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Мечыслау Часноусю 
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ПЕРДУТВАРЭНН1 

У заходняЙ суседю Беларуси якая яшчэ зус1м нядауна 
з'яулялася сацыялютычнай i насша назву Польская 

Народная Рэспубл1ка, адбываюцца маштабныя эмены: 
разгортваеццатрансфармацыя усей былой эканам!чнай 
^амадскайсютэмы, уеталёувакщца новыя М)жнародныя 
арыенщры. У 1989 г. Польшча першай снрод краш са~ 
цыял1стычнага блоку уетупша на тэты шлях. "Круглы 
стол" (люты - красавк) з удзелам прадстаушкоу пра-
вячых партый i апазщьп палажыу пачатак палпычным 
пераменам, яюя адбывалюя у" форме кампрамкных 
пагадненняу. Парламенцюя аыбары у чэрвсш прынесги 
перамогу апазщьп, ядромякойбыла"Салщарнасць"("С") 
- намшалька агульнапольск! самадзейны i незадежны 
нрафес!Йны саюз, а фактычна праварадыкальны гра— 
мадска-пал1тычны рух. Гэга дало магчымасць ураду 
Т.Мазавецкага пачаць самую радикальную сярод пост-
сацыялгстычных дзяржау зканалнчную рэформу на 
аснове рыикавай "шокавай тэрапи"'. 

Ажыццяуленне тэрапп суправаджалася абваст— 
рэннем сацыяльна-эканам1чнай спуацьп, якая ? сваю 
чар1уусхладнялапалпьг4НЫКл1мат.Расладэстаб1л1зацыя, 
накалялася напружанне унугры новай эл1ты, распадалася 
старая, ускладнялшя адноины нам1Ж абодвума бакам! 
пал1тычнай сиэны. Супрацоутгпва рзфарматарсюх cin у 
рамках "круглага стала" не пратрымалася i года. Падзенне 
камушстыч ных урада? у друпх дэяржавах сацыял1стычн ага 
блоку, перамога Захаду J "халоднай вайне", урэшце, 
распад Савеикага Саюза стваръип м1жнародную 
спуацыю, спрыяльную для зруху управа. У лагеры "С " 
усё мацней гучал! патрабаванш паскарэння перамен, 
пад яим! падразумявашся у1 першую чаргу л1квщацыя 
С1стэмы сумеснага юравання i адхгленне левых на чале з 
прэзщэнтам Войцехам Ярузельсюм ад уплыву на ход 
дзяржауных спрау\ 

9 снежня 1990 г. на першых пасля 2-й сусветнай 
вайны усеагульных выбарах прэзщэнтам Рэспублш 
Польшча быу абраны 37-гадовы лщэр " С " i лаурэат 
Нобелеускай прэмн м!ру Лех Валенса. За яго аддал! 
галасы 10,5 млн (75% галасаваушых) палякау!. 

Левыя С1ЛЫ знаходзшся у цяжюм стане. Пасля 
прайграных выбара? (у Сейм i Сенат у кастрычшку 1991 
г.) ад ix адхшулюя партьп, як!я дагэтуль признавал! 
гегемошю ПАРП. У самой ПАРП паражэнш выюпкал1 
глыбою Унутраны крыз1с. Большая частка яе членау 
страцнп веру у сэнс надтрыми папярэдняй лшп. Выра-
таваць левыя сипл магла толыа радикальная перамена. 
У 1989 г. у шэрагах парты; сфармавауся рух сацыял-
дэмакратычнага характару. Гэты рух дабфся прыняцця 
р а ш э н н я а б с к а н ч э н т д з е й н а с щ П А Р П 1 С Т в а р э н ш новай 
naprai - Сацыял-дэмакратьв Рэспублна Польшча (СдРП). 
Лщэрам рэфармавання i старшынёй партьп стау 
Аляксандр Квасьнеусю. СдРП прыняла праграму, 
адпавядаючую паз месту традыцыям еурапейсыхсаиыял-

дэмакратый. Спачатку партыя была вельм! слабай. Але 
паступова, крок за крокам, яна зноу набывала уплыу у 
грамадсгве. 

Вераснё?сюя выбары 1993 г. у парламент праходзш! 
згодназ новым палажэннем аб выбараху Сейм i адпаведна 
дзеючаму раней палажэнню аб выбарах у Сенат. Сейм 
аб)рауся па праларпыянальнай истэме (як i да гзтага), 
алез высоюм! "парогамГ', якщ перашкодзш уваходжанню 
прадстаутпкам выбарчых cnicay, атрымаушым менш 5% 
галасоу (а У выпадку каалщьп - менш 8%). Сенат бьт? 
абраны па прындыпу звычайнай большасщ. 

У вышку выбарау створаная пад эгщай СдРП 
каалшыя Саюз левых дэмакратау (СЛД) атрымала 
унушальную перамогу, атрьшаушы 37% мандатау у 
абедзвюх палатах парламента. Другое месца заняла 
Польская еялянская партыя (ПСП - 32%). Правыя ж; 
парты1 у пераважнай большасш увогуле не увайиш У 
парламент i стварыл! агрэсгуную i шумную пазапар— 
ламенцкую апазшыю. У прьщатнасш, яны спекулявал! на 
тым, щто атрымал! падчас выбарау у юлым больш 34% 
галасоу,а "штучны" выбарчы парог паасобку недапуещу 
ix у парламент. Пагэтаму правыя аспрэчвал!, прынамм, 
неабаснавана яго рэпрэзентатыунасць. 

М;ж гым, ад большасщ наз1раяътхау вышу ктоты 
факт: Kani у 1989 г. быу адхшены ад улады польею 
камушетычны лагер, тады так званы агульнакраёвы сгйс 
прыхшьшкау новага рэжыму склау 7-8 млн чалавек, 
нашмат больш, чым у першым туры прэзщэнцюх выбарау 
1990 г. галасавала за Л.Валенсу. Нават больш, чым кал1-
небудзь пазней Ha6ipani разам усе прасалщарнасцёвыя 
групоукт. Тады шхто на пераможным баку не абцяжарыу 
сябе патрэбай расшыфраваць гаты С1гнал , яю яскрава 
сведчыу, што значная доля ix элекгарату пры пэуных 
абстав1нах не будзе спрыяць новаму ладу, можа хутка 
трансфармавацца. Гэтая база аказалася м1най, якую па— 
трэбна6ылораззброщь,ане выпрабоувацьнатрываласць. 
Але пераможиы перажывал! уласны трыумф, пасылаючы 
прайграных на сметшк ricropbii. 

Прайгра>?шыя левыя, у сваю чаргу, паводзш сябе 
згодна з прав!лам1, што складваюшга у стане пагрозы. 
Частка з ix 1мкнулася далучыцна да пераможцау, 
спадзеючыся выкл1каць ixyeary старанным аплё?ваннем 
мшулай С 1 с т э м ы i былых таварыша?, шшыя спрабавал! 
знайсц1 сябе ? новых структурах, пазбягаючы ганебных 
акгар, трэц'ш xmyni якар у &Ьнесе; большасць жа ад ышла 
ад грамадскага жыцця каб перачакаць, з ix пункту 
погляду, цяжкш часы. Бадай што найменшая частка 
рашылася пад уласнай С1Мвол1кай выступщьнапалггычнай 
ецэне - хутчэй змэтай правядзення "разведи боем", чым 
рэалЬацьп наяунай i абдуманай канцэпцьй. Намаганш 
гэтай апошняй частк! апраудал1ся упершыню пад час 
Гфээ1дэнцк1х выбарау 1990 г. - сабраныя Уладз1межам 
Ц1машэв1чам галасы (амаль 10% галасаваушых) паходзш 
ад старога камун1стычнага элекгарату. Ён стварау цвердае 
ядро прыхшьн)каУ, зарсёды гатовых падтрымаць 
прадаужальн1кау ПАРП. 1х было не стольк1, каб надаць 
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ceaiM прадстауткам значную ролю, але дастаткова каб 
кнаваць на палгтычнай сцэне. Частка патэнцыяльных 
выбарщчыкаусаць1ЯЛ-дэмакрата?утоймомант падтры-
мала Т.Маэавепкага як "меншае nixa", якое хонь i 
намагалася дэмантаваць старую ястэму, але непасрэдна 
(як Валенса) не пагражала людзям, народжаным ею3. 

I вось выбары 1993 г. прынесл! перамогу левым 
сшам i паражэнне групоукам, паходзячым з "Сал1-
дарн асш" • Ц1 не адверпв паляю тым самым шлях рэформ, 
яюм щзе кра1на ад 1989 г.7 Здаецца, не Вышю выбарау 
дэманстравал! не адмову ад рэформ, а натрэбу змены ix 
стратэги, ачышчэння ix адтых негатыуных рыс&у, якдя 
бьш унесены правым! групоукам!. Што гэта за рысы? 
Найперш, 1мкненне да палпычнай дыскры мшацьн людзей, 
звязаных з юраунщтвам перыяду народнай Польшчы; 
клерыкал!зацыя грамадскага жыцця. У сферы эканомш 
- тэта рынкавыя рэформы, але так>я, ш\я мала служаць 
людзям працы i не ужчваюць прынцып сацыяльнай 
справядшвасгц. 

Праграма урадавай каалщьц, якую утварыл! сумесна 
СЛД i ПСП, не адмаУляла рэформ, але надавала IM 
лепты , прымальны для грамадства напрамак- Гэта 
аказауся цяжю альянс, у LM 1снавал1 i рознща ^тарэсау, 
i адметнасш праграмнага характару. Аднак, неражыушы 
некалью урадавых i лал1тычных крьтз!сау, ён даказау 
здольнасиьюравацьдзяржавай. Левацэнтрысцкая Kaani-
цыя 1мкнулася стабнизаваць польсюя рэформы i праводэщь 
палггаку памяркоунасщ. Яна не ставйта мэтай зшшчыць 
тое, чаго Полыпча дасягнула, але старалася злагоднщь 
адмоуныя вынпа " шокавай тзрапп", яюя вьткд 1кал! масавае 
незадавальненне. 

Трываласць леванэнтрысцк!х ал ва уладных вярхах 
атрымалапацвярджэннеiу 1995г. Увын!кул1стападауск1х 
прэзщэнцктх выбарау праварадыкальны Л.Валенса не 
змог пранягнуць прэзшэнства на друп тэрмш i ycryniy 
сацыял-дэмакратуА.Квасьнеускаму. Валенсу неудалося 
на гэты раз сапхнуць свайго сапертка на пал1тычную 
узбочыну. хоць папярэднш пяпь год ён pa6iy гэта па-
май стэрску. Адных прэм'ер-мппстрау эмянгу за гэты час 
шэсць. 

На здыход ён выращыу моцна "грымнуць цзвя-
paMi", у прыватнасш, дыскрэдытавань прэм'ер-мшютра 
Ю.Алексы - аднаго з найбольш уплывовых лщэрау 
сацыял-дэмакратау. Падпарадкаваныя прээщэнту 
спецслужбы распрацават сцэнарый, адпаведна якому 
Алексы аказауся... агентам КДБ СССР, а пажей Pacii. 
Пракуратура не знайшла падстау для узбуджэння 
следства. Ате сам Алексы аказауся дыскрэдытаваны як 
пал]тык13няважаныякфамадэятн. У лютым 1996 г. ён 
бьгу вымушаны дэеля стабшзацьп ураду перадаць 
прэм'ерсйя функцън свайму калегу на парламенцкаму 
блоку У .Щмашэв1чу 4 . Пасля "справы Алексы" правыя 
сьты перанаюравал] удар на Упрауленне аховы дзяржавы 
(УАД - галоуная служба бяспеЮ Польшчы). Урад 
абв1навац!л1 вауТ^льггвантУАДуспуацьп, як!я парущьип 
гарантаваную Канстытуцыяй апал!тьтчнасць гэтай 
службы, Пад градам крытык! апынуласяпубл1кацыятак 
званай "Белай кшп", якая шбыта выявша замежную 
агентуру польет спецелужбау. 

Карэкшроука курса, прадпрынятая А.Квась-
неусюм, ие эакранула дзяржауных лету. У той жа час 
метады прэзщэнцкага юравання стал1 больш прадка— 
зальным!, калехтыуна вывераным1, будуюцца на больш 
шырокай паштычнай i сацыяльнай платформе. 

Нядауна адбылася чарговая змена ?кладу 
парламенцюхеш-;? вышку выбарау 21 верасня 1997 г. На 

460 меси у Сейме прэтэндавал! каля 6,6 тыс кандыдатау, 
на 100 месц у Сенаце - 520 кандидата?. Ад 600 да 800 
кандыдатаУуабедэве палаты парламента вылучьш кожная 
j найбольш уплывовых [руповак - СЛД, Утя свабоды 
(УС), Ун1я працы (УП), Рух адбудовы Польшчы (РАП) 
i створаны яад эпдай "С " блок правых партый Выбарчая 
акцыя "Сапщарнасць" (ВАС). Права голасу мел1 звыш 
28 млн дарослых палякау; выбарчая актьгунасцьдася гнула 
эмаль 48%. Вынпа выбарау лрадэмаистравал] ютотны 
зрух ампатый 1рамадзян управа. ВАС забрала у Сейме 
каля 44% мандатау, на гэты раз значка апярэдз!ушы СЛД 
(35,6%), УС зтрымала 13% месц, ПСП - 5,8%, РАП -
1,1%. Спачуванне мнопх выюихала паражэнне шырока 
вядомай цэнтрыецкай парты! - УП, не дабраушай 0,26% 
галасоу, каб лераадолень выбарчы парог5. 

Ужо папярэдн] аналЬ пераконвае, што ВАС выграла 
выбары дзякуючы падтрымцы асяроддзя, найменщ 
скарыстаушага з пазяыуных дасягненняу екггэмнага 
перавароту, яю адбыуся у Польшчы пасля 1989 г. Сярод 
расчараваных, для каго "С " зноу стала амвалам надзе1, 
аказалюя у пераважнай большасц1 працаунии вялшх 
прадлрыемствау. 1х пазщыю прадвызначыу не толью 
Hiaxi узровень даходау, але i перакананне, што хтосьц1 
1Ишы карыстаецца пленам ix барацьбы з камушзмам. 
Менав1та вяЛ1К1я прадпрыемствы - суднабудаутпчыя, 
металурпчныя i здабываючыя - бьш бастыёнам! у гэтай 
барацьбе. Там нарадзкася i перамагла "С". У першы раз 
яна выграла, бо мЬьёны людзей паверьш, што у новай 
Польшчы будзе больш свабоды i справядл1васц1. Гэтыя 
надзе! споун1л1ся тольк! часткова. Разам з пацзеннем 
татал1тарызму усталявал1ся вольнасць i дэмакратыя, але 
адначасова значна паглыбшася сацыяльная няро^насць. 
Умовы жыцця значнай частк! працо^ных не толью не 
nanpaBLniCH, а нават пагоршьипся. 

У такой с!туацы1 J BepacHi 1993 г. выбары прынесл! 
паражэнне "С " i nepaMOiy посткамуН1Стычных СЛД i 
ПСП. Новая ?лада ажыццяв1ла пэуныя карэкгывы 
эканам!чнай i сацыяльнай паляыи, але на самой справе 
прадаужала распачатую у 1989 г. л1беральную праграму 
рэфармавання народнай гаспадари. Зноу яна вымагала 
ад працо?нык вел1заркых аквяр, паглыбляючы i без таго 
непавагу гэтага асяроддзя да груповак з камушетычным 
радаводам. Утаккумовах " С " удалося вярнуцьрабочую 
падтрымку6. Дзякуючы ёй, СЛД праграу выбары. Аднак, 
гэтая падтрымка не дадэена раз i назаУсёды. Хутчэй яна 
нагадаае крэдыт, як1 патрэбна аплацщъ гараааннем у 
1Нтарэсах працоуных. Ui акажацца "С " на вышыш 
задания? Пытанне адкрытае. Яна апынулася у цяжкай 
с!туацы1. Справа у тым, што за сацыяльныя гарантьп ва 
ус1м свеце змагаюцца левыя сшы, а "С " заявит аб сабе 
як стваральнща польскай "правщы", патрабуючай 
рэгуляванага абмежавання сацыяльных правоу. 

Можна спадзнвацца, што у наступных выбарах 
Польшчу сустрэнечарговаянечаканасць, прадыктаваная 
неспауненнем рабочых надзей. 

3 20 кастрычн]ка 1997 г. пачау працу новаабраны 
парламент. У канстытуцыЙны тэрмш ён сфармава? Савет 
MiHiCTpay. Левацэнтрысцкая каадщыя СДД-ПСП адышла 
у псторыю. Урадавы каб1нет стварыла новая каалщыя: 
правая групо<?ка ВАС i правацэнтрыецкая партыя УС. 
Прэм'ер-м1н1страм прыэначаны Ежы Бузэк, прафесар 
xiMii i эканам!чны саветн1к ВАС - постаць мала вядомая 
на уладным Ал1мпе. Гэта насцярожвае аналпыкау. 
Абвяшчэнпе ж cnicy MiHicTpa?, яы стракац1ць 1мёнам1 са 
шматп1К1Х партый-удзельн1ц каалщы!, тальк! узмацнша 
сумненн! адноспа таго, у колыа дырыжорск!х налачак 
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будуць кАраваць мнйстэрсюм "аркестрам" i хто стане за 
пюштрам з галоунай партыгурай. Прэм'ер-мппстр 
Е.Бузэк? Бясспрэчны лщэр ВАС М.КшаклеусюУ якасщ 
"щэрага" прэм'ера? Вщз-прэм'ер i юраушк гаспадарчага 
сегмента ураду Л.Бальцэров1ч, старшыня УС? Цз можа 
хго - н ебудзь ш шы?'. 

Апоштя парламенцюя пыбары Mejii асабл!вае 
значэнне. Яны падвял1 евоеасабл1вы вытк пера-
?гварэння?дзяржауна-пал1тычнай сктэмы, пацвердзип 
трываласць закладзеных дэмакратычных аснор, падал1 
адпаведны агнал Захаду аб гатоунасщ польскага гра— 
мадства дабольш сщслай штэграцьп. У заходтх сталщах 
разэеяуся лёгю непакой, яю узшк напярэдадш выбарау\ 
кал! акрэсльгася верагоднасць змены укладу пар-
ламенцюх cin i перамоп правых. Тады у дзеяннях 
прэзщэнта А.Квасьнеускага, сцвярджарщага, што маг— 
чыма найцяжэйшай паслявыбарчай задачай акажацца 
канструяванне стаб^льнай урадавай каалщьп, эамежныя 
эксперты адчул1 ваган№ i наватжаданне адкласш выбары. 
Апошн1япрадкаэантне спраудзшся, апольсю прэзадэнт 
праграУ, стращушы парламенцкую большасцъу якасш 
сваЪшрыхйьнжар, i вытрау, вытрымаушы выпрабаванне 
на дэмакратычную сталасць. 

Да сярэдзшы 1997 г. Полыпча жыла па старой, 
прынятайяшчэустал1нск1я часы (1952 г.)Канстытуцъп. За 
прайшоушыя дзесяц1ГОЦДз1 ? яе было унесена нямала 
дапауненняр, паправак i змен. Нягледзячы на гэта, яна HI 
па форме, HI па зместу ужо не адпавядала Hi агуль— 
награмадзянск1М, Hi сацыяльным, Hi эканам1чным 
запатрабаванням i умовам сённяшняй дэмакратычнай 
рэспублш. 

Прышоушыя да улады у 1989 г. рэфарматары, як 
i апаэщыя, разумел! недарэчнасць {i небяснеку) узткшага 
вакуума. I пагзтаму ужо першы дэмакратычна абраны 
парламент стварыу камютю, якая павшна была 
распранаваць праект нован Кансгытуцьп РП. Яе 
меркавалася прыняць к 3 мая 1993 г. (гадавше славутай 
"Канстытуцыл трэияга мая" 1791 г.). Але праекты - не 
адэщ, а цэлых сем - абмяркоуДалюя амаль на чатыры 
гады больш! У сакав^ку 1997 г. на сумесным пасяджэнш 
Сейму i Сенату (Нацыянальная асамблея) з 492 дэпугатау 
461 прагаласава? за щнтэзаваны праект. А 25 мая на 
прайшоушым усенародным рэферэндуме паляш нязнач-
най большасцю галасоу ухвалт новую Канстытуцыю. 

Значную частку з 200 артыкулау Канстытуцьп 
мнопя спецыятсты л1чаць вышкам кампрамюу пам1ж 
тагачаснай правячай большасцю i апазщыяй у Сейме i 
Сенаце. Апазщыю, у прыватнасц1, задаволгла, што новая 
Канстытуцыя значна абмяжоувае правы прэзщэнта. Ён 
ужо не зможасамауладнапрызначаць мппстра?замежных 
спрар, унутраныхспрау i абароны. Не стане эацвярджаць 
бюджэт, што р мшулым не раз выюпкала крызкныя 
crryaubii. Каб пераадолець прэзщэнцкае вета, запатра-
буецца не 2/3, аусяго 3/5 галасоу дэпутата? парламенту. 
Кожны грамадэянш, акрамя таго, атрымл1вае права 
звяртаццасасва1м1скаргам1у Капстытуцыйны суд, кал1 
пащчыць, што парушаны яго канстытупыйныя правы". 

Па агульным меркаванш, удалося стварьщь 
Асноуны закон, адпавядаючы духу 3noxi. Ён не толью 
замацавар пераход ад таталЬарызму да дзмакратьп, але i 
усталявау' прыярытэт дэмакратьп кампетэнцыйнай над 
дэмакратыяй большасщ. Кампетэнцыйная дэмакратыя 
азначае, па-першае, што кожны орган маеуладу, дакладна 
i скурпулёэнаабмежаваную Канстытуцыяй L, па-другое, 
што улада народу, рзпрэззнгаваняя у парлдмеще, гаксама 
абмежавана- правам!грамадзян, меншасцей1дат.п., гэта 

значыиь, правами яюя не могуць парушыць не толькт 
органы выканаучай улады, але i парламент. 

1НТЭГРАЦЫЯ У Е Р А П Е Й С К 1 Я 
С Т Р У К Т У Р Ы 
ГТольшча, як i шшыя дзяржавы Сярэдняй Еуропы", 

дэкларуе жаданне усеахопнага эканам1чнш'а супра— 
цоунщтва i 1нтэграцы1 з Захадам, што павшна стварьщь 
гаранты! хуткага правядзення рынкавых рэформ i 
магчымасш пераадолення бар'ерау у развщщ. Дам!нуе 
погляд, штотолыа сц!слая !нтэграцыя з адным з цэнтра? 
сусветнай гаспадаркг, як1м э'яуляецца Еурапейсю саюз, 
дапаможа рэал1заваць мэты шырока акрэсленай бяспею. 

Сярод уладных эл1т няма сумнення, што членства 
найперш звязваецца з дзяржауным1 штарэсам!, вакол 
ЯК1Х у сенняшннй Польшчы icHye паллычны кансэнсус. 
Роэнща J поглядах пачынаецца адносна канкрэтыи. 
Напрыклад, што датычыць суверэнггэту. Ёспь сцвяр-
джэнш, што членства ? ЕС абсалютна абмяжоувае 
суверэгатэт. Але большасць у ыраушцтве сх)ляецца да 
таго, што J аснове канструкцьп Еурапейскай супольнасщ 
ляжыць сума суверэн!тзта?. Згодна з такой дэфшщыяй, 
дзяржава-удзельн !кможапашырыиьуласнысуверэн1тэт 
кошгам аб'яднання суверэнЬэтау, са?дзелу у прынятщ! 
рашэнняу\ щнефармальна-дзякуючырэальнаму уплыву 
на ход палпычных, эканам!чных 1 сацыяльных працэсау 
у Супольнасщ. 

Апрача праблемы суверэн^тэту i cHye другая, 
менав1та: праблема !нтарэсу Польшчы ад уступлення у 
Еурасаюэ. Бюро па справах еурапейскай штэграцьп 
(спецыяльна створаны польсю ррадавы орган) гэтую 
карысць акрэсл!вае наступным чынам: а) канен "пры— 
вяэк!" Польшчы да эбанкрутавакайусходнееурапейскай 
эканам!чнай прасторы; б) 1нтэграцыя падтрымае i 
паскорыць сгстзмныя пераутварзнн! у краше; я)Полыдча 
не мае часу !здольнасщ на эксперимент, альтэрнатыуны 
Еурапейскаму саюзу; г) членства J ЕС запэунщь краше 
бяспеку ! стабшьнасиь, таму што бяспека не зводзщца 
толыа да ракет ды танка}?10. 

Трэцяя праблема; яю 1нтарэс будзе мець Еурасаюэ 
ад членства Польшчы? Ён вшавочны у частцы палпычнай 
- звяэваеццаз бяспекай Сярэдняй Еуропы, дэстабш1зацы1 
якой Захад не жадае дапусц1иь. А вось да вызначэння 
!нтарэсуэканам1чнага ЕС падыходзщьэяуным ваганнем. 
Ясна тольк!, што да увап прымаепна !нтарэс макра— 
эканамхчны, вын!каючы э пашырэння гаспадарчага 
абшару. 

Чщвертаепытанне;як!нтэгравациа? Вядома, перад 
yc iM працягваючы унутраныя рэформы. 1нтэграцыя 
Польшчы з ЕС ужо прабягае спантанна у таюх сферах, 
як гандаль, сумесныя [квестыньи, дастасаванне стан— 
дартау. Бюро па справах еурапейскай штэграиьп л1чыць, 
што працэс даспявання i прыстасавання не павшен 
ахапщь больш двух дзесящгоддзяу. Еурасаюз жа схшьны 
"расцягнуць" гэтытэрм1н, што выступае адной з праблем 
на польсюм шляху ? Супольнасць. У гэтым сэнсе рашэнне 
KipayHiKof дзяржау i ?радау ЕС (Люксембург, снежань 
1997 г.) аб пачатку перагавора;? з шэрагам кра!н - у т.л. з 
Польшчай - аб уступленш у Супольнасць з'яуляецца 
тольк1 частковым пераадоленнем згаданай праблемы. 

Польшча прал1чвае вын1к1 прыстасавання найперш 
уэканом1цы.Чакаеииа, што фундаментам прыстасавання 
стане макраэканам1чная стабшзацыя. Будуцьдасягнуты 
] 1 н ш ы я мэты; кантроль над iнфляцыяй, свабода 
прадпрымальн1цтва i ?ваходу у рынак, адкрыты характар 
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гаспадаркл з канверсуемай валютай. Нарэжце -
мгжгалшовая структурная трансфармаггьгя i эмена структур 
уласнасщ. Kani апошняя не будэе закончана (у 1995 г. 
60% ВУП было выраблена у прьтватным сектары), то 
польская эканам!чная мадэль не дастасуецца да мадэляу 
заход нееурапейсш. 1нтэграцыйны працэс прыспешыпь 
таксама паэтаннае змяншэнне мытных ставак у гацгш з 
крашам] Еурасаюза. Плануецца, што к 1999 г. у гандт 
прамысловым1 таварам! яны будуць Л 1 к в 1 д а в а н ы 
поунасцю. 

Дастасаванне - працэс не аднабаковьг, Еурапейсю 
саюз таксама павшен прыстасоувацца. Абодва пры-
стасаваучыяпрацэсыпавщныбьшьуэгоднены, шайлеггш, 
як л1чыць польсю бок, каб уэнгк план альбо пра|рама 
канвергенцьп па узору, выражанаму у Маастрыхтсюм 
трактаце. Ф1нансавайдапамоп ЕС у рамках фонду PHARE 
Варшаве ужо недастаткова, хаця фонд i выдзелгу ей на 
1995-1999 тт. беззваротную дапамогу ? памеры 1,15 млрд 
ЭКЮ. Раней, ад пачатку 90-х гг., Полыпчы ужо была 
вызначалася дапамога PHARE у памеры I млрд ЭКЮ. К 
пач. 1996 г. яна была выкарыстана толью на 60% 11 -
галоуным чынам з-за жорсткага кантролю з боку Захада 
над яе спажываннем. 

Асацыяванае членства РП у Еурапейсюм саюзе (з 
1995 г.) спавадавала нямала канкрэтных праблем. Так, 
запатрабаваная Захадам адкрытасць польскага рынку 
можа прывесщ* да катастрофы мнопя прадпрыемствы i 
нават гал1ны. Мабыць пагэтаму дэяржава захоувае 
кантроль над нафтавым рынкам i не праводз1ць рэструк-
турызацыю нафтавага комплексу. 1снук>ць перасцяроп, 
што нафтаперапрацоучы комплекс не зможа вытрымаць 
канкурэнцьдпасля адкрыццяайчынната рынку для больш 
тайных заходн!х нафтапрадухтау, Аналапчныя апасенш 
маюцца i адносна польет банка?, страхавых кзмпашй, 
гандлю, цяжкай прамысловасш. Дарэчы, запазненне з 
узгодненым1 тэрмшам! адаптацы1 унутранага нафтавага 
рынку стала амптомам, яю сведчыць, што Польшча 
будзе уцягвацца у ЕС па "расцятнутай" праграме. 

Давол1 цяжкаватадапасоуваецца польская веска да 
заходнееурапейск1х стандарта?. Яе галоуныя праблемы -
пауоюдная ручная праца i раздробнекая саспадарка. У 
дванаццац! дзяржавах Еурасаюза з насельнщтвам у 360 
млн жыхаро? сельскагаспадарчай працай занята 9 млн 
чалавек, што, па меркаванш эканамкта?, яунаэашмат. А 
у Польшчы з 38 млн жыхаро? на аграрны сектар ix 
прыпадаеаж4,5 млн11. Праблемы дапасавакня данорма? 
ЕС стварае i польская cic-гэма сертыф1кацьц. Яна 
аказалася спрэчнай э м1жнародньпш гандлёвым! дагаворам1 
i вымагае значных выдатка?. Далей; яшчэ да пачатку 
перамоу аб членстве у Еурасаюзе польеюя улады павщны 
паскорыцьпрыватызацыю, наладзщьдзейсны грамадск1 
кантроль надразвщцём сваей apMii. Але самае нярадаснае 
уражанне у прадстауткоуЕС паюдае ыстэма сацыял ьна1-а 
страхавання. Чысты даход практична ус\х страхавых 
кампангй краты у пач. 1996 г. аказауся адмоуным. 
Некаторыя польская зканамьсты прызнаюць: спуацыя у 
сектары саиыяльнага страхавання ставщь пал сумненне 
Усе старант Польшчы на шляху штэграцьп у ЕС. 

Затое турыэм, як галша, набывае усе тыповыя 
заходнееурапейст прыкметы. У сацыялклычнай 
Польшчы цаншюя здабытыя на продаж тоны вугалю i 
сыравшы, а турызм не л1чыуся вартым yeari. Цяпер ён 
становища дынам1чным фактарам уцягвання KpaiHbi у 
еурапейсия i сусветныя сувяз1. За некалъи гадоу яго 
разв1ццё паднялося да рангу важнейшай дзяржаунай i 
грамадскай справы. Штогод лтчба замежных турыстау, 

адвядаючых Польшчу, узрастае 5-6%. У 1995 г. яны 
"пакшул1"Украше6 ,4млрддол .У 1996 г. турыэмдау 25% 
дзяржауных валютных наступления?13. Для поляка? ён 
становщца "курьщай, што нясеэалатыя яйю". 

Атграча Еурапейскага саюза, 1нтэграцьп Польшчы 
у заход нее урапейсюя структуры садзейшчае яе супра— 
цоун'щтва з 1ншыМ1 м1жнароДным1 эканам!чным1 
аргашзацыям1. Сусветны банк, даякога Польшча далучы— 
лася пауторна? 1986 г., выдзелгу ей крэдытаунаЗ,5 млрд 
дол. Ён садзейшчае атрыманню крэдыта? ад так1х 
фшансавых арган!зацый, як Еурапейси банк рэканст-
рукцьп i развщця (ЕБРР), Еурапейск! швестбанк (ЕШ). 
За кошт еурапейскай 1нтэфацы1 Польшча плануе к 2000 
г. павял1чыць свой нацыянальны даход на 9 млрд дол. 

М Е С Ц А У Е У Р А П Е Й С К А Й Э К А Н О М Щ Ы 

Сучасны мгжнародны эканам1чны падзел працы 
харакгарызуеццадалёкапасунугай унутры- 1м1жгалшовай 
спецыял1зацыяй. Дэякуючы гэтаму ?зрастае узаема-
залежнасцьпам1жус1м1гаспадарчым1 суб'ектам1. Знещняй 
праявай гэтай з'явы выступае хутчэйшы тэмп развщця 
М1Жнароднага гандлю i пераплыву сродка? вытворчасщ 
(галоуным чынам, фтансавага капиталу), чым сусветнага 
су куп нага прадукта, 

Зраб1?шы стауку надынам1чнае развщцё, польская 
гаспадарка ул1чвае згаданую акал!чнасць i надае уъагу 
першачарговаму разв1ццю гандлёва-фшансаваЙ сферы. 
У гэтых умовах яна ужо адчула ?здзеянне знещн^х факгара? 
развщця, стала павол! падпягвацца да параметра? 
еурапейскай эканомйн. Хуткае прашкненне замежных 
тэхналопй прымушае к!руючыя колы крашы актыуна 
прыетасо?ваць да ix сферы асветы, даследавання? i 
эканомш. Адэшай рацыянальнай стратэг1яй паводз1н 
Польшчы на еурапейсим рынку стала пал1тыка уза-
емазалежнасщ, а нетрадыцыйная аутаном1я i эканамзчная 
самастойнасць14. Пры гэтым сютэмныя змены право-
дзяцца не толью дзеля рацыянал1зацы1 працэса? 
гаспадарання, але i э намерам збл1жэння з цэнтрам сус-
ветнай гаспадарк1, яюм з'я^ляецца Еурапейсю саюз. 

М1ж тым, ацэньваючы месца польскай эканомш у 
Еуропе, аналзтыю падкрэсл1ваюць, што яе сенняшш стан 
ёсць вытк двух страчаных дзесяшгоддзя? для развщця -
70-х i 80-х гг. Як вышк, паглыбшася дыстанцыя, 
аддэял1ущая Польшчу ад большасц! таспадарак свету. 
Ацэначным параметрам, яю дае магчымасць парауноуваць 
вагу таго Ц11ншага краю на шкале сусветнай гаспадарю, 
э'я?лнецца памер эканам1чнага патэнцыялу. Польск1 
патэнцыял, паводле МВФ, ацэньваецца як 31-ы у свеце 
i 15-ы у Еуропе. 

Сення перад Польшчай стаяцьтры доугатэрм1новыя 
мзаы,рэал1зацьшяихэапэунщь краше высокую пазщыю 
у еурапейскай i сусветнай эканом1цы. Гэта: а) л1квщацыя 
запазычанасц!, б) 1нтэграцыя у EypaneficKi саюз i в) тэх-
налапчная i структурная мадэртзацыя эканом1к1. 
АнаЛ1тыю Сусветнага банку сцвярджаюць, щто Польшчы 
запатрабуецца каля 20 гадо? на стварэнне рынкавай 
эканом1кт адпаведна заходн1х крытэрыяу. Гэтазначыць, 
што мадэртзацыя структур эканам1чнага жыцця працяг-
нецца прыкладна да 2010 r. l s 

Па узору разз1тых KpaiH Захаду энешнеэканам1чная 
стратэпя рэал1зуецца на ^эроУн! прадпрыемства i 
дзяржавы. 3 пункту поглядусуб'екта?эканом1к1 мекавтта 
прадпрыемства, анедзяржава^нкуруе намЬкнародным 
рынку. Аднак дзяржава стварае адпаведныя умовы для 
дзейнасц1 айчынных прадпрыемства? на м1жнародных 
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рынках. Памлж абодвума суб'ектам! icHye сщслая 
залежнасць. 

Найвшпкшай мэтай польскай стратэги адносна 
еурапсйскай эканомш з'ярляецца яе рэащзацыя на ?зроуш 
прадпрыемства. Прысутнасиь польск1х вытворчых i 
гандлёвых прадпрыемства? на рынках шшых дзяржа? 
была б доказам ix актыунага удэелу у функцыянавант 
М1Жнароднай эканомда. Рэалп ж зу«м шшыя: поуная 
залежнасць, якая вьииваецца ?апусканне польсюх прад— 
прыемствау дарол! субпастаушчыкоу-замежных ф1рм з 
Захаду. 

У сучасны момант польсюл прадпрыемствы не у 
стане праводзщь клаачную стратэпго заходшх ф1рм, 
якая палягаенаэкспарце, атрыманн1лщэнзп41рэал1зацьп 
швестыцыЙ непасрэдна на рынках раэвиых краш. Гэга 
вынисае з ix слабасщ у сферах катталу, аргаюзацы! i 
тэхналогн. Найважнейшым элементам, яю абумоул1вае 
стратэпю польсюх прадпрыемствау на сусветным рынку, 
застаецца падтрымка (ui яе адсутнасць} з боку дзяржавы. 
Фактарам, абцяжарваючым замежную экспанс1ю 
польсклх прадпрыемства?, выступае i слабае веданне 
рынка?. Угэтай сттуацьп на пачатковым этапе праш клен ня 
у сусветны рынак адзгаа магчымая стратэпя дэеяння? 
заключаецца ? выкарыстанш пасрздн1ка? (гуртав1ко?, 
дыстрыб'ютара?, прадауцо?) i прадстаутпко? мясцовай 
палонп для аргатзацьп рэкламы. Такая стратэпя павщпа 
даць плен у вывучэнн) рынка?, удаеканэленн! тэхн)ы 
маркетынгу i прыгатаванш асновы для наступнага этапа 
экспансии, заснаванагаужоне натрадыцыйнымэкспарце, 
а на дастауцы тавара за мяжу праз уласныя структуры. 

Так1м чынам, сукупнасць мэтау, умо? (як знешшх, 
так i ?нутраных) i магчымасцей пацвярджае, што месца 
польскай эканомш ? Европе i сусвеце пакуль што 
цапкам залежыць ад той рол1, якую адыгрывае дзяржава. 
3 цягам часу, дзякугочы трансфармацы1, якую праводзщь 
таксама ж дзяржава, роля яе прыватнай сферы на 
сусветным рынку узрасце, стратэпя дзеяння? зменщца, а 
негсасрэяныя высшю дзяржавы зменшацца. 

Як ужо эаэначалася, Польшча "паставиш" на 
першачарговае разв1ццё гандлёва-ф1нансавай сферы. У 
прыватнасщ, яна праводзщь курс на фарс1раванне 
знешняга гандлю, удасканаленне яго структуры, 
змяншэннеадмоунага сальда, пашырэнне рынка? эбыту. 
31994 г. рос энешнегандлёвы абарот. Але апошжм часам 
у гэтай сферы вызначылюя негатыуныя тэндэнцьп, 
адмо?ны плаиёжны баланс з замежжам у 1997 г. павя— 
Л1чыуся на 43% у параунанш з папярэдтм годам i дасягнуу 
каля 11,8 млрд дол. Нарастаючы дэфщыт ужо не у стане 
зменшыць валютныя даходы ад так эванага малога 
памежнагагандлю. Ктамуж1яныстал) падаць. Подьскас 
юраушцтва непако!ць пагроза "чэшскага заносу"16, гэга 
значыиь, спуацьп, пры якой растучы дэфшыт балансу 
замежнага гандлю пагражае абвалам эканомж. У 1997 г. 
кража аказалася ? пачатховай фазе такога сгнзгацення. 
Каб яго прыпышць, запатрабавауся жорстта бюджэт i 
сродп для аэдара?лення дзяржауных фшанса?. 

Знещн! до?г зн1з1Уся з 47,2 млрд дол у 1993 г. да 42,2 
млрд у 1994 г. у вышку дасягнутай дамоуленасщ аб 
скарачэнн! доугу э Парыжск'м i Лондансюм клубам! 
крэдытора?, Валютныя рэзервы крашы ? 1994 г. craiani б 
млрд дол i маюць тэндэнцыю да росту. 1995 год быу 
рэкордным у адносшах прыцягвання замежнага катталу 
- 2,5 млрд дол. Большую частку склаш прамыя замежныя 
швестыцыь 

Прыярьггзты знешнеэканам1чнай палпъш Польшчы 
на бл1жэйшыя гады прадвызначаны прынятай урадам у 

Mai 1995 г. праграмай "МИжнародная канкурэнта— 
здольнасць польскай прамысловасц1". Праграма ахапша 
асноуныя напрамы праэкспартнай 1 ф1нансавай дзейнасш, 
а таксама структурныя змены у эканомщы. Сярод гэтых 
напрамкау асобае эначэнне надаецца мангторынгу 
прамысловасщ', г.зн. стстзжнай апрацсуцы бягучай i нфар— 
мацьн, якая з'яуляецца асновай для прыняцця стратапчных 
рашэнняу. Яе састауной часткай выступае шфармацыя 
аб станов1шчы у экспартнай сферы. 

Неад'емнай часткай энешнеэканам1чнай дзейнасш 
Польшчы з'яуляецца принятая? канцы 1994 г. "Урадавая 
праграм а раз вщця эканам i4Hara супрацоушцтва з у сходнН 
MI i прыбалтыйск1М1 KpaiHaMi". Яна найперш ставщь 
мэтай затрымаць тэндэнцыю эн1жэння дол1 усходн1х 
суседзя? у знешнеэканамтчным абароце17. У 1989 г. доля 
СССР у агульным аб'ёме польскага тавараабароту скла— 
дала 28%. Апошшм часам с1туацыя змянитася. У 1995 г. 
доля Pacii склала 6%, Украшы - 1,3%, Беларуи - 0,9%. 
Затое рэзка вырасла вага Германп: у 1995 г. яна склала 
37% агульнага знешняга гандлю Польшчы. Паляютаксама 
у эмаинип уласныя пазщы1, упершыню? 1995 г. адсунуушы 
Pacifo на 2-е месца сярод усходно: партнёрау Гсрмани. 
Але манапольнае станов1шча немца? на польским рынку 
выюпкае у Варшавы апасенне папасш у залежнасць ад 
магутнага партнёра. Непакой мае тым больш падставу, 
штогандальзПольшчай складаедляФРГусяготольи 1% 
яе агульнага замежнага тавараабароту. 

Падобна як э немцам^ боязь Польшчы выкл!кае i 
залежнасць ад сыравшнага рынку Pacii - па нафце i газу, 
3 гэтай нагоды Польшча скарацша дастауи рас1йскай 
нафты з 85 да 60%, павял1чыушы яе iMnapr з 1ншых кра^н. 
Цяжэй паэбегнуць гэтай залежнасщ адносна паставак 
газу, тым больш што у 1993 г. падшсаны польска-рас1йск1 
дагавор аб будаун1птве астэмы транз1тных газаправода^. 
Заклапочанасць Польшчы выюпкае нежаданне Pacii пад— 
niCBaub доугатэрмшовае пагадненне аб пастауках газу. 
Хаму павялтчваюцца яго закупы ? Нарвегп. 

Непакой палякауз-за наплыву замежнага капиталу 
i звязанай з гэтым канкурэнцыяй з айчынным! вытворцам* 
i 6AHKIPAMI nawwii Праходз1ць. Апытанне, праведзенае 
восенню 1995 г., паказала, што 59% палякау разумеюць 
патрэбу замежных крэдыта? для крашы, i тольк1 16% 
выказал1ся "супраць"11. 

Нягледоячы на уну1рыэканам1чньшцяжкасц1, Поль
шча сама зрабша крою у якасц! iHBecTapa. Удзел 
дзяржсектара ? гэтых мерапрыемствах няэначны, най— 
больш акты*?ны - приватны кап1Тал. Пачынаючы з 1991 
г., польск!Я прадпрымальн1Ю >?лажыл1 у замежныя iHBec— 
тыцьп крыху больш за 200 млн дол. Па yciM свеце 
дзейн!чае каля бтыс суполакэ польсюм кап1талам, боль— 
шасць з якзх у крашах былога СССР. Амаль палова 
швестцыйтрапшаукрашыЕурасаюза.галоунымчынам, 
у Гермашю i Англ1ю. 

Польскгя ггоадпрымальнш у'лажылг f эканомгку 
Беларус1каля65млндол.Тутзарэпстравана570сумеснь1Х 
прадпрыемства? i 200 ф!рм са 100-працэнтным польсюм 
кап1талам. Болыпасць э ix займаецца гандлем, пера— 
апрацо?кай сельгаспрадукцы1, вытворчасцю адзення i 
бытавойхамн. Польскгя швестыцы1ваУкрашескл алЛ 1,5 
млн, у Л1гве - 14 млн дол". 

Як нагадвалася, у агульным аб'ёме польскага тава
раабароту доля Беларуа складае каля 0,9%. Польшча 
экспартуеу нашу Kpainy харчовыя тавары i Hanoi (18% ад 
аб' ему экспарту), вырабы электрамехатчнай выгворчасш 
(16%), xiMi4HHfl тавары (10%). У польсюм 1мпарцепе— 
раважаюць мшеральныя прадукты (31%), прадукцыя 
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хмчнай прамысловасщ (25%), сштэтычныя валокны i 
ткашны (13%). У1995 г. по льска-Беларуси тавараабарот, 
павял1чыутпыся на 58%, склау каля 4S0 млн дол, але 
паэнеЙ гэты пакаэчык пачау' эмяншацца. 

Польская банкауская астэма вьпшкае скепгыцыэм 
еурапейскгх экспертар з-за сваей штэграцыйнай абме-
жаванасцг Па ix сцвярджэнт, буйнейшы р KpaiHe Bank 
Handlowy ca статутным катталам 725 млн дол.займас 
толыа 386-е месгда у рэйтынту банкау краш ЕС. А сума 
кашталар польски банкау, сабраных разам, раэмясцитася 
б у трэщм дэесятку рэйтынгу. Польсю ррад прымае меры 
па рмацаванш банкаускага сектару, але паводле думю 
наэфаяьнжар, наурад Щ мехэшчнае аб'яднанне эможа 
пауплываць на канкурэнтаздольнасць з eppaneftcKiMi 
riraHtaMi, валодаючым1 сотняй мшьярдар доларау 
ас ноу нага каппалу. 

З Н Е Ш Н Е П А Л 1ТЫЧНАЯ Д А К Т Р Ы Н А I 
Р О Л Я У С 1 С Т Э М Е Е У Р А П Е Й С К А Й 
БЯСПЕК1 

Пасля 19S9 Г. настушр чарговы прыншыповы паварот 
у геапалггычнайспуацьп Польшчы: зменаладу, набыпцё 
поунаЙ суверэннасцд як унутранай, так i знешняй, 
узшкданне новых дэяржар У якасгп бтжэйшых суседэяу 
РП У больщ шырок1м сэнсе гэты паварот, па меркаванш 
польски анагатыкау, аэначау распад ялцшска-патсда мекай 
СРСТЭМЫ, спавадаваны аб'яднаннем Германп, распадам 
СССР, а таксама лжвщацыяй Варщарскага датавору i 
СЭУ. 

У гэтым кантэксце галоуным пунктам польскага 
[нтарэсу чарговы раз у псторьи на нейк! час стал! 
узаемаадносшы з ГерманшЙ. Гаворка 1шла найиерщ аб 
польскай эаходняй мяжы падчас пранэсу аб'яднання 
ФРГ i ГДР. Архггэктары тагачаснай польскай знешняй 
гсалпыю занял1, пасённяшн1хацэнках, слушнуюпазщыю 
несупраиДулення аб'яднаучым шкненнкм немца?, 
нягледзячы на пстарычнае права дэманстраваць 
стрыманасць адносна былога пращршка. 

Польшча выклала уласнае разумение аб'яднаучаг-а 
працэсу у суседэяу, падкрэслиущы абавязковасць 
захавання мяжы па Одэру i Нэйсе i нармалЬацьп 
рзаемаадносш э ФРГ. Знешнм абставшы аб'яднання 
Германп бьш1 для Польшчы цяжкш i няясныя, кал! уш— 
чыць, што нават пасля эгоды Масквы на аб'яднанне 
справа захавання згаданай мяжы не разглядалася, i ФРГ 
прапаиоувала паставщь гэтае пытанне не у час перага— 
ворарпа формуле "2+4", ар германским парламенце ржо 
пасля аб'яднання. 

Узаемадачыненн! з Герматяй, не прывёршы да 
парушэння статус кво р пытанш сумеснай мяжы, стварьып 
часовы прыярытэтны акцэнт у энашнепал1тычнай 
дактрыне Польшчы. Яна стала стратэпчным партнёрам 
новай ФРГ, хоць па-ранейшаму уважл1ва анал1зуе 
пераутваральныя працэсы, яюя адбываюцца р заходняй 
суседы. Да рвал прымаецца велЬарны пераплыр сродкар 
з эахаду на тэрыторыю былой ГДР, яю. абцяжарвае 
нямецкую гаспадарку. Прарда, зшкаючае адставанне 
папрауляе там жыццевыя асновы, пагэтаму палякар не 
трывожыць с1туацыя за ix заходняй мяжой. Пасля 
эаканчэння жтэграцыйных працэсарГерман1я несумненна 
стане эканам1чна наймагутнейшай дзяржавай Ерропы. 
Вядома, яна не будзе ухшянца ад большай адказнасщ за 
м4жнародны стаи i бяспеку. Але ui азначае гэта, што 
еррапейцы павшны "выцягнуица у струнку" перад новым 
узростам нямеикай магутнасш? На гэтае пытанне 

афщыйна паляю адказваюць "не", аргументуючы, што 
германская палпыка моцна рплецена р С1стэму 
еурапейскай супольнай залежнасщ. Кожнае дзеянне з 
намерам дасягнуць аднабокай карысщ будзе з парогу 
адхшена 1 таюм чинам не давядзе да рэалгзацьп чыста 
пранямецюх штарэсар30. 

Галорным заходшм прыярытэтам польскай 
дзяржавы вызначаиа рваходжанне у заходнееурапейскш 
структуры калектыунай абароны - НАТО i ЗЕС. За 
1Стотны аргумент на карысць такога рашэння паляю 
прымаюць адсутнашь сур'ёзнай альтэрнатывы палггыцы 
хуткай 1нтэграцы! у сферы бяспеи i палттычныя структуры 
Захаду, 

Ужо з канца 80-х гг. паляю свядома 1мкнуцца 
вызвалщцз з юнаваршай пам^ж пасляваенным! блокам! 
"шзрайпаласы" слабасцпнястачы1рключыщгарякасщ 
лартнёрар, а не васалау у астэму агульнаеурапейскай 
бяспею. Пры гэтым увага акцэнтуецца на уваходзе ва 
рплывовую сктэму, i у гэтым раэрэзе Л1чыцца, што, 
напрыклад, АБСЕ такой с1стэмай не э'яуляецца 1стацъ не 
можа. У юруючых колах Ьнуе реракананне, што храша 
першы раз за 300 год атрымала шанс на суверэнгтэт, i ён 
павшен быць эабяспечаны моцным i стабшьным 
еррапейсгам пал^тычным укладам. 

У М1НУЛЫЯ дэесящгоддз1 Польшча незалежна ад 
ciTyaubii, нават маючы фармальны суверэн1тэт, зарсёды 
сутыкалася э абмежаванай магчымасцю вырашэння 
уласнага лесу. Пагэтаму сёння там не шукаюць альтэ
рнатывы выбранай паспя 1989 г. пзлтгыцы- Дапускаюць 
яе эластычнасць, л1чачы магчымым! кампрамюы 1 нават 
уступю, але не адыход ад прынцыпау. Якая-небудзь 
1ншая пал1тыка, напрыклад, усходняя - больш адкрытая 
на Pacito - прымальнаятодьк!пры?мовемоцнай апоры, 
у тым л1ку, арган1зацыйнай, на еурапейскш структуры, 
перад yciM на Еурапейсю саюз i Атлантычны пакт, 

Праведзенае восенню 1995 г. апытанне выявша, 
што больш 80% палякау выкаэваешхд за уступленне РП 
у НАТО. Але адначасова большасць грамадзян (59%) не 
жадае, каб натэрыторы1 красны дыслакавалюя натауск1я 
ВОЙск1. Мала хто (2%) выступав за раэмяшчэнне на 
польскай тэрыторьп ядзернайзбро!; супрацьразмяшчэння 
- 82% палякау. Паштыю правай арыентшш1 прагнуць 
хуткагапрыёму ПольшчырНАТО. Ён могбы настушць, 
па ix меркаванн!, перад уваходам у Еурапейсы саюз. Тым 
часам грамадэяне маюць 1ншае меркаванне; для 27% з ix 
важней 1нтэграцыя э ЕС. I толью 12% аддае перавагу 
НАТО". 

Сапрарднае змаганне за пашырэнне НАТО - ужо 
без характерней для 1-й пал. 90-х гг. пал1тычнайрыторык1 
i закл1нанняу - распачалося 1 кастрычшка 1997 г. падчас 
сустрэчы MiHicTpay абароны Пакту у галандск1м горздзе 
Маастрыхт. Упершыню тут прысутн1чал1 i KipapHiKi 
абарончых ведамства? з Польшчы, Чэхи i Венгры1. А р 
снежн11997 г. у Брусел! гэтыя кра1ны атрымал! аф1цыЙнае 
запрашэнне р НАТО, Канчатковае рашэнне будзе принята 
на сустрэчы р вярхах дзяржар альянса р Вашынгтоне р 
1999 г. Гэтападзеяне парплываланапазщыюрас1йскага 
KipapHiurea: яно па-ранейшаму пярэчыць пашырэиню 
НАТО на Усход. Можна меркаваць, што палавщчатае 
рашэнне, прынятае р Брусел1, якраз прадыктавана 
!мкненнем дал1катна эмян1ць гэгу пазишю на працягу 
двух год. 

У НАТО чакаецца, што новыя кандыдаты нерзабаве 
прымуць на сябе парную адказнасць, што выцякае з 
членстваральянсе. Патрабавантбудзенялёгкавыканаць, 
Kani браць пад увагу тое, што за выключэннем 

8 0 



Вял1кабрытани, Германа i 1талй, яюя выносяць усе выдатю; 
ад прыналежнасщда НАТО, утымлжу, ад раэмяшчэння 
на сваей тэрыторьп амерыканск!х войск1 ядзернай afipoi, 
астатшя члены карыстаюцца пэуным1 игьготам!, прынамш, 
у М1РНЫ час. 

Кошты пашырэння НАТО i надалей застаюцца 
вялжай таямшцай, галопным чынам таму, што защ-
кауленыя крашы штораэ называкжь новае "меню". 
Прапуючым у Польшчы, Чэхп i Венгрьн натаусюм 
экспертам даручана адказаць на пытанне, яюя рэформы 
уэброеных cui патрэбна правесщ, каб новыя члены, 
згоднаэ арт. 5 Ваш ынгтонскага трактату, бьип здольным! 
да калектыунай абароны. Адпаведны рапарт падрых— 
таваны да снежаньскай (1997 г.) сустрэчы мжйлрау 
замежных сира? краш Пакту У Брусет. 

На кошты пашырэння угглываюць перад yc iM усе 
выдатю, звязаныя з узмацненнем рэпянальных апера-
тыуныхздольнасцей альянса. Яны складаюць 8-10 млрд 
дол i будуць пакрыты цяперашшм! членам! НАТО. Выдаткт 
на мадэрнЬаныю юнуточай шфраструктуры у Заходняй 
Еуропе, а таксама рэарганЬаыьда структур камандавання 
ацэньваюццау 9-12 млрд дол, з чаго 1,5-2 млрд ляжа на 
ЗША, 4,5-5,5 млрд - на цяперашшх члекау, астатшя ж 3-
4,5 млрд - на Польшчу, Чэх1ю i Венгрию. У сваю чаргу 
кошты, звязаныя з мадэршэацыяй узброеных С1л новых 
члена? ацэньваюцца у 10-13 млрд дол. Спосаб надзелу 
гэтай сумы ПАМ1Ж Варшавай, Прагай i Будапештам будзе 
залежыць ад ветчинл i стану аснашчэння адпаведных 
арМ1Й. Мяркуецца, што на прапягу бЛ1ЖЭЙшых 13 год 
Польшча муиць эашгацшь 7,8-10,5 млрд дол, наЧз-xiio i 
Венгрыю прыпадэе 2,6-3,5 млрди. 

Для дзяржау Сярэдняй Еуропы тэта значныя квоты. 
Для Венгрьн гэта аэначае узрост бюджэтных выдаткау на 
абарону ажна 50%, пры гэтым належыць памятаць, што 
KpaiHa прызначае для гэтай мэты толыа 1,2% ВУП. У 
выпадку з Польшчай i Чэх1яй выдатк1 таксама узрастуцъ, 
хоць i не у так1х прапорцыях. 

Ва умовах змен у СССР пасля 1989 г. i пры не да 
канца ясных перспектывах эвалюцы1 насавенюм абшары 
Польшча адмовшася ад адэшага погляду на усходняе 
суседства i пачала дыферэнцыравана падыходзщь у 
адносшах да узткаючых там дзяржауных суб'ектау. 
Адначасова яна уДакладнша прыярытэты еурапсйскай 
палпыкт, вылучыушы на першы план штэграцыю з 
палггыка-вайсковым1 i эканам1чным1 структурам! заход-
няга свету i на друп - 1мкненне да устанаулення добрых 
адносш э суседзям1. Польскш аналгтьпа л1чаць, што такая 
змена курсу эфектыуна замартызавала магчымыя ад
моуныя для Польшчы вышю распаду Савецкага Саюза. 

Путч 1991 г. у СССР эмяшу падыход Захаду да 
асабл1ва прывабнай палякам справы пашырэння НАТО 
за кошт дзяржау Сярэдняй Еуропы. Менавпа тады 
пачалася дыскуая "за" i "супраць", якая працягваецца 
i зараз. 

Што датычыць другога прыярытзту, то, як 
сцвярджае польсы бок, выэваленке Польшчы першай э-
пад савецкага уплыву акрэслша дынам1ку наступных 
змен у Цэнтральнай i Усходняй Еуропе i у самым СССР, 
прыспе шы ла дасягненне назалежнасцд бл1жэй шы х су се~ 
дзяу Польшчы на Усходзе. Польская дыпламатыя 
выкарыстала гэтую спуацыю для усталявання i карма-
л1зацы1 адносш з yciMi новым1 суседоям*. Польшча стала 
першай крашай рэг1ёну, маючай дагаворныя адносшы з 
yciMi дэяржавам!, э ЯК1М1 яна мяжуецца. 

Але дзяржавы, дасягнуушыя суверэштэту пасля 
распаду СССР, занадта слабыя, каб быць у стане забяс— 

печыць уласным! алъбо рэпянальным1 магчымасцям1 
эфекгыуныя палггычныя i вайсковыя гаранты!. Аб ix 
абмежаванай эфектыунасщ сведчаць i шьцыятьшы на 
рэпянальнай бяспецы i супрацоунщтву (В1щаградская 
група(ВГ), Саветдзяржау Балтыйскага мора (СДБМ).У 
ix формуле дзеянняу не праглядваецца магчымасць icui 
далей размоу i дэкларацый аб супрацо?тцтве. Пагэтаму 
польская дыпламатыя робщь галоуную стауку на натаусы 
ахоуны парасон, рэпянальныя ж арган1зацьн падтрымтвае 
дэеля надання вап уласным шигыятывам. 

Польская палггыка адносна усходшх суседзяу 
падвяргаецца крытыцы, але для самой Польшчы яе 
можна назваць эфектыунай. Пасля 1989 г. яна насша 
двухвектарны характар, 3 аднаго боку, аказвалася 
иадтрымка працэсу паглыблення суверэнггэту прыбал— 
тыйсюх рэспубл1к, Беларус1 i Укра1ны без умяшання у ix 
раунапрауныя дагаворныя аднос1ны з Рас1яй, хоць 
польск1я палпъгю сцвярджаюць, што таия аднос1ны 
нерэальныя, кал1ул1чыцьэканам1чнуюзалежнасцы'этых 
KpaiH ад Pacii. 3 другога боку - у адносшах з Масквдй 
Варшава выказяала ращучасць абараняць уласную 
суверэннасць i 1мкнулася да адбудовы эканам1чнага су— 
працоуншгиа, цазбягаючы дзеянняу, яюя б даводзш! да 
абвастрэння аднос1н у палгтычнай шюскасщ. 

Знешнепалггычная канцэпцыя РП надае дужа увап 
штэнаунаму развщцю кантакта?з Украшай i Беларуссю. 
Улзчваецца, што абедзве гэтыя дзяржавы маюць працяглую 
мяжу з Рашяй, але меншыя па плошчы i геапал1тычнаму 
уплыву. Таму 1м больш, чым Pacii залежыць на супра— 
цоушцтве з Польшчай. Справа польскагауДэелу у заходняй 
Супольнасщ для ix гэтак жа важная, як i для Pacii. I кал1 
Kiey" t MIHCK аднатуюць у польсюх планах карыснасць, а 
не пагрозу, яны будуць1мкнуццазмяшцьпазщыю Pacii. 
У вышку польская усходняя мяжа будзе памостам, а не 
заслонай. Патрэбна, Л1чыць Варшава, аблягчаць рух 
людзей i таварау, тварыць лепшьгя умовы длясупольных 
прадпрыемствау. Тады польск1 рваход у НАТО не 
створыць "жалезны занавес" на усходняй мяжы. Аднак, 
усходшя iMKHeHHi энаходзяць слабае практычнае увэ— 
сабленне, застаючыся больш на узроуш намерау. 

БезумоУным1дасягненням1 апошнкгадоуузнешняй 
NANITBIUBI польск1я дыпламаты л1чаць прызнанне сваей 
заходняй мяжы юраунщтвам аб'яднанай ГерманИ, 
бесканфл1ктны вывад савецкгх (paciflcidx) войск сасваёй 
тэрыторы1 i спадзяюцца, штотрэц1м важнейшым дасяг— 
неннем стане уключэние РП у НАТО. 

Ужо на працягу некальюх гадо? Польшча мае 
дасканала распрацаваную у тэарэтьгчным плане формулу 
нацыянальнай бяспек1, выпакутаваную дасведчанням1 
папярэдн!х дзесяц1годцзяу. Як сцвярджаюць польск!я 
анал!тык1, менавйта 70-я i 80-я гг. был1 перыядам, кал1 
правячая эл1та i грамадская думка усведамш прынцыповае 
эначэнне трох элемента? i зараз icTOTHHX з пазщьн 
дзяржауных 1нтарэсау Польшчы: геапал1тычнага стано-
В1шча , г1старычнага вопыту i грамадскага ладу, Алошн! 
бы? тормазам для выкарыстання першых i раэбудовы 
кантактау з дынам1чна раэв1ваючымся м^жнародным 
асяроддзем. Рабшася ясна, што з пункту погляду шырокага 
разумения бяспею Польшчы i яе м1жнароднай рол1 
ключавым абшарам пав1нна быць Заходняя Еуропа. 

У кантэксце месца ? еурапейскай бяспецы 
iricrpyMeHTaMi мгжнароднага Уплыву Полыцчы сення 
з'яуляюцца: перспектыунаяроля РП як перадавога плац
дарма у С1стэме НАТО i Уэмацненне еурапейскага голасу 
кра1ны за кошт удэелу у Веймарсим трохвугольн1ку53. 
Аф1цыйны пункт погляду польск1х ваенных i пал1тычных 
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эл1Т эводзщца к таму, што Польшча, стаушы членам 
НАТО, пяройме сённяшнюю ролю Германн: польская 
тэрыторыя у абарончай истэме альянса набудзе етра-
тэпчнае значэнне. 

1стотным козырам Польшчы усютэме еурапейскай 
бяслек1 выступае 1так званы "Веймарсютрохвутолынк" 
- г.эн. штогодн1я нефармальныя сустрэчы юраушкоу 
Францьн, Германпi Польшчы. Адэщзшщыятара?ства-
рэння "трохвугольнтка" - бьшыминсгрзамежныхспрау^ 
ФРГ Г.-Дз. Геншэр- л!чыць, што "трохвугояьтк" добра 
раэмуга.хоцьягомагчымасщяшчэдалётаяадвычарпання. 
Паляю, французы i немцы павщны Усведам1Ш> сваю 
ве;Г1зарнуюад1ШнасцьзабудучаеЕуропы.Штодать1чыць 
немцау i палякау, то пасля фазы горюх расчараванняр, 
найперш пасля жудасцей першай паловы веку, яны 
паказваюцьузорузаемадзеянняпа-новаму, незабываючы 
аб псторьп i яе вопыце. 

Аднак у гсапалггычным сэнсе птуацыя у цэлым 
.частаецца падобнай да ранейшай, ш й на вызначэнне 
курсу развщця Польшчы зауседы уплывал! альбо Усход, 
альбо Захад. У гэтым кантэксце сённяшняя польская 
дзяржава 1мкнецца працягваць сваю пстарычную лнню 
недапушчэиня збл1жэння памгжГерманшй i Расшй (нават 
шырэй: пам1ж Захадам i РасЫй) без удаелу Польшчы. 
Вырашэннем гэтайдылемы, адпаведнапольсюм камерам, 
было б салшнае паглыбленне абодвух вялшх суседэяу у 
С1стэму еурапейскага супрацо;?шцтва з актыуным i 
рплывовым удзелам Польшчы. 

Сярод паляка*? шырока вядомая 1сщна, што чым 
лепшыя адносшы яны маюць наУсходэе, тым маинейшая 
ix пазщыя на Захадзе. Але гэтая традыцыйнасць сёння 
мае вщавочную эагану: яна змяншае увагу да сярэд-
нееурапейскаЙ 1балтыйскаД геапал1тычныкнося§.Таму 
у апоштя гады Польшча рабша спробы ураунаважыць 
усе названия юруню дзякуючы, М1ж щшым, щщыятывам 
i актыунаму удзелу у шматбаковых структурах рэпя-
нальнага супрацоунщтва: Цэнтральна-Еурапейскай 
шщыятывс (ЦЕ1), ВГ, СДБМ, Цэнтральна-Еурапейскай 
асшыяцьп свабоднага гандлю (CEFTA). 

Акрамя 1мкнення да штэграцьп з эаходшм! 
структурам! i актыуных дзеяння^ у рэпёне, трэщм 
элементам, ураунаважваючым ролю Польшчы у склзме. 
еурапейскай бяспею, з'яуляецца удзел у агульнаеура-
пейсюх рашэннях, спрыяючых пераламанню старых 
надоела^ кантыненту. 3 гэтым апошшм элементам э вязана 
галопная мэта i адначасова галоуная праблема польскай 
каицэпцьп бяспею: усталяванкя жаданага месца Польшчы 

на n iH i i Захад - Раая, Kani з заходшм вектарам усе 
зразумела, то § адноанах да Pacii полъсюя анадпъш 
пастаянна шукаюцьадкээ на пытанне: якой пав!нна быць 
доугатэрмшовая стратэпя у адносшах да вял жага 
усходняга су седа. 

Частка палггычных i грамадсюх дзеячо? зася-
роджваецца на праблеме: альбо - альбо. Альбо уваход у 
НАТО, альбо развщцё дабрасуседетва з Рааяй. Часам 
падкрэелгваецца, што рас1йсы вектар можа аказацца 
асабл^ва карысным, пакольи аслабленая Рас1я патрабуе 
польскай падтрымш. Шматтюя апаненты гэтай плын! не 
адмауляюць узаемнадабрасуседск1Х адносш з Расшй, але 
заюикаюцьне выпускаць з-пад ног глебу. Прарасшскасць 
будучага не мае, - сцвярджаюць яны, - паколыл стварае 
умовы для адраджэння раайскай неа1Мперскай пал!тыю. 
i яахавання яе свабоды манеура у Сярэдняй Еуропе i, як 
иын1к, патрэбу узнаулення барацьбы палякау за суверэ
ттэт ва ?мовах сапершцтва звыгцдзяржау'. Польская 
э н е ш н е п а л 1 т ы ч н а я дактрына вызначае, што у любым 
выпадку з боку Pacii зыходэ'щь небяспека, а Польшча 
адыгрывае другарадную ролю у сютзме бяспею на канты— 
ненце, хоць ролю i вельм1 актыуную. 

Прымаюцца у разлж два ецэнарьа - "добры" i 
"злы". Паводде добрага, у Pacii разауюцца дэмакратыя 
i рынак, а НАТО акажацца пашыраным. Разам з умаца— 
ваннем прыватнай уласнасщ i дэмакратьп раЫяне -
падобна як кекал1 аншчане, французы щ клганцы -
упэуняцца, што захаванне 1мперы1 вяжацца з вялшм! 
коштам1 i друтарадным1 выгадам!. Грамадзяне, усведа-
мгушы, што справа звязана э ix грашыма, у меншай 
cTyneHi будуиь падтрымл1ваць iMnepcm лозунп i планы. 
Пашырэнне НАТО i ЕС зробщь немагчымай патэн-
цыяльную зкекансно i лжввдуе пачуццё раунавап cos. 
Гэта аслаб1ць iMnepciriM памкненн! расШск^х пал^тыка^, 
сканцэнтруе ix BBICUIKJ на будове сучаснай дзяржавы, 
абвергне щэю раунавап сгл як прынцыпа бяспею i cxLiiub 
да сур'ёзнай зац1кауленасц! у 1нтэфацы(. Як BHHIK, праз 
пэуны час паляю i расхяне акажуцца у адным пал)тычным, 
эканам1чным i ваенным супольшцтве. 

Паводле элога ецзнарыя, Рас!я адыдзе ад дэмакраты! 
i рынку, утвараючы ^дасны свет. Кал{ НАТО i ЕС 
пашырацца - Польшча стане франтавым краем, асу— 
джаным на небяспеку. Але яна будэе членам суполынцтва, 
якое абап1раецца на правах чалавека, дэмакратьп i 
вольным рынку. Kani ж Hi НАТО, Hi ЕС не прымуць 
новых членау, Польшчу чакае цяжкая роля васала 
аутарьттарнаЙ Pacii, альбо роля саштарнага кардону. 
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SUMMARY 
Large-scale changes are underway in the country which is barely over with being socialist and bearing the name of 

the Polish People's Republic: a transformation of the old economic and social system is progressing and new international 
goals are being outlined. Poland was the first among the countries of the former socialist camp to take this path. The social-
political locomotive of this process was the legendary all-Polish trade-union 'Solidarity', it was its leaders who took the 
risk of carrying out the "shock therapy" policy which turned out to be the most radical one in the post-socialist countries. 

The reform didn't run smooth. The reformers pushed the solution of social problems to the background and lost the 
confidence of the people. The parliament elections of 1993 brought to power their recent opponents- communists who 
seemed to have been crushed. The main stronghold of the 'Solidarity' fell in 1995 — Lech Walesa gave up the President's 
place to the Social-Democrat AJexandr Kwasnewsky. But the mosl recent elections (1.997) gave a sweeping success to the 
right-wing 'Solidarity' again. The reasons for the shifts in the political sympathies in Poland remain in the social and 
economic spheres. The big state plants are still in crisis, with up to 50% of all workforce in the country employed there, 
the systemic restructuring has manifested its positive results there least of all. 

The crucial question for the present ruling elite is paying the voters' bill of credit. For the policy of regulated limitation 
of social rights has been traditional for the right-wing forces. Poland may be expected to encounter new surprises at the 
next elections, caused by the failure to meet the workers' expectations. 

The daring and difficult stage of general civic, social, economic and political reformation culminated in adopting the 
Constitution of the Republic of Poland in 1997. The new fundamental iaw confirmed the transition from totalitarianism to 
democracy as it was dictated by the spirit of the epoch. 

Poland seeks comprehensive economic cooperation and integration with the West, regarding this path as a guarantee 
of swift economic reforms and overcoming the barriers in development. Integration into the European Union ranks first. 
It has been spontaneously going on from the beginning of the 90s. In December 1997 the country got the approval for tile 
next stage of the integration - the negotiations for joining the Community. Three important objectives should secure a high 
position of Poland in European and world economy: technological and structural modernization, discharching the debts 
and joining the EU. The implementation of this policy should take the period till 2010. 

The foreign policy of Poland turned in the 90s from the East towards the West. The priority is joining the European 
collective security structures NATO and West European Union. There is an opinion that took shape in Polish society that 
this course is going to ensure the inclusion of the country into the European security system as a full-fledged partner but 
not as a liege. 

Another foreign policy priority of Poland is friendly relation with neighbours. Its legal realization has already secured 
the conclusion of treaties on cooperation with neighbours; though all of them are new environment for Poland. Real friendly 
reiations take time to shape, especially regarding Russia. The revival of neo-imperial Russian policy can not be discounted 
which might threaten the sovereignty of Poland. 

The third priority of Polish foreign policy is an active part in all-European affairs complemented by real influence along 
the regional and Baltic axes. 

If could be hindered by the German-Russian rapprochement which already took place in history. That is why Polish 
concept is based on the admission of the rapprochement of Russia and the Federal Republic of Germany only in the degree 
which is commensurate with the strengthening of the European positions of the Polish State. 

Polish diplomacy considers as the indisputable achievements of the recent years in foreign policy the recognition of 
the western border of Poland by the government of the reunited Germany and the peaceful withdrawal of Soviet (Russian) 
troops from its territory and it hopes that the admission of the Repubfic of Poland to NATO will be the third success. 
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