних 
банерах, графіті, а останнього 
дня і в демонстрації. Більшість 
гасел, що їх прості жителі краю 
вивішують у великій кількості 
на балконах своїх помешкань 
та в інших видних місцях, сто-
сувалися повернення ув’яз не-
них за реальні чи гадані проти-
правні вчинки на територію 
Евскаді. Адже уряд Іспанії за-
проторив їх далеко від осель, 
що ускладнює спілкування з 
ближніми і є додатковим пока-
ранням. Слова «Etxera! Euskal 
presoak», контур Країни Басків 
та дві стрілки, спрямовані до 
центру, можна було зустріти 
скрізь, навіть на серветках та 
фірмових футболках у кафе 
Більбао.

У тутешніх численних барах 
колись висіли фото земляків, 

котрих іспанський уряд вважав і 
вважає терористами, а місцевий 
люд – національними героями. 
Влада заборонила виставляти 
ці світлини. Замість них розміс-
тили силуети. Усі й так знають, 
кого тут зображено.

Марк Курлянський у своїй 
англомовній книжці «Баскська 
історія світу» одну із глав на-
звав «Баскський берет». Цей го-
ловний убір до сьогодні є нео-
дмінним атрибутом чоловіків 
старшого віку. Складається вра-
ження, ніби в момент виходу на 
заслужений відпочинок місце-
вий пенсійний фонд видає кож-

ному чоловікові берет чорного 
кольору. Носять його на баск-
ський манір – рівно, а не на 
французький – навскіс. Берет і 
баск настільки стали синоні-
мами, що уряд Іспанії перебрав 
поліцію у французькі кепі. Шану-
вальники бондіани пам’ятають 
початок фільму «І одного світу 
мало» 1999 року, коли герой 
Пірса Броснана вистрибує з вікна 
відділення швейцарського банку 
в Більбао, а за мить у кімнату, ви-
биваючи двері, влітають полі-
цейські в червоних баскських 
беретах. Так от, тепер правоохо-
ронці їх уже не носять.

Футбольні вболівальники 
знають, що один із найдивні-
ших клубів світу – це «Атлетік» 
із Більбао. У статуті клубу від 
1916 року зазначено, що грати в 
команді можуть лише баски. Це 
не заважає йому в сучасному 
наднаціональному й комерціа-
лізованому спорті досягати не-
поганих результатів. Минулого 
сезону «Атлетік» грав у двох фі-
налах: Ліги Європи та Кубка 
короля. І хоч він їх програв 
(відповідно мадридському «Ат-
летіко» та «Барселоні»), фа-
хівці відзначили високий тех-
нічний рівень, показаний міс-
цевими спортсменами. Упро-
довж ста з лишком років за цей 
ФК виступали виключно баски; 
дехто навіть без іспанського 
громадянства, але все одно тієї 
самої національності. До речі, 
за нього й нині грає Фернандо 
Амореб’єта, народжений у Ве-
несуелі. А найвідомішим грав-
цем із-поза Іспанії був фран-
цузький баск Біксант Лізаразю. 
Тобто футбол у цього народу 
теж є способом вираження 
власної ідентичності. 

4
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щО ПОїСТи
Вино або кава і 
два пінчос – від 
€4,5. Обід із 
трьох страв у 
кафе
«Ірунья» на 
центральній 
площі Памлони 
– від €13,5 (у 
вартість вхо-
дить пляшка 
вина). Почина-
ючи з 11-ї ранку 
в місцевих ба-
рах (фото 5) за-
мовляють вино 
та пінчос.
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Прихований автобус
я

кщо ви молодий одинак-
метросексуал й автівка 
вам потрібна, щоби їздити 
в офіс і назад, а ввечері 

справляти враження на дівчат, 
далі можете не читати. Якщо ж у 
вас є сім’я, діти, собака, свої 
батьки та/або батьки дружини й 
у суботу вам треба якось діста-
тися до дачі, а ви не розумієте, як 
з усім цим злетіти, тоді Toyota 
Verso – це  саме те, до чого варто 
уважніше придивитися.

Дачі в мене немає, собаки теж, 
але я вирішив увійти в роль і при-
дивитися. Перше, що трохи зби-
ває з пантелику, – зовнішній ви-
гляд: ніяк не вдається відразу 
вставити Verso в той чи інший 
таксономічний розділ. Нібито 
хетчбек, тільки трохи роздутий, 
нібито універсал, але надто ком-
пактний, ні те ні се. Остаточно гу-
бишся, коли зазираєш усередину: 
три ряди крісел – майже мікроав-
тобус… Окей, хай вважається мі-
нівеном, якщо комусь від того 
легше. Ну коли зовсім відверто, то 
задній ряд – це так звані тещині 
сидіння. З нормальним зростом 
через п’ять хвилин усе, про що ви 
думатимете, – куди подіти коліна. 
Але якщо у вас є двійко дітей, які 
разом здатні перевернути догори 
дриґом маленьку планету, від-
правити їх на заслання в глиб са-
лону – правильне рішення. Між 
іншим, на користь того, що саме 

це мали на увазі конструктори, 
свідчить маленьке панорамне 
дзеркальце, якраз над штатним 
дзеркалом заднього огляду. Так 
водій може тримати під контро-
лем ситуацію позаду нього й бути 
певним, що частина екіпажу не 
перетворить транспортний засіб 
на арт-об’єкт із настінними роз-
писами фломастером чи на хі-
мічну лабораторію з виготов-
лення пороху.

Гаразд, припустімо, ви не 
встигли завести двох башибузу-
ків, а з тещею у вас консенсус, 
тоді задні сидіння можна спо-
кійно згорнути (до речі, склада-
ються вони дуже легко – достат-
ньо смикнути за мотузочку) й 
отримати багажник об’ємом 440 
л. Якщо ж, як виняток, згорнути і 
другий ряд, тоді Verso здатен 
проковтнути невеличку шафку й 
не похлинутися, бо там узагалі 
виходить майже 1000 л. У штат-
ному режимі середній ряд забез-
печує гідний комфорт з індивіду-
альними налаштуваннями для 
кожного крісла, достатнім про-
стором в усіх вимірах і приємним 
набором усіляких там поличок-
столиків-вішачків. Інакше ка-
жучи, автівка економ-класу, а 
Verso, безперечно, до нього нале-
жить, не втомлює аскетизмом. 
Можу ще згадати вдалий клімат-
контроль і одну річ, на яку ра-

ніше ніде не натрапляв: у так 
званій шухляді для рукавичок є 
два відділення, одне з яких з охо-
лодженням – це для того, щоби 
покласти туди пляшку з водою. 
Зрозуміло, що не з пивом! Ось із 
таких дрібничок складається 
враження…

Так само не втомлює Verso 
млявістю. Я отримав на випробу-
вання механізм із бензиновим 
движком 1,8 (147 конячок) і варіа-
тором. Загалом під час керування 
жодних сюрпризів, якщо маєш 
досвід спілкування з Toyota. Ні, 
сюрприз таки є: динаміка. Сотня 
за приблизно 10,5–11 с – це ніяк 
не характеристики автобуса. Між 
тим рушає з місця цей танк на-
вдивовижу стрімко, розганяється 
активно навіть у так званому еко-
логічному режимі (себто з міні-
мальними викидами в атмосферу 
всілякої гидоти й мінімальними 
затратами пального). Коли ж до-
рожня ситуація потребує драйву, 
підправити ступінь допоможуть 
пелюстки «+» і «-» на кермі або 
кнопка «Sport» – у такому разі з 
економією та екологією можна 
тимчасово попрощатися. Щодо 
останньої знову слід нагадати, що 
Toyota з розумінням ставиться до 
якості пального в усіх ста п’ят де-
сяти з гаком країнах включно з 
екваторіальною Африкою, куди 

Автор:  
Ілько Майда-

чевський
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постачає свою продукцію, 
тож від нашого бензину чи 
соляри двигуни не чхатимуть.

Тепер мушу зізнатися, що 
дозволив собі певну інфан-
тильність. Коли всі в міру 
екстремальні маневри було 
випробувано, серце захотіло 
вітерцю. Тому, тільки-но ми-
нувши даішну засідку на 
Житомирській трасі й споді-
ваючись наступних надцять 
кілометрів не потрапити під 
радар, почав тиснути. Самі 
розумієте, якщо на спідоме-
трі остання позначка «220», 
завжди тягне з’ясувати, чи це 
не ритуальні танці, й ніяке 
ДАІ не стане на заваді. Цього 
разу став на заваді здоровий 
глузд: я без найменшого на-
пруження дотягнув до 170 й 
міг би випробовувати долю і 
далі, якби не стіна дощу, яка 
цього року регулярно супро-
воджує наше бабине літо. 
Інакше кажучи, «автобус» 
виявився з характером і 
м’язами.

Що ще приємно дивує, то 
це комфорт: шумоізоляція 
практично взірцева, двигун 
починаєш чути лише після 
4000 обертів, амортизатори 
(до речі, підсилені для кра-
щого толерування наших ді-
рок, слава про які, виявля-
ється, дійшла аж до Японії) 
своєю лагідністю нагадують 
чоловіка, який напередодні 

дозволив собі зайве й намага-
ється загладити провину. 

Можна побалувати себе вже 
знайомим читачам Тижня то-
йотівським медіа-центром із 
сенсорним екраном, україно-
мовним навігатором, камерою 
заднього огляду, USB-входом і 
Blutooth, що дає змогу розмов-
ляти по телефону без рук. Хоча 
багато що з цього ніби й зайвий 
люкс, можна було б обійтися 
без нього, але, один раз випро-
бувавши, далі відмовляти собі 
не хочеться. 

Керувати «автобусом» теж 
доволі легко й приємно. Кажу 
не про шкіряне кермо й не про 
розміщення всіх важелів, кно-
почок та інформаційних табло 
(якраз прилади мене більше 
влаштували б, якби були на 
традиційному місці – над кер-
мом, щоби не доводилося що-
разу скошувати очі вбік – у 
Verso панель приладів змі-
щена праворуч від водія), а 
про загальну ергономіку. На-
приклад, вузькі стійки й вели-
ченькі бокові дзеркала забез-
печують практично ідеальний 
огляд по всіх азимутах, чим не 
всі автівки вищих соціальних 
верств можуть похвалитися. 
Солідна довжина 446 см (яку 
око відразу не впізнає, бо, 
кажу ж, сприймає Verso як та-
кий собі розгодований хет-

чбек) ніяк не заважає керова-
ності, вузенькі повороти в заха-
ращеному дворі чи на паркінгу 
в торговельному центрі даються 
без найменшого дратування, 
навіть з азартом, а електропід-
силювач керма зі зворотним 
зв’язком цьому лише сприяє. 

А тепер трохи лірики. У мене є 
товариш, і він має не лише дру-
жину, дитину (одну), тещу (одну) й 
силу-силенну друзів, а й собаку. 
Величенького такого, 85 см у холці. 
Дружина, дочка й теща люблять 
природу, а пес і поготів. Не знаю, з 
ким більше рахується мій товариш 
– із тещею чи собакою, але у ви-
хідні взимку й улітку вони їздять 
на пікніки, друзів також прихо-
плюють. Підкреслюю: регулярно. 
Й оскільки чотириногий у звичай-
ному салоні відверто страждає й 
казиться, особливо на довгих дис-
танціях, товаришеві довелося ку-
пувати фургончик, яким, як пра-
вило, представники малого бізнесу 
обслуговують свої МАФи. Не надто 
респектабельно, натомість вирішує 
проблему. Коли він побачив мене 
за кермом Verso, то мало не запла-
кав. Каже: «Де ти був раніше, чому 
не розповів, що таке є?!».

Не знаю, наскільки цей випа-
док типовий, швидше за все, на-
вряд чи. Але в тому, що Verso по-
кликаний зміцнювати сімейні 
цінності, у мене тепер жодних 
сумнівів немає. 

Технічні характеристики Toyota Verso 2013

Модифікація 1,6 л, MT, 
Live

1,8 л, CVT 
Live

1,8 л, MT, 
Active

1,8 л, CVT, 
Active, 
7 місць

Робочий об’єм, см3 1598 1798 1798 1798

Макс. потужність, к. с. 
при об./хв 132/6400 147/6400 147/6400 147/6400

Розгін від 0 до 100 км/
год, с 11,7 11,1 10,4 11,1

Макс. швидкість, км/год 185 185 190 185

Затрати пального  
(міський цикл), л/100 
км

8,3 8,5 8,7 8,5

Затрати пального 
(траса), л/100 км 5,6 5,8 5,7 5,8

Тип КПП Механічна Варіатор 
(CVT) Механічна Варіатор 

(CVT)

Кількість передач 6 7 6 7

Габарити (довжина,  
ширина, висота), мм 4460/1790/1620

Колісна база, мм 2780

Кліренс, мм 145

Повна маса, кг 2125

Радіус розвороту, м 5,8
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Відгуки на статтю «РФерендум як 
найбільший виклик януковичу» в № 37, 
у якій Олександр Михельсон аналізує, 
які наслідки для влади може мати 
ініційований комуністами плебісцит із 
приводу Митного союзу 
читатель: «Инцидент с депутатом от КПУ 
Оксаной Калетник, «засветившейся» в 
Верховной Раде с часами за 24 тысячи 
долларов на руке, – доказательство 
того, что политсила Петра Симоненко не 
является коммунистической, а занимается 
обманом. Сегодняшние коммунисты 
– это чистой воды паразиты, которые 
паразитируют на чувствах беднейших 
граждан Украины и строят только 
для себя и своих нащадков светлое и 
богатое будущее за счет доверчивого 
народа. А лозунги «вернем народу все 
награбленное» – это вранье, ни один вор 
еще не сделал этого. И вообще возникает 
вопрос, а зачем было грабить и позволять 
грабить. Ответ один – наверное, затем, 
чтобы потом раздавать обещания вернуть 
награбленное. И кто в это поверит?»

читач: «Симоненку тільки дай привід, 
аби попіаритися. Він так забрехався, що 
йому навіть однопартійці не вірять. А 
серед депутатів-комуністів у Верховній 
Раді чомусь не видно представників від 
робітників та найбіднішого селянства. Де 

його трудовий народ – носій комуністичної 
ідеології, на який вони спираються і 
називають електоратом? Усіх нас пхає 
в Росію, а сам від неї тікає як чорт від 
ладану».

Відгуки на репортаж із Донбасу Богдана 
Буткевича та Дениса Казанського 
«Клондайк для опозиції» в № 36 
Влад: Увы, но эти люди являются 
фактически совкозомби. Над этим союз 
славно потрудился. Ныне это не часть 
народа Украины, а психологически 
травмированные «жители Донбасса». 
Сейчас у них, как у наркоманов, 
проходит период ломки. Они пытаются 
разобраться, кто они, кто их герои, 
какова их цель в жизни и что для них 
Украина. Выздоровление будет долгим и 
мучительным. Пускай им на этом тяжелом 
пути все же улыбнется надежда.

Пересічний: Причинами є суцільна 
політична безграмотність населення. Воно, 
населення, розуміє, що всі його дурять, 
тому і висуває соціальні та економічні 
вимоги, не розуміючи, що їх можна 
вирішити лише політичними методами. 
Тому і розпорошеність вимог, відсутність 
єдиної мети та способів її досягнення. 
Отут і спрацьовує РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. 
Потрібно вчитись і розумнішати.

Відгуки на статтю Андрія Дуди «Державне 
кріпацтво» в № 29, у якій він аналізує, як 
470 тис. службовців стають заручниками 
режиму януковича
Дуже вірно сказано наприкінці статті, статті 
дуже виваженої і правильно виписаної. 
Дійсно, новий «антикорупційний» 
закон змінює свою функціональність. 
За допомогою його положень легко 
впливати на всіх держслужбовців органів 
влади та на працівників органів місцевого 
самоврядування і прирівняних до них осіб 
за різних ситуацій. Дуже чітко починає 
спрацьовувати вислів «моя команда», коли 
ніхто, крім начальника, не має права на 
іншу думку, і починає працювати правило 
«я начальник – ти дурак, ти начальник – я 
дурак». І це більше підходить для керівників 
органів нижчої та середньої ланок, коли 
угодництво більше значить, ніж розум, коли 
услужливість, а не здібність сприяє кар’єрному 
зростанню. А вже звідси виростають чванство, 
пихатість та зазнайство, яких сьогодні більш 
ніж достатньо, особливо на рівні районів, міст 
та областей. Це питання було дискусійним 
під час підготовки проекту старого закону. За 
вмілого застосування старого закону виписані 
його положення повністю задовольняли 
можливості відповідних структур у протидії 
корупційним проявам. Автор, мабуть, уважно 
читав науково-практичний коментар до 
попереднього закону.

Богдан Буткевич Ганна Трегуб

НАРОД VS  
«ГогольFest»

МАКС НЕПОТРІБНий 
УРОжАй

«Узок круг этих револю-
ционеров. Страшно далеки 
они от народа», – писав ко-
лись Владімір Ульянов-Лєнін. 
Вибачте, що цитую, але фраза 
до ситуації, про яку хочеться 
розповісти, пасує як ніколи. У 
промисловій зоні Києва, на 
території напівзакинутого за-
воду «Видубичі» відбувається 
фестиваль сучасного мисте-
цтва «ГогольFest». Купа лю-
дей, незважаючи на дощ і 
платний вхід, яскраві імп-
рези, фантастична атмосфера 
– усе включено. А зовсім по-
руч, буквально за парканом, 
похмурі пролетарії дивляться 
на митців злими очима, по-
кручуючи в руках ломи. І бур-
чать між собою: «Коли вже 
цей балаган закінчиться?». Це 
два всесвіти, і щоб вони зу-
стрілися, потрібно диво. 

Оксана Хмельовська

Заклопотано сную хатою 
мого львівського друга Олега, у 
яку набилося з нагоди осені й 
книжкового форуму купа на-
роду. Перечіплююся через 
дро ти, що тягнуться підлогою. 
«Куди летиш стрімголов?» – 
питає мене цибатий, худющий, 
майже двометровий хлопчина 
у смугастому тільнику. Його 
звуть Максимом. Він прикор-
донник. Єдине, що розказує 
про свою роботу, – це собачий 
холод узимку й дикі умови про-
живання. Фуру дров чи вугілля 
ще треба дочекатися і дати їм 
раду. Мріє згодом змінити 
місце роботи і фах. Сумно про 
це чути, коли знаєш, що на 
бучні заходи й учти з нагоди 
просування до Європи виділя-
ють величезні кошти, а на при-
кордонну службу України – 
хіба що якісь копійки. 

З них можна виготовити 
консерви, джеми, мигдалеву 
пасту, різні сорти вин, ліки та 
солодощі. Такого урожаю слив, 
як цього року, старожилці із 
села моєї бабусі на Рівненщині 
не пригадують. Тому звістка, що 
завтра приїдуть заготівельники, 
вселила неабиякий ентузіазм у 
селян. «Хоч не заробимо багато, 
зате не пропаде», – радів знайо-
мий дядько. За півдня ми з ро-
диною обірвали сім дерев, ще 
п’ять лишили. Проте на ранок 
поширилася чутка: завод цього 
року більше не прийматиме 
слив, а із заготівельниками з ін-
ших сіл не розрахувалися. Теле-
фонні домовленості з рештою 
виробництв нічим не закінчи-
лися. Наступного дня я наван-
тажила невеличку корзинку 
слив і рушила в місто приго-
щати друзів. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 

:(
На ранок по-
ширилася чут-
ка: завод цьо-
го року більше 
не приймати-
ме слив, а із 
заготівельни-
ками з інших 
сіл не розра-
хувалися. На-
ступного дня 
навантажи-
ла невеличку 
корзинку слив 
і рушила у міс-
то пригощати 
друзів
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