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В статье дана аналитическая обобщающая характеристика мероприятий 
словацкого правительства в период функционирования Словацкого государства 
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У статті розглядаються трансформаційні процеси у посткомуністичних кра-
їнах Центральної та Південно-Східної Європи після 1989 р. та участь Заходу в 
них.
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Для країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) після антитоталі-
тарних демократичних революцій 1989-1990 років питання залишатися 
з Радянським Союзом / Росією не стояло. Вибір був однозначний – орі-
єнтація на Захід, західні цінності, входження в європейські і євроатлан-
тичні структури як гарантія забезпечення незалежного демократичного 
курсу. Щоб, по-перше, якомога скоріше подолати «наслідки табірного 
життя» і «знайти нормальне майбутнє»1, по-друге, за допомогою Заходу 
забезпечити майбутні економічні і політичні трансформації. Радянський 
Союз у цьому сенсі нічого не міг запропонувати. Та й сам, врешті-решт, 
став заручником системи, яку сорок років насильно прищеплював країнам 
ЦПСЄ. Як тільки Москва підняла ціни на свої енергоресурси і сировину до 
рівня світових, виявилося, що її та європейські соціалістичні країни після 
1989 р. ніщо більше не зв’язувало. 

Становище соціалістичних країн Центральної та Східної Європи 
було дуже складним. Революції закінчилися дезінтеграцією, дестабіліза-
цією, банкрутствами, безробіттям, втратою доходів, заощаджень і соці-
ального забезпечення. Справи, вважають австрійські вчені А. Комплоші 
і Г. Гофбауер, були настільки загрозливі, що навіть західна пропаганда їх 
приховувала. Адже кінець соціалізму породив надії на краще2. Промислове 
виробництво в Чехії скоротилося на 40%, в Польщі та Словаччині – на 
50%, в Румунії та Болгарії – на 60%, що частково було наслідком руйнації 
в 1991 р. радянського ринку, на який вони були зав’язані. Багато підпри-
ємств продано за безцінь. У східноєвропейських країн накопилися серйоз-
ні зовнішні борги. Розпалися Югославія і Чехо-Словаччина3. 
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Навряд чи варто шукати на Заході винуватців того, що сталося з ко-
лишніми соціалістичними країнами у перші пореволюційні роки, як це 
стверджують згадувані вище автори. По-перше, слід враховувати витрати 
демонтажу державно-планової економічної системи. По-друге, низько-
якісна продукція високозатратного виробництва комуністичних країн не 
витримувала конкуренції на вільному ринку і зупиняла підприємства, на 
яких створювалася. По-третє, економічне відставання тоталітарної, замк-
нутої на планове державне виробництво, Східної Європи від Західної 
ринкової на 1991 було уже таким, що говорити про якесь наближення до 
подолання периферійності просто некоректно. І не Західна Європа по-
глиблювала своїми діями периферійність країн Східної Європи. Навпаки, 
доклала чимало зусиль, щоб цей регіон Європи вижив, як державний і 
соціально-економічний комплекс. Викликає сумніви і теза В. Хороса, що 
подолання периферійності східноєвропейські країни можуть забезпечити 
собі в рамках регіональної інтеграції «одна з одною або з країнами з по-
дібним рівнем розвитку і схожими проблемами»4. Історична практика по-
казує, що це не зовсім так. Азійські дракони і тигри кували свої виробничі 
успіхи далеко не у співпраці одна з одною, а в співробітництві із світовими 
центрами економіки, такими, як США і Японія. 

Після 1989-1991 років демократичний Захід, розглядаючи країни ко-
лишнього радянського блоку як жертви комуністичної агресії, вдався не 
до помсти, а до заходів допомоги й опіки жертвам провального соціально-
го експерименту. Найбільш значущі її форми: а) пільгові кредити, гранти, 
списання боргів; б) допомога продовольством; в) технічна допомога (реко-
мендації експертів з проведення необхідних інституційних і структурних 
перетворень)5. Ефект не забарився там, де реформи здійснювалися рішуче 
й послідовно (Польща, Угорщина, Словенія, Чехія, Естонія). Там, де до-
вгий час вони лише імітувалися (Україна, Молдова, Румунія, Болгарія), 
поглибився спад виробництва, росла соціальна напруженість, політична 
нестабільність, недовіра до влади. 

З метою залучення коштів для загоєння ран, завданих економіці країн 
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) комунізмом, у 1990 р. було ство-
рено Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). У 1994 р. по-
чалося співробітництво країн регіону з НАТО у форматі «Партнерство за-
ради миру», яке для багатьох стало першим кроком на шляху до Альянсу. 
Воно дозволило країнам ЦСЄ прилучитися до участі у миротворчих опе-
раціях, стало школою організації військової співпраці за умов демократії. 
У тому ж році розпливчаста й аморфна НБСЄ, започаткована Заключним 
актом у Гельсінкі 1 серпня 1975 р., набрала ознак чіткої організації з пи-
тань безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) з центром у Відні. Отже, 
США й західноєвропейські країни ставили за мету стабілізувати ситуацію 
у Східній Європі, допомогти її народам вийти на магістральний шлях роз-
витку європейського співтовариства.

Ще одним важливим чинником, який визначав зовнішню політику 
країн Заходу, сприяв її виваженості, обережності й делікатності було вра-
хування наявності величезного ядерного арсеналу в СРСР, що раптом став 
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власністю кількох країн, які утворилися на його теренах (Росія, Україна, 
Білорусь і Казахстан). Хаос загрожував небезпекою оволодіння ядерною 
зброєю кримінальними й терористичними угрупованнями, розповзанням 
по світу радіоактивних матеріалів, а то й катастрофою у випадку внутріш-
ньої війни (громадянської, міжетнічної). 

Однак найбільшу допомогу ці країни отримали в економічній сфе-
рі, де відставання від Заходу чітко вималювалося уже повсюдно з початку 
80-х. Так, для НДР, економіка якої базувалася на підприємствах, які збе-
реглися з гітлерівських часів, а інтеграція в Європу відбувалася у формі 
інкорпорації в ФРН шляхом відмови східних німців від своєї державності, 
потужним соціально-економічним локомотивом стала Західна Німеччина, 
яка взяла на себе величезні трансформаційні витрати на східнонімецьких 
землях. Зокрема, кожному громадянину НДР дозволялося обмінювати 
5000 східнонімецьких марок на західнонімецькі за курсом 1:1, а все, що 
вище цієї суми 1:1,7. За ситуації, коли на ощадних книжках східних нім-
ців було близько 200 млрд. марок. Більше того, східнонімецькі працівники 
отримували на підприємствах ті ж суми, що й раніше, але уже в захід-
нонімецьких марках. При цьому слід враховувати: продуктивність праці 
на підприємствах НДР була в три рази нижча, ніж ФРН. А середня по-
годинна продуктивність складала лише 20% від західнонімецької. У 1990-
2005 рр. Західна Німеччина трансплантувала у східні землі 1,5 трлн дол., в 
середньому 100 млрд. дол. щорічно, не говорячи уже про трансплантацію 
інститутів і механізмів приватизації6. Як бачимо, «вессі» не пограбували 
«оссі» і розмови, що підприємства на Сході захопили західні німці, з об-
ласті міфології. У 2003 році 97% підприємств належали східним німцям. 
На них працював 51 відсоток зайнятого населення східних земель. Хоча, 
не секрет, покупцями частини великих східнонімецьких підприємств ста-
ли західнонімецькі компанії. 

Для оцінювання виставлених на продаж підприємств залучались за-
хідні експерти, насамперед західнонімецькі. При цьому бралися до уваги 
можливий обсяг випуску продукції, якість менеджменту, наявність потен-
ційних ринків і партнерів на Заході. Лише після цього підприємство про-
давалося. Ненімцям-іноземцям було продано лише 800 підприємств, тобто 
6,2% приватизованих підприємств7. Дешевизна робочої сили у Східній 
Німеччині сприяла припливу капіталу із Західної Німеччини. Там почався 
швидкий ріст виробництва. Адекватно росла й заробітна плата. На Сході 
Німеччини була також запроваджена західнонімецька система соціального 
забезпечення. Середні пенсії на східних землях у чоловіків складали 1100-
1200 євро, у жінок – 800-900 євро. Зарплата на Сході на 10-15% нижча, ніж 
в західних землях (на Заході від 2500 до 3000 євро на місяць). У часи НДР 
реальні доходи східного німця складали лише 1/3 доходів західного німця 
і після 1989 р. це була єдина країна, де рівень життя населення не впав, 
а, навпаки, піднявся. Хоча безробіття там і зараз у два рази вище, ніж на 
Заході ( 15 і 8 відсотків). Допомога по безробіттю складає 58-68% від зарп-
лати на останньому місці роботи. Людина, що втратила роботу, перший рік 
отримує 1000 євро, на другий 850, а потім 650-700 євро. 
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Більшість колишніх аграрних кооперативів придбали «червоні баро-
ни» – їх керівники, які спочатку ратували за їх збереження, а потім ску-
пили паї у рядових співвласників. Спостерігається прогрес в усіх сферах 
життя. У цілому, східнонімецьку модель ринкової трансформації можна 
вважати радикальною, що спричинила серйозну шокову терапію, сильні-
шу за проведену батьком німецького «економічного дива» Л. Ерхардом у 
1948 р. Усе ж у частини населення проявляється ностальгія за минулим, 
в основі якої вітринна роль НДР у соціалістичній співдружності, на яку 
виставлялося буквально все і за викидними цінами. Отже передумови 
глибокої трансформації східнонімецьких земель були закладені успішним 
розвитком ФРН у 50-80 – ті роки. 

До 1989 р. значні трансформаційні передумови були закладені в Польщі. 
До 1989 р. сформувалася контреліта, яка спиралася на могутню масову 
«Солідарність», очолювану інтелектуалами, яка виникла всередині комуніс-
тичної системи і всупереч їй та була структурою громадянського суспільства. 

«Солідарність» хотіла надати соціалізму людське обличчя, виправи-
ти його. Але, дуже швидко виявилося, що він не піддається лікуванню. І 
вона розвернулася у бік цінностей ліберальної економіки, що відповіда-
ла індивідуалістичній природі польської ментальності, яка інстинктивно 
відторгнула приписаний офіційний колективізм. Комунізм на дух не при-
ймався основною масою поляків і не мав у Польщі серйозної соціальної 
бази. Інтелектуально поляки готові були до реформ.

Вони почалися уже з січня 1990 р., коли інфляція сягала 300-400%. 
Методом реалізації плану економічної санації Польщі стала «шокова те-
рапія» Л.Бальцеровича, в основі якої лежала лібералізація цін. Західний 
імпорт, що пішов у Польщу, блокував зростання цін і вони стали падати. 
Польща рішуче переорієнтувала своє економічне співробітництво та тор-
гівлю на Захід. У 1992 р. на нього приходилося 72% польської зовніш-
ньої торгівлі. І лише 16-17% – на країни ЦСЄ, Росію й Україну8. Уже в 
1993 році розпочата приватизація й економічне піднесення. Спочатку при-
ватизувалися дрібні підприємства. Великі попали в це русло лише в серед-
ині 90-х років шляхом погодження з їх трудовими колективами. Таким кон-
сенсусним шляхом долався певний спротив приватизації, який мав місце. 
На 2008 рік приватизовано 87% державних фірм, і сьогодні лише 20% ВВП 
приходиться на державний сектор. У сільському господарстві, де навіть 
у період тоталітаризму переважав одноосібний сектор, приватизація за-
вершилася ще в 1990 р. Приватним особам було продано 1500 державних 
сільськогосподарських підприємств.

Захід подав Польщі серйозну допомогу в царині «стратегії системної 
трансформації держави, суспільства й економіки». При проведенні струк-
турних реформ залучалися західні експерти. Прискорення процесу подо-
лання перехідного періоду надав вступ Польщі в європейські та євроатлан-
тичні структури (1999 р. в НАТО; 2004 р. – в ЄС). У країну потужно пішли 
західні інвестиції. У 2006 році вони зросли на 15,6%, в 2007 – на 22%. 80% 
польського експорту іде в країни ЄС. Інфляція одна з найнижчих серед 
нових членів Союзу: в 2005 – 2,1%, 2006 – 1,4%. Ріст у промисловості 
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складав у 2007 р. 12%, хоча в країні й досі не подолано значне безробіття. 
У 2007 р. воно становило 11,6%9, що, зрозуміло, породжує трудову емігра-
цію. Сьогодні за кордоном (в країнах ЄС та США) працює понад 1 млн. 
поляків. У той же час Польща сама є об’єктом трудової еміграції з боку 
України, Росії та Білорусі. Середня заробітна плата становить 775 євро, 
середня пенсія – 375 євро. Своїм підґрунтям польське «економічне диво», 
як бачимо, теж спиралося на всебічну допомогу Заходу. Як наслідок, про-
цес творчого руйнування тоталітаризму йшов успішно. 

В Угорщині передумови демонтажу тоталітарної системи були ство-
рені ще в кадаровську еру. Це підтверджує хроніка подій після 1956 р. 
Всупереч волі Москви, яка одна присвоїла собі право на «генеральну лі-
нію» розвитку світового комунізму, ліберально-ринкова реформа була за-
пущена ще з 1 січня 1968 р. 1980 року дозволено створення невеликих під-
приємницьких об’єднань. Через два роки Угорщина стала членом МВФ. 
1987 р. з’явилися комерційні банки. У 1988 р. прийнято закон про комер-
ційні об’єднання. Інституційне середовище, таким чином, стало форму-
ватися уже при соціалізмі. У 1988 р угорці отримали право виїжджати за 
кордон без угорської візи. Тоді ж у країні стала ходити іноземна валюта. 
Часткове використання господарського механізму сприяло виходу на 90% 
цін з-під адміністративного контролю. Відбувалася плавна лібералізація 
економіки. Угорщина мирно і тихо, постійно виправдовуючись перед ра-
дянським керівництвом за порушення «генеральної лінії», поверталася до 
ринку. У надрах соціалізму народжувались його могильники. 

Усе це сприяло тому, що спад у виробництві після 1989 р. складав 
лише 15-20%. Інфляція не піднімалася вище 36-38%. Однак Угорщина мала 
свої проблеми, які значно вплинули на національний трансформаційний 
процес перехідного періоду. Комунізм залишив Угорщині 25 млрд. дол. 
боргів, що відповідає річному ВВП країни. Щоб отримати гроші для його 
повернення на продаж виставлялися промислові підприємства, які були 
придбані німцями, австрійцями, французами, італійцями, американцями. 
Це сприяло мобілізації західних інвестицій. Уже в 1991-1993 рр. в угорську 
економіку було інвестовано 5 млрд. дол. Роль західного капіталу в прива-
тизації була ключовою, і велика промисловість повністю належить йому. 
В Угорщині стали збирати Ауді, Судзукі, Опелі тощо. З’явився потужний 
автопром, який дає 10-12% ВВП. А купони використовувалися лише при 
приватизації аграрного сектора. Реституція торкнулася лише землі.

Захід серйозно допоміг Угорщині у трансформації. Наступні успіхи 
значною мірою сталися й тому, що Угорщина, як і Польща, задовго до по-
дій 1989-1990 рр. стала на шлях повороту від командно-адмі ніст ра тив ної 
економіки до ринкової. Чим більше перша вичерпно виявляла свою не-
здатність, тим активніше відмирали її методи господарювання й заміняли-
ся елементами ринкової економіки.

Результати не забарилися. В останні роки щорічний ріст ВВП складає 
4-5%, що додатково приносить у державний бюджет 4 млрд. дол. Середня 
зарплата 1000 дол. (700 євро), середня пенсія – 350 (240 євро). Люди з низь-
кими доходами (до 350 дол.) звільнені від податків. Безробіття – 7%10. 
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Процес об’єктивного оновлення суспільства й економіки у Чехо-
Словаччині був загальмований інтервенцією радянських військ в період 
«празької весни» 1968 р. На цілих 20 років чехо-словацьке суспільство 
застигло в очікуванні змін, які намітилися з горбачовською перебудовою. 
У 1988 р. наказна система на державних підприємствах стала замінюва-
тися робітничим самоуправлінням, що, на думку російського дослідника 
В. Кудрова, було формою м’якої спонтанної приватизації. Так само спон-
танно почалася лібералізація цін. Однак економічна реформа як частина 
системної трансформації в Чехо-Словаччині масштабно почалася в 1991 р. 
Тоді ж стала наростати західна участь в ній, особливо в банківській сфері. 
Так само Чехо-Словаччина використовувала західних експертів. Економічну 
трансформацію чехи сприйняли як завершення антикомуністичного перево-
роту 1989 р. Найбільше падіння ВВП та інфляція (57%) мали місце в 1991 р. 
Серед заходів антиінфляційного антикризового характеру використовували-
ся такі чинники, як відміна будь-яких дотацій підприємствам. Заниженим 
твердим курсом чеської крони стосовно долара (28 крон за 1 долар) вда-
лося зберегти зовнішньоторговий баланс. У такій ситуації стало невигідно 
купляти товари за кордоном, а розвивати власне виробництво та експорт. 
Тому було дотримано добре продуманої фінансово-економічної політики, 
що спрямована на вихід із складної си туа ції переходу від плану до ринку. 
При цьому внутрішнього спокою і впевненості досягнуто збереженням про-
тягом довгого часу соціальних пільг.

У 1992-1994 рр. у два тури проведена вигідна для населення ваучерна 
приватизація. При цьому приватизаційні фонди ставали акціонерами під-
приємств. 60% з 6 млн., що отримали ваучери, вклали обмінені на них акції 
у фонди. Гроші давали зразу й у 10 разів більші, ніж платили громадяни за 
ваучери. Зарубіжним інвесторам продана незначна кількість підприємств, 
3% передано колишнім власникам. Повернули відчужене після 25 лютого 
1948 р. майно, 15,5% всієї власності отримали муніципалітети. 

Економічне зростання почалося вже в 1993 р. Роль Бальцеровича 
в Чехії зіграв реформатор Вацлав Клаус, хоча й іншими інструментами. 
Особливо важливим стало приєднання до європейських структур. У 2007 р. 
на ЄС приходиться 83% зовнішньоторгового обороту Чехії. Структура 
НАТО сприяла трансформації чеської армії і підвищенню рівня безпеки. 
Сьогодні її чисельність становить 36 128 осіб.

Результати досягнень перехідного періоду очевидні. Середня зарпла-
та (по ній можна судити про рівень просунутості до ринку та демократії) 
840 євро, пенсія – 340, прибутковий податок 15%11. Склався середній клас, 
який, що відрадно, кількісно домінує. Демонтовано тоталітарну систему 
і завершено перехід до демократії західного ринку. Хоча для Чехії це зна-
чною мірою повернення до домюнхенської епохи, її продовження. Трудова 
міграція незначна і нараховує кілька десятків тисяч осіб, що також є показ-
ником соціально-економічних успіхів. Інфляція в 2007 р. становила 2,8%, 
безробіття – 5,3%. Відновлена довоєнна практика обрання президента дво-
ма палатами. З 1 січня 2009 р. Чехія приступила до головування в ЄС.

У Словаччині процес системної трансформації йшов більш склад-
но і повільно, аніж в Чехії. Сюди теж прийшов іноземний капітал, який в 
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2000 р. налічував 4 млрд. дол. До 1993 р. реформи там проводилися чехо-
словацьким керівництвом. Однак з 1993 року Словаччина обирає свої 
методи переходу до європейської ліберальної демократії. Опинившись у 
глибокій економічній кризі, причини якої коренилися в структурі словаць-
кої промисловості (70% продукції обробної промисловості вироблялося 
на словацьких заводах), керівництво країни вдалося до випуску і прода-
жу облігацій фонду національного майна з п’ятирічним терміном обігу 
і наступним погашенням з виплатою річних процентів, рівній обліковій 
ставці Національного банку. Погашення почалося власникам купонів при-
ватизації у 2000 р. У Словаччині залучення іноземних капіталів теж стало 
вирішальним чинником успіху. Продаж підприємств іноземцям почалася 
лише в 1998 р. Як і в сусідній Угорщині, в ній розмістили свої виробництва 
найбільші світові автопідприємства. Більшість банків теж продано інозем-
цям. Темпи зростання виробництва збільшилися після вступу Словаччини 
до ЄС. Інтеграція забезпечила Словаччині до 3% росту. Трудова міграція 
становить 300 тис. осіб.

Успіхи значні: середній річний дохід на душу населення склав у 
2007 р. 20 тис. дол., темпи зростання ВВП – 11,6%, безробіття – 11%, (у 
2000 р. показник безробіття становив 20%). Інфляція в 2007 р. зафіксована 
лише у 2,8%. Перед вступом в ЄС була проведена велика підготовча робо-
та. Щороку приймалися сотні законів з метою приведення правових норм 
Словаччини до європейських стандартів.

За рівнем розвитку після 1991 р. до Польщі, Чехії і Угорщини прими-
кає колишня союзна республіка Югославії Словенія. Передумови її май-
бутнього швидкого прориву до Європи були закладені ще в тоталітарний 
період. Словенці добре скористалися економічною самостійністю й мож-
ливостями зв’язків із закордоном, наданими тітовським самоврядним со-
ціалізмом. Вона найменше постраждала від затяжної югославської кризи 
90-х років. Ще в комуністичні часи Словенія була найбільш розвинутою 
союзною республікою Югославії й виробляла 20% ВВП і третину всьо-
го експорту Югославії при населенні 2 млн. чол. Ще тоді вона встанови-
ла тісні зв’язки із західними діловими колами, а особливо з Австрією та 
Італією, де проживає велика словенська діаспора. Кордони з цими двома 
державами від 1970 року були найбільш відкритими в Європі. Словенія 
першою вийшла з Югославії. На референдумі вступ в ЄС схвалили 90%, в 
НАТО – 67% громадян. 

Падіння ВВП у 1991 р. в Словенії було чи не найменшим в усій ЦСЄ. 
Складало всього 8,1%. У 90-ті роки спад не перевищив 30%. Інфляція, яка 
в 1992 р. сягала 200%, вже 1995 знизилася до 10%, а в 2007 – до 5,6%12. 
Розпочаті трансформаційні реформи були обережними і повільними. 
Особливістю приватизації було те, що вона була внутрішньою. Словенці 
йшли нерішуче на продаж підприємств зарубіжному капіталу. Отримані 
від держави сертифікати обмінювали на 20% акцій. Так створювалися 
великі акціонерні капітали. Головним була лібералізація зовнішньоеконо-
мічної діяльності і запровадження національної грошової валюти. Уже в 
1993 р. почалося економічне зростання. 2/3 словенського експорту при-
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ходиться на країни ЄС. Словенія першою серед посткомуністичних країн 
увійшла в зону євро. 

За багатьма показниками Словенія сьогодні перша серед посткому-
ністичних країн. Так, середній річний дохід на душу населення складає 
26 500 дол. Вона не знає трудової еміграції, що є свідченням високого рів-
ня захисту громадян. Так, якщо середня зарплата 800 євро, то пенсія – 500. 
У системі ЄС переходить у категорію донорів. Після вступу в 2004 р. в 
НАТО Словенія відмовилась від призову в армію. Збройні сили нарахову-
ють 7 000 осіб13.

Румунія і Болгарія до системної трансформації вдалися пізніше 
Польщі, НДР, Чехії. У перші роки після антитоталітарних революцій там 
почалися процеси, які перші пройшли вже до 1989 р. З обох країн мала 
місце масова трудова міграція. Болгарію у першій половині 90-х років 
покинуло більше 1 млн. чол. Румунію – близько 3 млн. Епоха Чаушеску 
залишила румунському суспільству дуже важку спадщину. Та й 35-річне 
царювання Тодора Живкова не принесло радості болгарам.

У Румунії та Болгарії відбувся глибокий спад в економіці після 
1989 р., склавши 50%. В обох країнах реформи йшли вкрай повільно. 
Причини були подібні. І в Румунії, і в Болгарії довгий час при владі пе-
ребували комуністи. Сили, що виступили в антитоталітарних революціях, 
ставили перед собою завдання скинення ненависних правлячих режимів і 
не мали чіткого уявлення про свої наступні дії в сенсі розбудови демократії 
і вільного ринку. Це було притаманно і мільйонам громадян й компартій-
ній політичній еліті, яка не стільки дбала про майбутнє країни, скільки про 
своє місце у ньому. А тому комуністи довгий час гальмували політичну 
та економічну трансформацію, поки суспільство не пройнялося усвідом-
ленням необхідності рішучого зламу тоталітарної системи. До 1989 р. пе-
редумов демонтажу тоталітаризму створено не було. В обох країнах екс-
комуністи, що були при владі, підтримували сильний державний контроль 
за економікою і чинили спротив розпродажу підприємств західним госпо-
дарям. Цьому сприяло те, що Болгарія і Румунія є аграрними країнами з 
великим відсотком сільського населення та у своїй попередній історії не 
мали практики демократії. В них не виникла контреліта як противага кому-
ністичній номенклатурі. В обох країнах після 1989 р. спротив комуністич-
ному режиму був слабким. Іон Іллієску, комуністичний діяч, що піднявся 
в період кривавих подій грудня 1989 р., теж сповідував соціалізм, хоча й 
відмінний від крайньої диктатури Н. Чаушеску, і блокував конструктивні 
починання більш рішуче налаштованих ліберальних лідерів румунського 
політикуму таких, наприклад, як Петре Роман. А Болгарії потрібно було 
пережити гіперінфляцію і господарську катастрофу 1997 року, щоб гро-
мадяни остаточно переконалися в історичній неспроможності комуністів 
і відмовили їм у мандаті на владу. А тому й підтримка Заходу довгий час 
була досить незначною, відповідною до тих реформ, які там проводилися. 
А вони були повільними й обережними, обмеженими й незначними. До 
1989 р. в Румунії та Болгарії не було створено ніякої бази для системної 
трансформації суспільства та економіки. 
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Приватизація, як вузловий момент перетворень перехідного періо-
ду, до другої половини 90-х років здійснювалася повільно й суперечливо. 
Масова ваучерна приватизація лише невеликих і середніх підприємств, 
як правило, неперспективних, не сприяла появі ефективного власника у 
Болгарії. Тут ваучер теж був платний. Коштував 25 левів і його міг при-
дбати кожний дорослий до 80 років. Але на куплені за них акції дивіденди 
не виплачувалися. Здійснювалася також реституція. 

У Румунії, в свою чергу, було частково лібералізовано ціни, узаконе-
но право на підприємницьку діяльність, повернено конфісковані в період 
комунізму підприємства. На роздані ваучери можна було купити лише 30% 
акцій тих чи інших підприємств. А працівникам найбільш перспективних 
з них можна було придбати лише 10% акцій свого підприємства, а 70% 
акцій передбачалося продати румунським і зарубіжним інвесторам про-
тягом 7 років по 10% щорічно. Ця боязка й обережна приватизація тривала 
до 1996 р. включно. Причина – сильна опозиція розпродажу підприємств. 
Вона, між іншим, мала місце всюди, де при владі залишилися комуністи. 
Реакція Заходу на Румунію і Болгарію у ті часи зависання між тоталітариз-
мом і ринком була в’ялою. Тим більше, що Болгарія відмовилася платити 
свій 10-мільярдний борг Заходу. 

Прорив у приватизації в Румунії стався в 1997 р., коли за один рік 
було продано 35% всієї власності. За кілька років західні компанії стали 
власниками найбільших підприємств металургійної, електротехнічної, ав-
томобільної шарикопідшипникової промисловості. До них перейшла також 
електро- та газорозподільча власність. Після 1997 року протягом 2 років в 
Болгарії приватизовано 60% державної власності. Отже, лібералізація еко-
номіки в обох країнах почалася лише наприкінці 90-х років, коли комуністи 
змушені були покинути владний Олімп. Економічне зростання в Болгарії 
намітилося лише в 1998 р., а з 2005 року приріст у виробництві складає 
щороку 5,2%. Дещо повільніше йшов процес в аграрному секторі. Лише 
в останні 2-3 роки в Болгарії виник ринок землі і здійснюється її продаж 
через акції на біржах. У Румунії зростання економіки почалося в 2000 р. 

Реформи стали тим сигналом, який повернув Захід обличчям до Румунії 
та Болгарії. Почалися переговори про вступ у НАТО та ЄС. Структурні та 
інституційні реформи забезпечили привабливість обох країн для західних 
інвесторів. Так в Болгарії в 2006 р. парламент працював без канікул, при-
йняв 118 законів, з них 115 були необхідні для вступу в ЄС. Вступ в ЄС 
у Болгарії сприймався як головний проект широкомасштабної модернізації 
країни, що передбачав фундаментальні перетворення в усіх сферах життя. 
Без взаємодії і підтримки ЄС в усіх сферах життя не відбулося б переходу 
до ринку і демократії в Болгарії та Румунії. Ріст ВВП в 2007 р. в Болгарії 
склав 6%, безробіття – 8%. Інвестиції з 2005 по 2007 р. перевищили 12 млрд. 
дол. У Румунії тільки в 2000 р. інвестиції склали 7 млрд. дол. Головними 
торговими партнерами для обох країн, які затрималися на старті, стали кра-
їни ЄС. Соціальний результат не забарився. Середньорічний дохід на душу 
населення в 2007 р. в Румунії складав 11 тисяч дол. (а кілька років тому 
був у кілька разів меншим), середня заробітна плата – 400 євро (а сім років 



163

Ïèòàííÿ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿

назад на порядок нижчою). Середня зарплата в Болгарії 217 євро, пенсія 
– 130. Членство в НАТО забезпечило обом країнам безпеку і довір’я інвес-
торів у світі. Після падіння комунізму альтернативи вступу в ЄС і НАТО 
не було. Обидві країни підтримують політику «відкритих дверей» в НАТО, 
отримують від ЄС солідні суми на допомогу, як таким, що доганяють країни 
Західної Європи. У 2007 р. з фондів ЄС Румунія одержала більше 1 млрд. 
дол., а в найближчі роки отримає ще 10,5 на розвиток села й аграрну полі ти-
ку. Болгарія, в свою чергу, в 2007-2013 рр. отримає з цього ж джерела 7 млрд. 
євро14. Болгарія і Румунія стали другим ешелоном європеїзації, під чим ро-
зуміється демонтаж комунізму і прилучення до європейських цінностей по-
літичного, суспільного, державного та соціально-еко но міч ного характеру.

Особливу опіку з боку західних держав відчули країни Балтії. 
Зокрема, політика США, яка ніколи не визнавали радянської анексії Латвії, 
Литви та Естонії, у 90-ті роки була спрямована на введення країн Балтії 
до європейських інтеграційних структур. Литва уже в січні 1994 р. подала 
заяву про вступ до НАТО. 16 січня 1998 р. США у Вашингтоні підписа-
ли з країнами Балтії Хартію партнерства, в якій говорилось: «Сполучені 
Штати мають реальний, глибокий і постійний інтерес у збереженні неза-
лежності, національного суверенітету, територіальної цілісності і безпеки 
Латвії, Литви та Естонії15. Спільна мета – повна інтеграція країн Балтії в 
європейські структури. Росія, навпаки, стверджувала, що це загроза для 
неї. Нездатність Росії перешкодити вступу країн Балтії в західні структури 
виявилася тому, що для них входження стало вищим пріоритетом їх діяль-
ності. Усі питання, що є у Росії стосовно країн Балтії, таким чином, уже 
вийшли на рівень Європейського Союзу і НАТО. А це – інше позиціону-
вання16, вищий рівень якості розвитку і безпеки.

Що стосується окремих балканських країн (Сербія, Хорватія, 
Республіка Боснія і Герцеговина), то на їх перехід від тоталітаризму до 
ліберальної демократії та ринку наклали глибокий негативний вплив по-
дії громадянської (швидше національно-визвольної) війни 1991-1999 рр. 
Як правило, їм доводиться долати наслідки воєнних дій, заліковувати пси-
хологічні травми суспільств і водночас здійснювати трансформаційні за-
ходи, які іншими давно вже пройдені. Очевидно думається, кардинальне 
рішення цих проблем можливе у взаємодії в кооперації з демократичним 
Заходом та його структурами. 

Із загальних позитивних змін, що сталися після 1989 р. в посткому-
ністичних країнах Центральної і Східної Європи, можна зробити наступні 
висновки:

Всюди наслідком трансформаційних реформ стало зростання рів-1. 
ня життя на основі економічного розвитку.

Загальним позитивом для всіх країн став вступ у європейські та 2. 
євроатлантичні структури.

Трудова міграція найбільш характерна для країн, які відстали, за-3. 
трималися на старті трансформаційного переходу.

Більш швидко, менш болісно перехідний період долали ті краї-4. 
ни (Словенія, Угорщина, Польща, Чехія), де трансформаційні передумови 
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були закладені ще в період соціалізму або в історичній практиці і пам’яті 
людей до Другої світової війни.

Найбільш важким перехідний період виявився в країнах (Румунія, 5. 
Болгарія), де після антитоталітариних революцій внаслідок певних істо-
ричних причин (відсталість, відсутність практики демократії) при владі 
залишилися комуністи.

Всюди головним питанням зміни влади виявилося питання контр-6. 
еліти. Там, де вона сформувалася за умов потужного спротиву тоталітариз-
му і взяла владу в свої руки (Чехія, Угорщина, Словенія, Польща, країни 
Балтії), процес демонтажу комунізму був швидким, незворотним, глибо-
ким і плідним.

Вступ у НАТО, окрім оптимального вирішення проблеми безпеки, 7. 
як показала практика, став головною умовою переведення армії посткому-
ністичної країни на контрактну основу та її розвитку в напрямі професій-
ної і забезпеченої в матеріальному сенсі. 

Входження в європейські та євроатлантичні структури можливе 8. 
лише при умові глибоких інституційних реформ, приведенні правових норм 
країн-кандидатів в ЄС та НАТО до європейських стандартів. Усе це можли-
ве при досягненні всередині країни єдності як еліти, так і суспільства.

Всюди сприяння демократичного Заходу (різного роду допомога, 9. 
інвестиції, розробка економічних і соціальних проектів, участь в прива-
тизації власності, кредити та позики) виявилася головним локомотивом 
соціально-економічної та суспільно-політичної трансформації в постко-
муністичних країнах ЦСЄ.

Прибалти довели, що комунізм, навіть на його імперській каноніч-10. 
ній території, можна успішно й швидко подолати, якщо виробити чіткий 
курс на ринок і демократію поєднати власні зусилля з опорою на зарубіжні 
демократичні сили, здатні допомогти в досягненні поставлених цілей.

Там, де намітилися серйозні успіхи в економічному і політичному 11. 
житті суспільства та зростав матеріальний добробут населення, комуністи 
втрачали свій електорат і сходили з політичної арени.

Допомога Заходу не працює належним чином там, де основні ре-12. 
ципієнти мало переймаються справою реформ і перехідні процеси йдуть 
вкрай повільно. 

Історія переходу країн Центральної і Східної Європи від лівого тоталі-
таризму до ринку і демократії, досвід, набутий ними в перебігу самого про-
цесу, може слугувати взірцем тим пострадянським країнам, які ще дуже да-
лекі від завершення цієї вкрай важливої для майбутнього творчої кампанії.
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У статті розглядається проблема становлення польсько-українських відно-
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Головною цінністю, яка сприяє формуванню та розвитку контактів 
між нашими незалежними державами і суверенними народами протягом 
останніх десяти років, залишається ідея добросусідства Польщі та України. 
Цей невеликий відрізок часу став важливою сторінкою нашої спільної іс-
торії, періодом мирного співіснування та співпраці, який створює основи 
сучасного і майбутнього у новій геополітичній ситуації. Добросусідство 
Польщі та України є також зразком для інших держав нашого регіону, 
сприяє зміцненню його стабільності та безпеки. Це є нашим спільним вне-
ском у зміцнення та збагачення Європи.

Визначені протягом останнього десятиріччя напрями співробітни-
цтва можуть і повинні розвиватись. Дедалі виразніше ми відзначаємо те, 
що нас об’єднує, і те, що ми можемо зробити для подолання того, що роз-
діляло нас у минулому. 

У сучасному польсько-українському сусідстві ми знаходимо не лише 
спільність історичної долі, яка поєднує обидва народи, але, передусім, 
важливий стратегічний інтерес.
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