в нашому просторі
Автор: Федор Віцо, Пряшів, Словаччина

Сам він винний
— смертельно
перейнявся
боротьбою
з корупцією.
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Хабарництво і корупція
пронизують наскрізь усе
українське суспільство.
І немає людини, яка хоч би
раз не стикнулася із цим
процесом або не взяла
у ньому участь.
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Наш читачу!
До 30 листопада 2010 року, тобто до часу,
коли засідатиме Група країн проти корупції
(GRECO), Україна повинна вирішити проблеми
зі своїм антикорупційним законодавством. Повинна вона також доповісти, якою мірою і чи
взагалі виконала рекомендації GRECO, висловлені в травні минулого року.
Між тим Віктор Янукович вирішує, чи підписувати закон, який відтерміновує набуття чинності
антикорупційних законів, ухвалених Верховною
Радою України ще в червні минулого року.
Чинність цього пакету законів українські
парламентарі переносять вже вдруге. Закони
планувалося ввести в дію на початку 2010 року,
потім – з 1 квітня, а тепер скидається на те, що
початок їх чинності відтерміновується на 1 січня
2011 року. Звісно, з антикорупційними законами поспішати не варто. Для чого було вигравати
вибори, як не для того, аби трохи побавитися
з державним бюджетом.
Однак проблеми з антикорупційним законодавством та корупцією як такою притаманні не
лише Україні. В рубриці „Тема“ наводимо приклади корупційних афер і в країнах Центральної
Європи, і в Росії, і у Франції. Передусім наша
увага зосереджена на країнах Центральної
Європи, де, може, й немає такої побутової
корупції, як в Україні, проте буяє корупція політична, яка, за словами директора чеської філії
„Transparency International“ Давіда Ондрачка,
здатна „змінювати правила гри“ і „впливати на
характер цілого суспільства“. І якщо на Україну
ще може „тиснути“ міжнародне товариство, то
країни Центральної Європи після вступу в ЄС
чи НАТО такого тиску вже не зазнають. А отже,
приречені чекати на тиск внутрішній. Здається,
останньо він починає з’являтися.
І на завершення, частково для розваги, пропоную звернути увагу на Резолюцію Олександра Бойченка, написану у відповідь на документ
Європарламенту під номером RC-B7-0116/
2010 „Резолюція Європарламенту щодо України і перезавантаження відносин України і ЄС“,
де наші європейські парламентарі висловлюють
незадоволення з приводу речей, про які можуть
навіть уявлення не мати. В кожному разі це
– чергова причина, чому Україні вкрай потрібно
розпочати серйозні дискусії на історичні теми.
Резолюцію можете підтримати своїм голосом на
нашому сайті чи facebook-у.
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Степан Бандера –
історичний комплекс
для Європи
Нагородження Степана Бандери посмертно званням Герой
України вже колишнім президентом Віктором Ющенком, викликало багато емоцій не тільки в Україні, а й за кордоном.
Європейський парламент прийняв „Резолюцію Європарламенту щодо України і перезавантаження відносин України
і ЄС“, у якій євродепутати висловлюють своє невдоволення
з приводу присвоєння Степанові Бандері звання Герой України. А також закликають нового президента України Віктора
Януковича по можливості скасувати рішення Ющенка: „Сподіваємося в цьому контексті, що
нове українське керівництво
перегляне це рішення, і буде
дотримуватися європейських
цінностей“.
Віктор Ющенко оцінив прийняту Європарламентом резолюцію як „комплекс“. „Європарламент продемонстрував
стосовно Бандери історичний
комплекс – подивився на історію очима не сьогодення“, –
вважає Ющенко.
Крім того, один із польських
депутатів
Європарламенту
Павло Коваль переконаний,
що відкликати чи скасувати
резолюцію буде неможливо. Оскільки сама резолюція
є компромісним
документом
і всі політичні сили Європарламенту могли вносити правки.

Слухання у справі
кримських татар
17 березня в Європарламенті пройшли громадські слухання, на яких обговорили становище кримських татар в автономії після президентських виборів
в Україні. Голова кримськотатарського Меджлісу, народний депутат України Мустафа Джемілєв
у своєму виступі розповів про те,
як триває процес облаштування кримських татар через понад
20 років після їхнього повернення на батьківщину з депортації.
Особливу увагу він звернув на
призначення міністром внутрішніх справ України Анатолія Могильова. Три роки тому цей чиновник очолював кримську міліцію та
запам’ятався проведенням міліцейської операції на плато АйПетрі, під час якої постраждали кримськотатарські підприємці. Тоді ж Могильов оприлюднив
в одній з кримських газет статтю
з виправданням депортації Йосипом Сталіним з півострова кримських татар та інших народів.

Ксьондз закликає
забрати у Львова
Євро–2012
Конференція „Україна–Польща“, що відбулася 13 березня
у Познані, навряд чи внесе прогрес у справу українсько-польського історичного примирення.
Хоч її організатори й запевняли,
що саме про таке примирення їм
йдеться, перебіг конференції дає

підстави думати інакше. Захід організувало громадське товариство „Майстерні ідей“, а підтримали його учасники організацій,
що об’єднують кресов’ян, тобто
поляків-вихідців із західноукраїнських земель. До участі в конференції, присвяченій складним
сторінкам українсько-польської
історії, українських істориків не
запросили.
Лейтмотивом конференції була
теза про те, що підставою до примирення мусить бути повернення
пам’яті. Як приклад такого повернення присутнім продемонстрували новий документальний
фільм „Забудь про креси“. Цей
сповнений моторошних розповідей про українських „різунів“
фільм розповсюджується як додаток до популярного серед молоді
часопису „Знання і життя“.
Одним із головних доповідачів
конференції був неофіційний лідер кресов’ян ксьондз Тадеуш Ісакович-Залеський. Цей римо-католицький священик – натхенник
антибандерівської та антиупівської кампанії, що особливо посилилась у Польщі останніми місяцями. Під час свого виступу священик озвучив вимогу кресових
сил відібрати Євро-2012 у Львова. За його словами, у галицькій
столиці панують крайні націоналістичні настрої, тож під час чемпіонату там можуть відбутися походи „націоналістичних боївок“.
Саме тому, наголосив ксьондз,
кресов’яни надіслали листи до
УЄФА та ФІФА з вимогою вибрати замість Львова якесь інше
українське місто. Запитання із залу про те, чому на конференції не
згадується, що поляки також уби-
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Моя резолюція з приводу
ситуації в Європарламенті
Я, громадянин України Олександр
Бойченко,
– беручи до уваги, що резолюція Європарламенту RC-B7-0116/
2010 – за винятком одного пункту
– є типовим для цього органу набором демагогічних фраз, від яких
я зараз заблюю клавіатуру;
– беручи до уваги, що згаданим
винятком є пункт, в якому говориться про глибокий жаль Європарламенту з приводу присвоєння Степанові Бандері звання Героя України, а також про надію на перегляд
цього рішення новим українським
керівництвом в особі Януковича,
Азарова, Табачніка та інших відданих європейським цінностям злодіїв-рецидивістів і українофобів;
– беручи до уваги, що від словосполучення „європейські цінності“
я зараз повторно заблюю клавіатуру, бо за останні роки звик чути
його переважно в ситуаціях, коли
„великі“ країни, домовляючись між
собою про нафту й газ, пропонують „маленьким“ грітися саме згаданими цінностями;
– беручи до уваги, що хоч мені
й доводилося десятки разів бачити
у центрі Варшави пам’ятник далекому від „європейських цінностей“
ідеологу польського націоналізму Романові Дмовському, якого
(Дмовського, а не пам’ятник) тіпало
від самої думки про незалежність
України, я однак жодного разу не
пропонував євродепутатам Лені
Колярській-Бобінській та Павелу
Залевському його (пам’ятник, а не
Дмовського) демонтувати, оскільки вважаю і ліберальну критику
поглядів цього діяча, і танці польських неофашистів під пам’ятником
йому внутрішньою справою самої
Польщі;
– беручи до уваги, що головний
архітектор міжвоєнної незалежної Речі Посполитої Юзеф Пілсудський також мало думав про
„європейські цінності“, грабуючи
банки, готуючи терористичні акти
і здійснюючи військовий державний переворот, бо такі політичні
методи були тоді в моді від Лісабона до Сахаліну;

– беручи до уваги, що напередодні і під час Другої світової війни
ні демократична Польща, ні совєтська Росія, ні нацистська Німеччина
з невідомих мені причин не хотіли
допустити об’єднання українських
земель і створення незалежної
Української держави, чим опосередковано провокували Степана
Бандеру, як і решту українських націоналістів, переймати багатющий
європейський досвід терористичної боротьби;
– беручи до уваги, що співпраця Степана Бандери з нацистами
в кожному разі не була настільки
тісною, як співпраця Сталіна з Гітлером, але це чомусь не змушує депутатів Європарламенту відчувати
глибокий жаль з приводу нової хвилі звеличення Сталіна в Росії і не
зашкодить лідерам європейських
країн, запхавши свої цінності в газогін, обійматися 9 травня з Путіним і Медведєвим на тлі портретів
вождя народів, який винищив мільйони українців;
– беручи до уваги, що семеро
з п’ятнадцяти високих нацистських
чинів, які безпосередньо брали
участь в „остаточному вирішенні
єврейського питання“ під час так
званої „Ванзейської конференції“,
фактично уникли серйозних покарань, а четверо з них після війни легально займалися бізнесом
і юриспруденцією, громадською
і культурною діяльністю, натомість
Степан Бандера 1934–1939 роки
провів у польській в’язниці, 1941–
1944 – у німецькому концтаборі
Заксенгаузен (де, зокрема, сидів
і командувач АК Стефан „Грот“
Ровецький) і був убитий 1959 року
агентом КГБ СССР;
– крім того, враховуючи сюжет
чудової п’єси Бертольда Брехта
„Матінка Кураж та її діти“, в якій
на прикладі долі сина маркітантки
Ейліфа переконливо показано, що
оцінювати вчинки, здійснені у період збройного протистояння, з погляду законів мирного часу (або
навпаки) – це, м’яко кажучи, ідіотизм, а грубо кажучи – поширена
європейська практика подвійних
стандартів;

– беручи до уваги, що окремі дії
членів ОУН і вояків УПА справді
можуть і повинні бути кваліфіковані як злочини, неприйнятні з погляду сьогоднішньої моралі, так само,
як неприйнятною для будівництва
сучасної демократичної держави
є ідеологія Степана Бандери, але,
з іншого боку, без тодішньої боротьби цих людей нас як держави
взагалі б сьогодні не було;
– беручи до уваги надзвичайну
складність означеної вище проблеми, яку неможливо вирішити
швидко й однозначно, але яку все
одно треба вирішувати – шляхом
поширення правдивої інформації
і перманентної внутрішньоукраїнської дискусії, а не тиражування
кремлівських фальшивок і лицемірних „європейських“ формул;
– беручи до уваги сумнівні розумові здібності двох останніх українських президентів, перший з яких
знайшов найгірший час, щоб нагородити Бандеру давно дискредитованою в суспільній свідомості
бляшкою, а другий, судячи з усього,
знайде тепер не кращий час, щоб
цю бляшку відібрати назад;
– беручи до уваги все сказане,
а також враховуючи відверто знущальний характер жартів про визнання наших „європейських прагнень“ (ех, пропадай, клавіатуро!)
у контексті очевидної згоди Заходу на повернення України в зону
інтересів Росії –
одноосібно, зате одностайно,
пропоную Голові Європарламенту:
Роздрукувати резолюцію Європарламенту RC-B7-0116/2010 у достатній для всіх європарламентарів кількості примірників на якомога м’якшому папері, щоб хоч якась
користь від неї була.
Ніби все.
Олександр Бойченко, Чернівці
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закон 1907 року угорського шовініста графа Аппонії, яким поневолені Угорщиною слов’янські народи, в тому числі й закарпатські русини-українці прирікалися на суцільну мадяризацію. На закон Аппонія
Б’єрнсон відгукнувся статтею „Найбільша промисловість Угорщини“.
З їдкою іронією автор вказав на те,
що найбільшою „промисловістю“
угорського уряду є, власне, політика денаціоналізації. У тексті він написав: „Забирати дітям рідну мову?
Це те саме, що позбавити немовлят материнського молока“. Публікація з’явилася у віденській газеті
„Neu Freie Presse“ після трагічних
подій у словацькому селі Чернова
в жовтні 1907 року, коли словацькі католики вчинили опір після того, як їхній новозбудований храм
силкувалися посвятити мадярські
священики. Жандарми застосували зброю, було вбито 15 віруючих
і стільки ж поранено.
Того ж самого року Б’єрнсон опублікував статтю під назвою „Поляки як гнобителі“. В ній він різко засудив асиміляційну політику Польщі супроти галицьких українців. Її
поява одночасно французькою та
німецькою мовами сколихнула європейську громадськість.
Про М. Б. Б’єрнсона, про його виступи на захист українців цікавий
матеріал зібрав український вчений-націолог, доцент Української
Господарської Академії в чеському
місті Подєбради – Ольгерд Бочковський. Він підготував окрему працю
про Б’єрнсона, яку, однак, не пощастило видрукувати в Галичині через польську цензуру. Згодом Бочковський переслав рукопис книги
до Канади, де вона вийшла друком
у Вінніпезі 1939 року під назвою
„Б’єрнсон – поневолені народи та
українська справа“. Свою коротеньку передмову до неї він закінчив словами: „Україна мала та має
обмаль приятелів. Отже, з тим більшою пошаною та вдячністю слід
зберегти у пам’яті українського народу дуже цінну прихильність цього
норвезького велетня…“
За словами сучасного львівського історика Густава Цвенгроша, в архівах Львова зберігаються
матеріали про зв’язки Б’єрнсона
з українськими кореспондентами.
Варто сподіватися, що чимало цінного можна б знайти в архіві спадщини письменника в Норвегії.

Пройшло не так багато часу, як усе з’ясувалося. Україна хоче стати „мостом між Заходом і Сходом“, тобто в брюссельській канцелярії
Альянсу можуть спокійно викреслити Київ зі списку зацікавлених
у вступі до НАТО. І тільки час покаже, чи Україну потрібно буде вносити
до якогось іншого списку, наприклад, туди, де разом із Росією знаходяться Білорусь, Казахстан чи Таджикистан.
Але Альянс у цей час вирішує набагато складніші питання, ніж те, що
робить Київ. Розпочато дискусію про майбутнє організації, дискусію, яка
ховається під дещо військово-технократичною назвою – нова стратегічна концепція. І до літа вона має бути готова. Адже нинішня стратегічна
концепція діє вже понад десять років. Тобто з часу, коли НАТО сягало до
німецького кордону, Росія була слабкою та ще займалася проблематичною Чечнею, Усама бен Ладен ще нікого не цікавив, в Іраку володарював
Саддам Хусейн, в Афганістані – Талібан, а головним болем Альянсу було
погасити „пожежу“ на Балканах. Нині НАТО опинилося в цілком іншій ситуації. Те, що його вояки справді будуть воювати і до того ж у далекому Афганістані, який поступово стане найбільшою операцією в історії Альянсу
– такого його засновники, та навіть ті, хто більш ніж десять років тому придумував нинішню стратегію Альянсу, передбачити не могли.
З нових стратегічних документів видно, що є велика різниця між тим,
як майбутнє НАТО бачать „нові країни“ Альянсу і як його собі уявляють
більшість старих членів. А каменем спотикань у цьому випадку, як то вже
між Заходом і посткомуністичними країнами буває, є Росія і сама політика Альянсу щодо неї. Якщо більшість посткомуністичних країн вбачає
в Росії небезпеку, Захід радше хотів би бачити її своїм потенційним союзником. Обидва погляди мають свою логіку. Росія, не беручи до уваги
всі її протиріччя, є все ще набагато вільнішою і для європейського ока
ближчою країною, ніж Китай або Іран. Вже не кажучи про ісламських
терористів і радикальних ісламістів. Захід має в Росії великі економічні
інтереси, а Москва, незважаючи на „газові проблеми“, є важливим
і надійним постачальником енергетичних ресурсів для Європи – постачальником, який багато кому в Європі дає на цій торгівлі добряче заробити. Зрештою, на нинішню російську політику можна дивитися двома
способами: як на м’яку диктатуру, або як на недосконалу демократію.
На Заході, включно зі Сполученими Штатами Обами, переважають
скоріше рожеві ілюзії.
Але Росія все-таки відіграє ключову роль у питанні „безпеки“ нових
членів Альянсу. Оскільки НАТО наразі розрослося на Схід виключно
на папері. І лише російська інвазія в Грузію показала, що в НАТО немає
ніяких оборонних планів, які могли б захистити, скажімо, Прибалтику
від подібної ситуації. Інфраструктура НАТО не пішла далі на Схід. Тут
немає американських військових баз. І тому нині Центральна і Східна
Європа в один голос вимагають, аби НАТО припинило свої „колоніальні
битви“ і повернулося до справ, задля яких було створено. Тобто до питання охорони територій своїх членів.
Але якщо східні європейці не перестають нагадувати про російське
вторгнення у Грузію, то Захід і адміністрація Обами намагаються про
грузинську війну забути і фактичну російську окупацію не бачити.
На основі перших сигналів можна стверджувати, що автори нової
стратегії починають чути спільний голос „нового НАТО“. Американські
ракети в Польщі, великі військові тренування в Прибалтиці – це і є перші
ознаки того, що погляд НАТО змінюється. Але правдива зміна і так найбільше залежатиме від нових членів Альянсу. Адже і в цьому питанні діє
стара приказка: „Хто сам себе береже, того й лихо оминає“.

Іван Гвать, Ряшів

Лубош Палата, редактор газети „Лідове новіни“, Прага

НАТО планує своє
майбутнє.
І що робити з Росією?

13

гості

Давід Ондрачка:

„Політична корупція
впливає на характер усього
суспільства“
За кілька тижнів Чехію чекають
парламентські вибори, до яких
політичні партії готуються вже
місяцями. Їхні посварені між собою
лідери вже не в стані домовитися
навіть про найпростіші справи. І тому
надзвичайне зацікавлення викликала
подія, що відбулася на початку
березня ц.р., і яка, – не відомо,
щоправда, як надовго, – об’єднала
чи не всі чеські парламентські
партії. Саме тоді голова чеського
відділу Американської торгової
палати Вестон Стейсі заявив,
що знає, як зробити прозорими
практики, пов’язані з державними
замовленнями, і має бажання це
реалізувати. Як відомо, державні
замовлення надають в ЧР величезний
простір для корупції. А одним із
перших пунктів передвиборних
політичних програм є боротьба
із корупцією. Про те, як у Чехії
з нею борються, ми запитали
директора чеської філії „Transparency
International“ Давіда Ондрачку.

Чеська філія Американської торгової палати, сподівається, що після
травневих парламентських виборів
політики візьмуть на себе обов’язок
ухвалити поправки до закону і таким
чином продемонструють, що з корупцією хочуть воювати не лише на
словах. Ви підтримуєте цю ініціативу?
Яке в неї майбутнє?
Компанії, які є членами згадуваної
палати вже тривалий час незадоволені тим, яким способом у нас
реалізуються держзамовлення. Їм,
звичайно, складно працювати на
цьому ринку і водночас дотримуватись хоча б якихось елементарних
правил. До того ж, вони перебувають під тиском своїх закордонних
власників, які не погоджуються із
практиками давання хабарів. Таку
ініціативу я повністю підтримую, це
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дуже добре, що врешті бізнес підняв голос і запропонував зміни. Ми
хочемо взяти участь у роботі палати, здається, що долучаться і фірми,
які не є членами цієї палати. Скептичні реакції типу „це американці,
ЦРУ“ і т.п. – безпідставні.
Були й інші пропозиції. Нинішній уряд
Яна Фішера запропонував кілька антикорупційних кроків. Скажімо, щоб
членів комісій, які вирішують, кому
виконувати контракти, можна було
перевіряти, з’ясовувати стан їхнього
майна. На вашу думку, чи не запізно уряд почав думати про боротьбу
з корупцією?
Антикорупційний пакет уряду Яна
Фішера не є комплексним вирішенням цієї проблеми. Він не може
радикально знизити рівень корупції.
Це кроки переважно репресивного
характеру, які на руку поліції, зокрема в боротьбі з організованою
злочинністю. Це також потрібно, але
до корупції це великого стосунку не
має. Звичайно, організована злочинність використовує корупцію як
своє знаряддя.
Постанова уряду, за якою члени
даної комісії мають пройти перевірку Національного бюро безпеки,
може навіть створити проблему.
В деяких міністерствах таких людей
може і не бути, отож міністерства
таких перевірених чиновників будуть собі „позичати“. Чи можете собі
уявити, як це буде виглядати, коли,
скажімо, Міністерство освіти „позичить“ собі таких чиновників з Міністерства сільського господарства?
Що, на вашу думку, є більшим злом?
Побутова корупція, скажімо, у лікаря, чи корупція більшого масштабу,
коли компанії платять гроші, щоб перемогти у змаганнях за контракти?
Корупція в Чехії не відрізняється
від корупції в наших сусідів. Вона
є важливою суспільною і соціальною проблемою, може, навіть
однією з найважливіших проблем,
яка представляє загрозу для ефективного функціонування держави

і знижує бажання людей брати
участь у процесах.
У нас є люди, що не мають власного досвіду з корупцією, а лише чують
про неї у ЗМІ і можуть мати про неї
приблизні уявлення. Друга категорія
людей зустрічається з корупцією
буквально щодня. Ці дві групи людей
одна одну не розуміють, у них різний
життєвий досвід.
Набагато гіршою є „велика“ політична корупція, поєднання бізнесу
і політики, яка змінює правила гри.
З цим пов’язане і фінансування
політичних партій. Корупція такого
масштабу впливає на характер
цілого суспільства. Але було би
помилкою думати, що побутова,
дрібна адміністративна корупція
не є небезпечною. Тенденція в Чехії
така, що адміністративної корупції
стає менше. Чехія стабілізувалася,
модернізувалася, гармонізувалася.
Багато адміністративних справ
сьогодні відбувається в електронному вигляді. Люди не змушені
нікому давати хабарі. Проблема
існує у великій корупції – при розподілі бюджетних грошей, під час
створення правил гри, у тісному
поєднанні бізнесу і політики. Саме
цією сферою корупції „Transparency
International“ цікавиться передусім.
За останні два десятиліття дуже часто,
– якщо мова йде про корупцію, – головним героєм у цій грі буває Міністерство оборони. Існує підозра, що саме
через корупцію в цьому міністерстві
відбувалося фінансування головних
політичних партій, причому водночас
і урядової, і опозиційної партії. Чи це
відпрацьована система?
Міністерство оборони Чехії є дійсно
специфічним, зокрема у тому, що купує такий товар і послуги, про які не
можна надавати інформацію і які залишаються у певному ступені засекречення. Це автоматично є носієм
нетранспарентності, причини якої,
однак, можна зрозуміти. Міноборони замовляє і звичайні речі: купує для
солдатів обмундирування, ремонтує
казарми, будує. У випадках корупції

Спілкувався Богдан Копчак, Прага
Фото: Богдан Копчак

Системна зміна мала би полягати
в тому, щоб дати цій установі право при виявлені помилок, скажімо,
скоротити установі чи муніципалітету бюджетне фінансування на
наступний рік. Це була би велика
мотивація для того, щоб помилки не
повторювати. Головне контрольне
управління мало б також про свої
висновки автоматично інформувати
податкову інспекцію та прокуратуру. Сьогодні ми такої принциповості
не бачимо. Громадяни оплачують
діяльність недешевої установи,
в котрій працює багато чудових
фахівців, експертів, аудиторів – але
політики цій установі не дали потрібних прав, і її діяльність не має
очікуваного ефекту.

при таких замовленнях, на мою
думку, гроші не йшли до політичних
партій, а окремим особам, які намагались отримати свій прибуток.
Згадаймо, що минулого року в Міністерстві оборони на одній корупційній справі було заарештовано
50 осіб, що для Чехії є винятковим
масштабом. Очевидним є намагання в самому міністерстві запобігати
корупційним діям.
Інша справа, якщо мова йде про
великі, стратегічні збройні контракти на мільярди крон, коли контракт
підписує не Міністерство оборони,
а уряд. І в цього роду замовлень,
я переконаний, система доведена
до досконалості: сторони майже
автоматично рахують з комісійними, які мають підтримати вже саме
ухвалення такого контракту. І тут
я майже повністю переконаний,
що велика частина з цих комісійних
йде на рахунок політичних партій.
Всі великі збройні замовлення для
чеської армії супроводжувались
великими підозрами і розслідуванням: літаки L-159, шведсько-британські літаки Jas-39 „Gripen“, танки,
бронетранспортери „Pandur“, легкі
броньовані машини „Iveco“, транспортні літаки... Підозру в корупції
підсилює і факт, що не було надто
великого бажання проводити роз-

слідування. Блокування розслідування є в інтересах самих партій.
Чеські
збройні
замовлення
і скандали навколо них – не виняток
у світі. Згадаймо, недавно фірма
„British Aerospace“, яка разом із фірмою „Saab“ випускає літаки „Gripen“,
стала адресатом розслідування
не тільки в Чехії, але і в Угорщині,
у Танзанії, ПАР, Саудівській Аравії, і є
докази, що вона створювала „чорні“
фонди для підкупу посадовців. Якщо
доведено, що „British Aerospace“
корумпувала політиків в Саудівській
Аравії, Танзанії і ПАР – не варто
сумніватись, що вона давала хабарі
і в Чехії.
В Чехії існує така специфічна державна установа як Головне контрольне
управління. Однак воно перевіряє
лише бюджетні установи і взагалі не
має права перевіряти фінансові справи муніципалітетів. До того ж, звіти
цього управління, які воно подає безпосередньо уряду, Кабінет міністрів
часто-густо просто ігнорує...
Головне контрольне управління не
має права вимагати виправлення
помічених помилок. Разом із тим,
воно не має права займатись справами муніципалітетів... Це повинно
змінитися, однак без зміни конституції цього зробити не можна.

Чи існують якісь спільні ознаки корупції в країнах Східної Європи? Або
спільні ознаки з корупцією в інших
частинах світу?
В міжнародному загальносвітовому
контексті корупції є багато чого
спільного. Специфіка Центральної
і Східної Європи полягає в тому,
що після вступу цих країн у Європейський Союз зупинився зовнішній тиск на продовження реформ,
протидію корупційних схем, і ми
є свідками застою пошуків нових
напрямків і візій. Коли б таке інтерв’ю ви робили в різних країнах
Центральної і Східної Європи, то
отримали б, мабуть, дуже подібну
картинку. Зі спілкування з колегами
з „Transparency International“ у мене
саме такий досвід.
Наш регіон можна порівнювати
з Латинською Америкою. Як не
парадоксально, там у деяких напрямках розвиток пішов далі. Скажімо, в тому, як вдається залучати
громадськість до цілого процесу.
Масштаби тамтешньої співучасті
різних груп громадськості та нагляду за роботою тих, хто вирішує, куди підуть гроші з місцевих бюджетів,
в наших умовах собі навіть важко
уявити. Однак в Латинській Америці
бракує більшої незалежності юстиції, поліції. В нас це теж проблема,
але в них політичний тиск на правоохоронні органи сильніший. Між
Центральною і Східною Європою
та Латинською Америкою багато
паралелей: вони пройшли відносно
подібною трансформацією від авторитарних режимів до демократії,
зупинились на якомусь етапі в пошуках подальшої візії, а для корупції це
створює ідеальні умови.
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„Країна передчасного добробуту“
Угорщина має один із найвищих індексів сприйняття
корупції серед країн Центральної та Східної Європи,
тобто рівень корупції у цій країні нижчий, ніж, скажімо,
у Польщі, Словаччині, Чехії чи Україні. Водночас
Угорщина – це держава, яка найбільше постраждала від
світової фінансової кризи: вже в середині жовтня 2008 р.
Європейський центральний банк виділив десятимільйонній
країні 5 млрд. євро на боротьбу зі стрімким падінням
місцевої економіки. Чи не низька корупція спричинилася
до стрімкого падіння?

Расма Карклінс, дослідниця
корупції в Східній Європі, зазначила якось, що „групи, які борються
з корупцією, повинні брати приклад із дисидентських рухів, які
повалили, здавалося б, непохитні
комуністичні режими тому, що
мали стратегію, яка апелювала до
найвищих моральних принципів“.
Угорська антикорупційна стратегія
існує з 2001 р., а антикорупційне
законодавство вважається одним
із найбільш жорстких у Європі.
Проте самі угорці вважають його
занадто м’яким.

Менталітет родом із Уралу
Цікаве дослідження опублікував
угорський інститут соціальних досліджень „Таркі“. З нього слідує, що
в Угорщині, поряд із Болгарією та
Румунією, найнижчий рівень громадської активності в порівнянні
з іншими державами ЄС. Разом із
тим, тут один із найнижчих, як навіть
для посткомуністичних країн, рівень
довіри до інститутів влади та один із
найвищих в ЄС рівень сприйняття
корупції як явища. До того ж, згідно
з неофіційними даними, навіть 30 %
угорського ВВП може вироблятися
в тіньовому секторі.
Про що все це свідчить? Здається, угорське суспільство сприймає
корупцію не настільки болісно, як,
наприклад, чеське чи польське.
Відповідно, це автоматично робить
індекс сприйняття корупції вищим
(хоча дані „Transparency International“ можна вважати досить об’єктив26

ними: результати опираються на 14
дослідженнях й опитуваннях різних
організацій). В угорців все-таки
специфічний менталітет, хоча вони,
безперечно, „південна кров“, однак
це досить меланхолійний та розмірений народ, якому не дуже притаманні різкі й спонтанні дії. Певну
пасивність угорського суспільства
демонструє приклад 90-х рр.: стара
номенклатура змогла „перейняти“
в процесі приватизації колишнє
державне майно, не зустрівши
значного опору працівників; така
ситуація не була б характерною
для Польщі того ж часу, оскільки там
величезний вплив на суспільство
мали профспілки. Однак у новітній
історії Угорщини траплялося теж
кілька великих протестів (зокрема,
в 2006 р.), проте всі вони, здається, були спровоковані політичними
силами й діями, а не безпосереднім
бажанням відстояти свої права.

Збільшити пенсії? – Будь ласка!
Політична сцена Угорщини
останніх 20 років – це суцільне
протистояння між соціалістами та
правоцентристським
„Фідесом“.
Якщо до першої партії входять
посткомуністичні сили, що репрезентують великий бізнес (найбільш
відома постать – колишній прем’єр,
мільйонер Ференц Дюрчань), то
друга – це ті, хто лобіює інтереси
середнього й малого бізнесу. Корупційні скандали пов’язані з двома
політичними силами. Після того, як
Дюрчань став прем’єром, опозиція

не могла не „причепитися“ до його
мільйонів: з її ініціативи була покликана спеціальна комісія, яка мала
з’ясувати походження маєтку, оцінюваного в 17 млн. доларів. В одній
із фінансових операцій прем’єра
запідозрено в корупції, проте йому
вдалося перекинути вину на директорів власних підприємств. У 2007
році в центрі корупційної афери
також опинилися діячі соціалістів.
Проте цього разу депутат Ласло
Вейсенберґер потрапив за ґрати.
Скандал пов’язаний також і з „Фідесом“: Ірен Карман, яка проводила
журналістське розслідування й звинувачувала правий уряд у зв’язках
із мафією, була брутально побита
невідомими в середині 2007 р.
Проте, крім протистояння, ці дві
сили об’єднує ще щось: популістські
обіцянки і – що гірше – популістські
дії. Кожен новий уряд, приходячи до
влади й бажаючи „показатися“ перед своїми виборцями, підвищував
соціальні видатки з бюджету та пенсії. Така безпідставна демонстрація
багатства держави – без відповідних темпів зросту ВВП – істотно
вдарила по цілій системі державних
фінансів, щойно почалася світова криза. У бюджетній сфері вже
в 2009 р. було заморожено пенсії,
ліквідовано тринадцяті зарплати та
премії. Загальний борг країни склав
майже 100 млрд. євро.
Проте звинувачувати в колапсі
винятково сили всередині країни
було б нелогічно: західні банки
(зокрема, австрійські), особливо

Текст: Ігор Ісаєв, Варшава

не задумуючись, видавали кредити
в регіоні до кризи. Однак, щоб не
допустити дефолту, міжнародні
інституції після вибуху кризи виділили Угорщині близько 25 млрд.
доларів (тобто десь 25 тис. доларів
у перерахунку на одного мешканця країни). Чи й ця позичка теж не
була бездумною? Це покаже час.
Принаймні зараз міжнародна
спільнота вже більш розважливо
виділяє кредити – яскраво бачимо
це на прикладі Греції.

Коли перехрещуються стріли…
У квітні цього року Угорщину
чекають парламентські вибори.
Їх результат можна досить точно
спрогнозувати: більш ніж 50 % голосів має шанс отримати „Фідес“
у порівнянні з близько 15 % для
правлячих нині соціалістів. Віктор
Орбан, лідер „Фідесу“ і, вірогідно,
наступний прем’єр країни, не розголошує своєї програми й упродовж
останніх місяців не дає інтерв’ю.
„З висловлювань оточення Орбана
можна зробити висновок, що Угорщина піде в сторону централізації,
– говорить професор Варшавського університету Богдан Ґуральчик,
фахівець з питань Угорщини. – Буде
введено більшу відповідальність
за власний, угорський капітал, підтримуватиметься малий та середній бізнес. Припускаю, що якщо
в парламенті вдасться сформувати
конституційну більшість, то будуть
спроби змінити політичну систему
Угорщини у бік зміцнення влади

президента“. Будучи прем’єром
у 1998–2002 рр., В. Орбан послабив парламентарну систему
й зміцнив канцелярію голови уряду.
Було збільшено число працівників
у канцелярії прем’єра, за що той
значно критикувався соціалістамиопозиціонерами; коли ж соціалісти
прийшли до влади – змінили лише
персональний склад працівників
уряду, натомість кількість залишилася попередньою.
Другим помітним кроком „Фідесу“ була реалізація принципів безпосередньої демократії – тобто
створення великого громадського
руху. З нього народився сьогоднішній третій гравець політичної
сцени Угорщини – крайня права
партія „Йоббік“, яку очолює Ґабор
Вона. Представники партії явно
схиляються до символіки хортистів та ідеології колабораціоністів
з „перехрещених стріл“ (угорських
фашистів кінця Другої світової війни на чолі з Ніліші), час від часу
„реалізовуючи“ свою політику на
шкірі місцевих ромів. Популярність „Йоббіка“ настільки зросла
за останні роки, що зараз важко
сказати, хто займе друге після
„Фідеса“ місце у квітневих виборах
– вічний опонент у постаті соціалістів чи, може, „Йоббік“?

Хто веселитиметься?

дані „Transparency International“
здають позиції: організація впродовж останнього періоду відзначає зростання корупції в країні.
А, можливо, Угорщині просто потрібен був вибух фінансової кризи
світового масштабу, щоб побачити
й усвідомити всі основні проблеми
своєї держави – головним чином,
неправильний розподіл державних фінансів та корупцію? Один
із найвідоміших угорських фінансистів Янош Корнай сказав про
Угорщину: „країна передчасного
добробуту“. Визначаючи собі високі соціальні виплати й пенсії на
гроші з міжнародних кредитів,
угорці отримали життя на виплату.
Приходить час платити.
Одне опитування показало, що
в Угорщині більше охочих повернутися в соціалістичне минуле, ніж навіть у Росії. Країна зі значною різницею в прибутках людей з різних
соціальних груп та регіонів почала
затягувати пояс ще 2009 р. Що
буде далі – покажуть квітневі вибори. І хоча їх результат не принесе
жодної несподіванки, сюрпризів
можна чекати від кроків „Фідеса“
і, зокрема, В. Орбана. Угорці самі
про себе кажуть, що, на відміну
від сусідів-слов’ян, вони веселяться
навіть під сумну музику. Що ж, уже
незабаром побачимо, яка музика
приноситиме радість у Будапешті.

Гостре політичне протистояння
за останній час та значний економічний колапс – все це стало
причиною того, що оптимістичні
27
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І шведи в Росії
„пристосувались“
Корупція в Росії є, принаймні з погляду багатьох
підприємців, проблемою номер один. Згідно
з деякими оцінками, російська держава втрачає до
половини можливих доходів. На західних інвестиціях,
що прямують до країни, нагріти руки (принаймні до
недавнього часу) хотів кожний…

Менеджери в Росії були змушені
йти на компроміси, багато з них
у приватних розмовах зізнавалось,
що на хабарі віддається до десяти
відсотків від суми цілої інвестиції.
Тому було цікаво, як із корупційним
середовищем справляться фірми зі
скандинавських країн, де подібна
поведінка є неприпустимою. Найкращим прикладом є Швеція. Різниця між двома країнами, напевно,
не може бути більшою. Принаймні,
коли йдеться про хабарництво.
Швеція у питанні сприйняття корупції знаходиться на третьому місці
у рейтингу організації „Transparency
International“, тоді як Росія минулого
року зайняла невтішне 146 місце.
І коли більше ніж десять років
тому меблева фірма IKEA оголосила про своє розширення до Росії,
всі з цікавістю чекали, як шведська
фірма впорається з усюдисущими
вимогами різноманітних чиновників щодо „оплати за увагу“. Особливо, зважаючи на те, що власник
фірми Інгвар Кампрад відомий
своєю неймовірною економністю
і неприйнят тям корупційних схем.

Спогади Далгрена
Впродовж останніх тижнів з’явилось відразу кілька новин, що трохи
відкривають закулісні секрети успіху шведської фірми, яка недавно
відкрила в Росії вже дванадцятий
магазин-салон. Перший керівник
російського філіалу Леннарт Далгрен, що працював у Москві до
2006 року, написав спогади „Як
я підкоряв Росію, а вона – мене“.
Уривки з книги опублікувала російська версія журналу „Forbes“.
Далгрен, наприклад, описує, як
одного разу довелося задля вирубки двох гектарів лісу отримати 39
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дозволів. „Ми передавали документи з однієї інстанції до іншої, сумлінно збираючи всі необхідні підписи.
Кульмінацією (хоча і не останнім
етапом) став підпис прем’єр-міністра Примакова. Потім цей папір
повернувся до нас, повторюючи
при цьому свій шлях у всіх кабінетах,
лише у зворотному порядку. Але ми
зарано розслабилися, отримавши
пакет документів. На ділянці все ще
росли дерева, які необхідно було
вирубати – звісно, отримавши на
це спеціальний дозвіл. Хто ж знав,
що отримати дозвіл на вирубання
дерев, які ростуть у лісі, який віднині
формально не існує, неможливо?
Утримуючись від оцінок, зауважу:
певна різниця між російською
і західною логікою об’єктивно існує“,
– дипломатично написав Далгрен.
Ситуацію врятував спонсорський
дар на фінансування дитячого спорту, проблематикою якого займався
віце-губернатор Михайло Мень.
Протягом довгих років Далгрен
домагався зустрічі шефа фірми
Інгвара Кампрада з Володимиром
Путіним. Він сподівався, що це
відкриє багато дверей. Кампрад
написав Путіну особистого листа
німецькою мовою, який російський
президент
справді
прочитав,
але переговори з шефом IKEA
переклав на плечі віце-прем’єра
Жукова. „І знову я опинився поміж
людей, з якими можна було обговорити можливість зустрічі Капрада
з Путіним. Один з присутніх сказав
по-російськи, що IKEA навряд чи
захоче зустрічатися з Путіним.
Я поцікавився, чому? Не знаю,
чи вони говорили серйозно або
жартували, але відповідь була такою: ,IKEA ж на всьому економить,
а за нашим таксометром зустріч

з Путіним коштуватиме п’ять-десять
мільйонів доларів, які ви ніколи не
заплатите‘. Інстинктивно я відчув,
що, мабуть, буде краще не продовжувати розмову на цю тему і нічого не відповів“, – наводить Далгрен
у книзі, яка мала б навесні вийти
друком і російською мовою.
Повеселяться і ті москвичі, яким
сидить у печінках дружина московського мера Юрія Лужкова Олена
Батуріна. Колишній шеф російської
IKEA описує ситуацію, коли він вів
переговори з однією з її фірм щодо
постачання пластикових меблів, як
раптом до кабінету зайшла Батуріна. „Вона ввійшла у кабінет посеред розмови і, не представляючись,
заявила, що якщо ми збираємось
закуповувати продукцію одного
з її підприємств, то це слід робити
на її умовах. Умови ці виявились
за межами розумного і були абсолютно неприйнятними. Потім нам
казали, що ця розбіжність зіграла
роль червоної шматини в наших
наступних переговорах з її чоловіком стосовно будівництва IKEA
на Кутузовському проспекті. Досі
не можу повірити, що це може бути
правдою“, – пише Далгрен.

Без хабарів, зате
з компроматом
Однак одночасно з тим з’явилися повідомлення про те, що не все
було так однозначно з безкомпромісною позицією фірми IKEA стосовно корупції в Росії. За тиждень
до оприлюднення уривків з книги
Леннарта Далгрена два топ-менеджери компанії – Пер Кауфманн
і Стефан Гросс – були звільнені,
оскільки знали про те, що їхній
турецький підрядник давав хабарі
для того, щоб отримати від держ-

Текст: Ондржей Соукуп, Прага

органів Санкт-Петербурга дозвіл
на діяльність одного з магазинів.
І в цьому другому найбільшому місті Росії IKEA зіштовхнулась з проблемами. Її величезний комплекс
„МЕГА-Парнас“ місцева енергопостачальна компанія відмовилась
підключити до мережі. Начебто
виключно через технічні проблеми.
Неофіційно IKEA дізналась розмір
суми, яку мала передати людям,
пов’язаним із керівництвом мерії.
Компанія відмовилась і обладнала
магазин генераторами для виробництва електрики. Шведська фірма
цей крок презентувала як приклад
безкомпромісної боротьби з корупцією і небажання піддаватись
шантажу. Як виявилось нині, у той
самий час, коли Пер Кауфман закликав до принципової позиції у питанні корупції, він схвалив надання
хабара посередництвом турецького підрядника. Можливо і тому, що,
як з’ясувалось, їхній інший постачальник, який купував паливо для
генераторів, також давав хабарі
нафтопереробній компанії і видатки компенсував продажем IKEA
нафти за завищеними цінами.
Більше того, з’ясувалось, що
у боротьбі проти корумпованих чиновників і різних пов’язаних з ними
підприємців, шведські менеджери
використовували методи, які у рідній країні ніколи собі не дозволили
б. Дійсно, за допомогою не дуже
етичних способів IKEA намагалась вирішити спір з мільйонером
Вадимом Мошковичем, який відмовлявся продати компанії ділянку
для розширення одного з магазинів
фірми. Шведське видання „Expressen“ з’ясувало, що топ-менеджери
замовили послуги „консалтингової
фірми“, яка мала знайти компрометуючі матеріали для „пом’якшення“
позиції Мошковича. У компанії
навіть існувало спеціальне відділення, яке займалось контактами
з міліцією, Кремлем і „незалежними
інформагентствами“. До шведської
газети також дістались документи,
в яких „неприятелями“ значились
самарський губернатор Володимир Артяков і його дружина Тетяна,
яка має у місті великі комерційні
інтереси. IKEA також збирала
матеріали на самарського мера
Віктора Тархова, який у згаданих
документах називається „колишнім кримінальником, що має дуже
добрі зв’язки з організованою злочинністю“. Слід зазначити, що це
підтверджують і інші джерела, і що

Тархов, якому належить декілька
меблевих салонів, точно не належав до прихильників IKEA.

Ситуативні справи
Як зазначив у своєму блозі „The
Russia Monitor“ американський
юрист Джессі Хіт, який живе у Москві, цікавим у цій справі є те, що
всі вплутані у скандал менеджери
є шведами. Це, на його думку, вказує на те, що корупція є не стільки
культурним феноменом, скільки ситуативним. І що навіть „гіперетичні“
скандинави не мають імунітету
проти корупційного середовища.
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Як виконують наказ
президента Росії...
На початку березня в Краснодарі
пройшов щорічний семінар-нарада суддів
Краснодарського краю, присвячений
підсумкам 2009 року. На ньому були
оприлюднені такі дані: за корупційні злочини
у краї торік було засуджено 758 осіб. На
перший погляд, цифра показує, що боротьба
з корупцією, проголошена президентом
Медведєвим, справді йде, тим більше, що
показник засуджених перевищує дані за
2008 рік.

До кримінальної відповідальності в Краснодарському краї за
отримання хабара торік притягнуто 112 осіб, а за давання хабара
– 99 (тобто не набагато менше).
За шахрайство з використанням
службового становища було засуджено 378 осіб.
Однак кого судили за корупцію
і про які суми хабарів йшлося в переважній більшості випадків? Ось
що каже офіційна статистика: 27 %
засуджених – працівники охорони
здоров’я, 21 % – викладачі навчальних закладів, 18 % – співробітники
міліції, ще 15 % – муніципальні
службовці. У справах найчастіше
фігурують суми від 500 до 1000 рублів (приблизно 16–35 доларів).
На Кубані існують чіткі цінники
за складання заліку, іспиту, захист
курсової роботи. Про хабарництво
міліціонерів, особливо даішників,
не писав хіба лінивий. Про суддів
кажуть, що беруть вони гроші від
обидвох сторін процесу, а вирок
часто виносять на користь тієї
сторони, яка дала більше. І дискусія
в судових колах іде не з приводу
„брати чи не брати“, а „чи віддавати
тому, хто програв?“
Та все ж, знаючи, в яких будинках
живуть і на яких авто їздять міліціонери чи судді, і знаючи величину їхньої заробітної плати, сумніваєшся
у тому, що середній розмір хабара
становить 20 доларів.
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У „глибинці“ життя в Краснодарському краї все більш нагадує
феодальний устрій: є пан-хазяїн,
який може як належати до офіційної
влади, так і не обіймати жодних
формальних посад, але якому
належать земля та підприємства,
і є люди, що працюють за безцінь
на хазяїна. Коли недавно хтось
вкрав кілька корів з череди, що належить одному з таких авторитетів,
то міліціонерів, що негайно прибули зі „шмоном“ у те село, було
набагато більше, ніж коли вони
приїздять на якийсь важкий злочин. Наступного дня худоба була
вже на місці, спокійно ремиґаючи
в корівнику господаря. Або випадок, коли у хазяїна згоріла скирта
соломи, місцевий хлопчак це побачив і побіг повідомити міліцію,
але там він чомусь зізнався, нібито
підпалив її сам. Потім був суд, i матері хлопчака присудили щомісяця
з зарплати вираховувати певну
суму аж до повного відшкодування
вартості соломи.
Час від часу в крайових ЗМІ
з’являються і повідомлення про гучніші корупційні судові процеси за
участю посадовців більш високого
рівня. Але дивно, що таким процесам частіше всього передує ряд
критичних публікацій у підконтрольних владі газетах – а інших тут немає – про таких управлінців. Тобто
створюється громадська думка

проти цієї людини, яка вже наперед
визнається нечесною.
Та, напевне, найгучнішим корупційним скандалом на Кубані в 2009
році, розголос про який пройшов
по всій Росії, стало звернення
колишнього майора міліції з Новоросійська Олексія Димовського
до прем’єра Володимира Путіна,
опубліковане в Інтернеті. Про
його звинувачення проти високих
міліцейських чинів, про пресинг з їх
сторони, про шквал підтримки з боку колег – щоправда, не офіційний,
а в Інтернеті, – писалося багато. Та
знову постають запитання: чому
відомості про 26 тис. рублів (десь
860 доларів, мізерна сума!), нібито
витрачені „нецільово“ Димовським,
спливли лише після бунту міліціонера? Чому його реєстрацію
за місцем проживання визнано
недійсною теж після виступу, з тієї
причини, що будівля, де його зареєстровано, визнана „нежитловою
спорудою“? А правозахисника
Вадима Карастельова, що захищає інтереси Димовського, в кінці
лютого побили ногами, руками та
палицями біля його дому…
Є стара російська приповідка:
„Хто вкрав три колоски, сидить
у тюрмі, а хто вкрав мільйони, засідає в Думі“. Поки що задекларована на найвищих щаблях влади
боротьба з корупцією залишається
декларацією, і, на жаль, немає
підстав сподіватись, що ситуація
скоро зміниться на краще.
Михайло Косенко, Краснодар
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Дорогі жарти
У середині лютого в чеських ЗМІ розгорівся скандал
навколо закупівлі австрійських броньовиків
„Pandur“ для потреб чеської армії, за які чеські
платники податків заплатять 14,4 млрд. чеських
крон (564,6 млн. євро). Йшлось не про перше,
і не про останнє спірне замовлення чеської армії.

Два колишні менеджери австрійського збройового заводу „Steyr“,
який нині знаходиться у власництві
американської фірми „General
Dynamics European Land Systems“,
стверджують, що процес замовлення супроводжувала корупція,
на якій наживались найвищі представники двох найбільших чеських
політичних партій, а саме правої
Громадянської демократичної партії (ODS) і лівої Чеської соціальнодемократичної партії (ČSSD ).
Вольфганг Габіцль і Гервіг Єдлаукнік на приховану камеру сказали
журналісту чеської газети „Mlada
fronta dnes“, що прикинувся торгов-

цем векселями, що компанія „Steyr“
через посередника платила хабарі
політикам як з ODS, так і з ČSSD.
Після того, як „ Mladá fronta“
оприлюднила цю інформацію, обидва австрійські менеджери змінили
свої свідчення і твердили, що вони
„лише жартували“.
Габіцль і Єдлаукнік запевняли, що
на цьому замовленні нажились, зокрема, нинішній голова соціальних
демократів Їржі Пароубек і теперішній чеський міністр оборони
Мартін Бартак з ODS.
Як Пароубек, так і Бартак гостро
виступили проти цього звинувачення. Пароубек навіть подав у суд

і зажадав від уряду Яна Фішера
провести докладне розслідування
справи.
Обидва австрійські менеджери
стверджують, що з Пароубеком
вони зустрілись у 2002 році. Однак
останній це заперечує.
„У 2002 році я обіймав посаду заступника мера Праги, я не мав жодної посади в уряді, ані в правлінні
соціальної демократії, і на рішення
стосовно цього замовлення я не
мав і не міг мати прямого чи непрямого впливу“, – сказав Пароубек.
Проблема у тому, що то був саме
уряд Пароубека, котрий у квітні
2006 року уклав договір з компа-
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нією „Steyr“ про закупівлю 199 броньовиків „Pandur“ за майже 24 млрд.
чеських крон (941 млн. євро).
Після виборів новий уряд, очолюваний ODS, опротестував цю
угоду і на зламі 2007–2008 років
скасував її. Тодішній голова уряду
Мірек Тополанек уповноважив
майбутнього міністра оборони
Мартіна Бартака домовитися про
новий контракт.
Після інтенсивних і затяжних переговорів контракт було укладено
у березні 2008 року, коли уряд
погодився з пропозицією Бартака
і придбав тоді 107 броньовиків „Pandur“ за 14,4 млрд. крон.
Кількість панцерників зменшилась, а от ціна кожного підвищилась на тридцять відсотків. Бартак
аргументував нову вартість тим,

Розслідування
„справи Gripen“
відбувалось і в Чехії,
однак навіть зізнання
колишнього шефа
чеської дипломатії
Яна Кавана про те,
що йому було відомо
про хабарі у Чехії, не
спричинилось ані до
обвинувачення чеських
політиків, ані до суду.

що у новому контракті треба було
врахувати інфляцію і краще обладнання нових бронемашин.
Окрім того, Бартак спростував
звинувачення Габіцля і Єдлаукніка,
що колись зустрічався з представниками фірми „Steyr“.
„Усю цю справу я вважаю цільовою політичною грою на дискредитацію“, – заявив Бартак.
Згідно з кулуарною інформацією
від добре поінформованих джерел,
Бартак із „зекономленими“ державними грошима за меншу кількість
закуплених броньовиків „Pandur“
взявся за організацію як мінімум
двох інших, ще менш прозорих, закупівель для чеської армії.
За т.зв. зекономлені гроші уряд
Мірека Тополанека у квітні 2009
року, тобто у той момент, коли уряд

Армійський розпродаж
Корупція в українському військовому секторі має свої особливості.
Особливості ці визначаються двома головними факторами. По-перше, фінансування Збройних сил
України настільки мізерне, що не
дозволяє говорити про значні закупівлі нового озброєння. По-друге,
після розпаду Радянського Союзу
на території України залишилося
стільки військового майна та військових містечок, що, за сучасними
поглядами, вистачило б на десяток
Українських армій.
Тому, на відміну від більшості європейських країн, військова корупція в Україні лежить не у сфері корупційних схем довкола закупівель
нових зразків техніки для Збройних
сил, а, якраз навпаки, сконцентрована у формуванні тіньових схем
реалізації надлишкового майна.
Щоб зрозуміти масштаби проблеми, достатньо згадати звіт
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, опублікований
у квітні 1998 року. Тоді стверджувалося, що впродовж 1992–1997 рр.
продаж військової техніки в Україні
здійснювався абсолютно безконтрольно. Лише за кордон було
продано озброєнь та військової
техніки на загальну суму близько
$32 млрд.! Скільки майна було
„вилучено“ для внутрішнього користування, комісія даних не мала.
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Однак найбільш цікавим результатом роботи комісії Верховної Ради
стала повна відсутність будь-яких
конкретних рішень. Навіть у кулуарах Верховної Ради не пам’ятають,
чим закінчились гучні звинувачення
членів комісії. Не дивлячись на те,
що у звіті комісії, текст якого потрапив до преси, називаються десятки
прізвищ та повідомляються деталі
конкретних оборудок, до цього
часу не відомо жодного випадку
офіційного обвинувачення чи порушення кримінальної справи.

Розпродавати весь час є що
А ось ще один факт щодо
масштабів „надлишкового майна“ Збройних сил: через 10 років
після завершення роботи слідчої
комісії Верховної Ради виявилось,
що Українська армія все ще має
настільки багато непотрібної
власності, що її продаж та утилізація буде тривати ще 25-30 років!
Про це у липні 2008 року заявив
начальник Головного управління
логістики – заступник командувача
Сил підтримки ЗС генерал-лейтенант Володимир Хижий. При цьому,
поскаржився він, попит на радянське майно та техніку постійно
зменшується, що веде до зниження
їхньої вартості. „Наша головна
проблема – відсутність механізму
реалізації надлишкової техніки та

майна. В той же час, ми щороку
витрачаємо на утримання всього
того, що нам не потрібно, 4,7 млн.
грн.“, – підкреслив він.
Генерал Хижий дійсно назвав
одну з головних передумов формування умов для корупції у сфері
реалізації надлишкового майна
– відсутність прозорого та чітко
встановленого механізму вилучення майна з власності Міноборони
та передачі іншим власникам. Це
виглядає дивно, але після майже 20
років незалежності такий механізм
так і не був створений. Cаме це
і є свідченням того, що корупція
у цій сфері є. Більше того, виходить
так, що корупція незмінно перемагає будь-які намагання військових
чиновників навести лад.
Тільки за останні 5 років було
впроваджено ряд різноспрямованих кроків, які не додали ефективності системі і ще більше заплутали
ситуацію. Наприклад, у квітні 2006
року за ініціативою міністра оборони Анатолія Гриценка був створений Державний департамент
надлишкового майна і земель, який
повинен був займатися питаннями
вилучення майна з власності МО
та контролювати його подальше
використання. А буквально за кілька днів до цього рішення Гриценко
звільнив свого заступника В’ячеслава Кредісова, який відповідав

Текст: Їржі Комінек, Прага

уже був у відставці, вирішив закупити чотири транспортні літаки іспанського виробництва EADS-CASA
295M за 3,5 млрд. чеських крон.
Увесь процес купівлі знову організовував Мартін Бартак, до того ж,
без оголошення конкурсу.
Офіційною причиною стало те,
що CASA була згідна обміняти
п’ять виведених з ладу армійських
літаків чеського виробництва L-159
за один літак EADS-CASA. За інші
три транспортні літаки армія заплатила би „лише“ 3,5 млрд. крон
(135 млн. євро).
Однак відповідно до доступної
інформації та торговельних контрактів виходить, що у дійсності
вся закупівля обійдеться платникам податків у суму мінімально
7 млрд. крон, тобто 1,75 млрд. крон

(68,6 млн. євро) за один літак, що
є просто астрономічною сумою.
Кількома
місяцями
пізніше,
у грудні 2009 року, міністр оборони
Бартак підписав договір на суму 4,5
млрд. чеських крон (176,4 млн. євро)
з італійською фірмою „Iveco“ про
постачання 120 броньовиків LMV
– і знову без оголошення тендеру.
Міністерство відкидає застереження про будь-яку непрозорість
закупівель і твердить, що все в порядку. Так само, як і у 2001–2004
роках, коли велись сумнівні переговори про закупівлю, а пізніше – про
десятилітню оренду шведських
літаків-винищувачів „Gripen“, що
обійшлось чеській державі у майже
20 млрд. крон (484,2 млн. євро).
Через цю угоду про літаки
„Gripen“ з Чехією і подібні угоди

з Угорщиною, Саудівською Аравією і Кенією свої посади втратили
чільні представники британського
збройового заводу „BAE Systems“,
який разом зі шведським заводом
„Saab Aerospace“ виробляє літаки
„Gripen“. Британські органи звинуватили високопосадовців „BAE
Systems“ у хабарництві.
Розслідування „справи Gripen“
відбувалось і в Чехії, однак навіть
зізнання колишнього шефа чеської
дипломатії Яна Кавана (яке задокументувала прихована камера
британського телебачення) про те,
що йому було відомо про хабарі
у Чехії, не спричинилось ані до обвинувачення чеських політиків, ані
до суду.

буде створювати свою систему. І намагатись побороти „корупційного
змія“. Хоча недоброзичливці Михайла Броніславовича можуть відразу
виказати сумніви у його здатності
до ефективних змін у цій сфері. Адже
Леонід Кучма у 2003 році звільнив
Михайла Єжеля зі звинуваченнями
у реалізації за зниженими цінами
кіпрській фірмі двох морських танкерів „Макіївка“ та „Керч“, а також
рефрижераторного судна „Ялта“.
Також його звинувачували у фрахтуванні суховантажного транспорту
„Горловка“ для перевезення мандаринів з порту Батумі до України
і заправлення його паливом з недоторканого запасу ВМС України.
Однак у подальшому всі кримінальні
справи були припинені.

Здається, новому міністру оборони Єжелю дійсно випав зараз
унікальний шанс довести, що всі
ці звинувачення були надуманими.
А зробити він це може, навівши,
нарешті, порядок у сфері реалізації надлишкового майна ЗС. Адже
ніхто не сумнівається в тому, що
на ласі шматки землі й іншої інфраструктури Міноборони у різних
куточках України рясно ллються
слинки у цілої армії охочих „бізнесменів“. Чи зможе протистояти
спокусі новий міністр? Побачимо
це дуже скоро.
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якраз за реалізацію надлишкового
майна. За інформацією з преси,
Кредісов створив кілька корупційних схем незаконного вилучення
військових фондів, зокрема у Криму, через ТОВ „Барконд“. Саме
начебто за це Гриценко і позбавив
його посади. Втім, жодна кримінальна справа з цього приводу до
логічного кінця доведена не була.

Хто поборе
„корупційного змія“?
Наступний
міністр
оборони
Юрій Єхануров вирішив по-своєму владнати наболілу проблему,
а тому ліквідував Держдепартамент
надлишкового майна і земель та
створив у липні 2008 р. державне
спеціалізоване підприємство „Укрспецторг“ з подібними функціями.
А вже у травні 2009 р. Головне
контрольно-ревізійне управління
звинуватило Єханурова у зловживаннях в організації харчування військовослужбовців, порушеннях при
закупівлі паливно-мастильних матеріалів та незаконній передачі 53 земельних ділянок загальною площею
266 га. В результаті це й призвело
до відставки міністра оборони.
І знову, жодне зі звинувачень не було доведене. А Єхануров виступив
з вимогою публічних вибачень з боку
тодішнього прем’єр-міністра Юлії
Тимошенко і назвав усі звинувачення
„політичним замовленням“.
Зараз новому міністру оборони
Михайлу Єжелю знову потрібно

Михайло Самусь, заступник
директора Центру досліджень,
армії, конверсії та озброєнь,
Прага
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Корупційна механіка України
Головний виклик, перед яким опинились новий президент
України та його команда – стабілізація політичної та економічної
систем держави. При цьому варто зрозуміти, що стабілізація без
викорінення корупції, неможлива de facto. Тому що є не стільки
фактом, скільки фактором, ба навіть механізмом існування
економічної і політичної систем країни.

„Політична та економічна стабілізація України передбачає конституційну реформу, укріплення влади
закону, … встановлення соціальної
ринкової економіки та боротьбу
з корупцією“, – мовиться у резолюції Європейського парламенту від
25 лютого 2010 року щодо ситуації
в Україні. Це не перша і, вочевидь,
не остання резолюція, яка стосується України. Але ні Європарламент,
ні Єврокомісія поки що нічого не
можуть вдіяти саме з українською
корупцією. За словами політолога
Ігоря Лосєва, „корупція в Україні
перетворилась на складову її політичної та економічної системи, без
участі у корупційних схемах в Україні неможливий розвиток бізнесу та
участь у політичних розкладах“.

„Друзям – усе.
Іншим – закон“?
Прикладів безліч, їх наводять
українські мас-медіа, щодня повідомляючи користувачів своєї інформації про арешти чиновників у момент
передачі хабара, про тіньові схеми
відчуження у селян землі та розпаювання величезних земельних масивів
тощо. Також журналісти можуть розповісти про те, як у режимі off records
у кулуарах Верховної Ради та різних
міських рад той чи інший бізнесмен
чи депутат зізнавався, якого розміру валізку з грошима віддав для
того, аби зайняти нинішнє своє місце
у парламенті чи в органах місцевої
влади. Оператори телевізійних каналів можуть показати чималу кількість
відзнятих ними конфліктів (бійки, перекриті магістралі, криваві розбори)
довкола незаконного продажу комунальних земель у Києві чи будь-якому
іншому місті України, що призводить
до знищення історичних та архітектурних пам’яток (якщо „прихвачений“
шмат землі знаходиться у центрі)
або ж примусового виселення горо34

дян (якщо руйнуються старі житлові
будинки для розбудови на їхньому
місці офісних чи торговельних центрів). Народний депутат України,
член тимчасової парламентської
комісії з вивчення зловживань київською владою Кирило Куликов охоче
розповідає журналістам про оці самі
зловживання: „В історичному центрі
Києва без належних громадських
слухань та аукціонних торгів продається земельна ділянка. На ній може
бути розташоване, наприклад, посольство, або ж житловий будинок.
Про торги широкій громадськості
нічого не відомо, тож можна уявити
шок мешканців будинку і кварталу,
коли просто перед їхнім будинком
ставиться паркан і здоровані у камуфляжі або у спортивних костюмах
починають командувати новоприбулим будівельникам, що ламати і що
будувати… Городяни кидаються до
районних властей. Потім до міських
– і з’ясовують, що за їхньої згоди (якої
вони насправді не давали) сквер
біля будинку „оновлюється“, на його
території буде розміщено ресторан з підземним паркінгом чи щось
подібно розкішне… Це не просто
порушення законів, це чистісінька
корупція, оскільки ділянка землі
продається або за хабар, або своїй
людині – міський бюджет грошей не
отримує, хоча можна уявити, скільки
насправді коштує київська земля!“.

Земельна мафія
До речі, скандал із продажем
земельних ділянок, на яких у Києві
розташовані Посольства Чехії та
Австрії, досі триває: чеські та австрійські дипломати так і не отримали пояснень, чому Київрада – ні сіло
ні впало – проголосувала віддати
на продаж ці ділянки землі, не подивившись, що на них розташовано!
„Отак потихеньку поміж своїми, поміж потрібними людьми і розкрада-

ється земля. І уже київські корупційні
схеми ми бачимо в Одесі, Харкові,
Донецьку, Запоріжжі! А Крим?! Там
незабаром не залишиться вільного
квадратного сантиметра території
поблизу моря, там теж поміж своїми
поділено унікальні кримські землі,
постраждали і Лівадійський парк,
і Нікітський ботанічний сад, і виноградники, що на них вирощують
спеціальні сорти винограду для виноробства“, – бідкається народний
депутат України Василь Кисельов,
корінний кримчанин.
Академік Анатолій Гальчинський
стверджує: „Корупція у земельних
відносинах призвела до появи та
укріплення так званої “земельної
мафії”, серед її членів – представники усіх без винятку парламентських
фракцій, плюс депутати обласних,
місцевих і районних рад. Останні,
до речі, знаючи інтерес до землі
з боку багатих українців, часто самі
започатковують корупційні схеми
і процеси нелегального продажу
землі на своїй території.
Друга мафія, яка процвітає
в Україні – це та, яка виросла з рекету 1990-х років, легалізувалась,
утримує окремі партії і фракції
у різних органах влади, має своїх
людей в урядових інституціях тощо.
Це вчорашній криміналітет, злодії
у законі, класична американська
мафія 1930-х років. Але якщо
у США знайшлися сили, котрі спільними зусиллями, цілком легально,
за законом придушили і побороли
Аль Капоне і компанію – в Україні
на сьогодні я таких сил не бачу. І нехай пробачать мені наші правоохоронці та працівники прокуратури,
які намагаються у більшості своїй
працювати чесно – вони пасуть
задніх у боротьбі з корупцією і на
найвищому – державному – рівні,
і на рівні вуличному…“.
Депутат Куликов вважає, що пра-

Текст: Богдана Костюк, Київ

воохоронні органи в Україні спеціально поставлені в такі умови, коли
„треба виживати, про які вже успіхи
у боротьбі з корупцією та злочинністю можна говорити!“.

„Суворий закон, але закон“
Політика, точніше політика українська – це особливий світ, в якому
співіснують або ж співпрацюють
мафіозі та олігархи. Якщо, скажімо,
на доброго товариша котрогось
з народних обранців „наїхали“
бандити або й правоохоронці,
обранець пожаліється на тих або
тих колезі по парламенту чи по
міській раді. Попросить: „Слухай,
ти там зателефонуй, кому треба,
у вашому районі, а я з тобою
розрахуюсь, як належить!“. „Розрахуватись“ можна по-різному: від
лобіювання, на прохання колеги,
певного законопроекту, виділення
без аукціону земельної ділянки, і аж
до винагороди у вигляді дорогого
подарунку на Різдво, Великдень чи
день народження. „Найпопулярніше – це підтримка законопроекту,
лобіювання на законодавчому рівні
України або області (міста, району)
тієї чи іншої галузі економіки, того чи
іншого бізнесу тощо. Так, це корупція, і корупційні схеми охопили всі
рівні політичного та економічного
життя України, а от як їх позбутись?
Конкретного рецепту у час кризи
нема“, – констатує фінансист Олександр Савченко. За його словами,
фінансова система України також
потерпає від корупції, хоча корупційні схеми, корупційні механізми
у банківсько-фінансовому секторі
довести досить складно. Бо ж законодавство, яке регулює фінансову
складову економіки України, досить
заплутане, і у результаті невеликі
за обсягом фінансування і кредитування банки ризикують втратити
свої позиції на українському ринку.
До того ж, як каже Савченко, „чинне
законодавство України захищає
потужні банки, представлені на нашому ринку – серед них половина
банків з іноземним капіталом, це
фактично представництва цих іноземних банків в Україні. Вітчизняні
ж банки особливих преференцій,
у порівнянні з іноземними, не мають, от і доводиться ,крутитись‘“.
„Крутитись“ доводиться і банкам,
і їхнім клієнтам, адже криза серйозно зачепила статки і перших,
і других.
А законодавство, яке український
парламент мав би ухвалювати за-

для подолання наслідків кризи, парламентарями ж часто блокується.
Або ж закони ухвалюються у тому
вигляді, в якому вигідно окремим
фінансово-промисловим групам, як
це було із законами для підтримки
металургії, вугільної галузі; при розгляді змін до закону „Про тендерну
діяльність“. За словами академіка
Анатолія Гальчинського, „має місце
,замилювання очей‘: на камеру або
диктофон народні депутати охоче
розповідатимуть про ухвалення
того чи іншого закону через важливість підтримати ту чи іншу економічну галузь – але, уважно прочитавши
текст закону, ви розумієте: ідеться
про підтримку і преференції тієї чи
іншої бізнес-групи. І не лише у мене
особисто, а й у багатьох економістів і правників складається вражен-
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ня, що українське законодавство
створюється для захисту інтересів
певних фінансово-промислових (чи
олігархічних) груп, що вже робить
наше законодавство корупційним,
і фактично монтує корупцію у законодавство та економічну систему
держави“.

„Хто не ризикує –
той не п’є шампанське“
Цей вислів один із моїх колегжурналістів повторює щоразу, як
хтось з Генеральної прокуратури,
Міністерства внутрішніх справ чи
Контрольно-ревізійного управління України оголошує про арешт
чиновника чи бізнесмена у момент
передачі хабара. Ну, взяли людину
на гарячому. Посадили у камеру

попереднього ув’язнення – і що
з того?! За кілька днів чи тижнів
обвинуваченого найчастіше відпускають під підписку про невиїзд,
або ж узагалі звільняють через відсутність складу злочину… І ми так ніколи і не дізнаємось, яким чином і за
які кошти прокуратура „розвалила“
справи по хабарництву мерів міст
Вишневе і Ніжин; скільки коштувало
депутатам Одеської обласної ради
та парламенту Кримської Автономії
„відмазати“ від покарання своїх
дітей, які, перебуваючи у нетверезому стані, керували дорогими
автівками і збили на смерть перехожих. Наприклад, звинувачений
у наїзді на пішохода колишній Київський міський голова, нині депутат
Верховної Ради України Олександр
Омельченко у камері жодного дня
не відсидів – але купив будинок
родині загиблого і надав фінансову
допомогу родині збитого пішохода.
Про „золоту молодь“ України за
кермом можна писати кримінальні
романи: п’ють – сідають за кермо
вельми дорогих іноземних машин –
збивають – втікають з місця дорожньо-транспортної пригоди – батьки
відкупляються. Кримінал, склад злочину – присутні, покарання – зась!
Замість покарання сидять у дорогих
ресторанах, п’ють шампанське
і взагалі радіють життю. Ну, так,
збили якогось пацана – ну, з ким не
трапляється…
„Вседозволеність, аморальність,
відсутність контролю за діями влади
і владоможців – джерело і механізм подальшого збільшення рівня
корупції в Україні. Коли ви, щоб
потрапити до лікаря й отримати
адекватне вашій проблемі лікування, даруєте лікареві конвертик
з грошима або коробку цукерок
– ви включаєтесь у низову корупційну схему. Коли парламент ухвалює
закон, яким корупція підтримується
на державному рівні, а ви мовчите
і не висловлюєте своєї негативної
оцінки діям вищого законодавчого
органу влади – ви підтримуєте корупцію на державному рівні. Доки
суспільство не перестане апатично
і байдужо спостерігати за корупцією – боротися з нею неможливо“,
– каже голова Громадського комітету захисту національних інтересів
України Олексій Толкачов. А мені
пригадується Ернст Гемінвей: „Бійся
байдужих – за їхньої мовчазної згоди у світі існують ненависть і зло…“.

35

