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Спеціальний випуск 
  

 У Румунії новий уряд. Що спричинило такі зміни і якими є відмінності та подібності між 

сьогоденною Румунією та Україною Ви можете побачити з коментарів експертів Українсько-

Румунського Міжнародного Експертного Консорціуму зібраних «Групою стратегічних та безпекових 

студій».  

 

Міхай Себе, доктор наук 
**

: Зміни, що приніс #Collective – протести у Румунії восени 2015 та їхній вплив 

 

Трагедія #Collective 

Трагічна пожежа, що сталася у клубі Colectiv [Collective англійською, звідки походить 

хештег #Collective (#Colectiv румунською), який став символом протестів у соціальних 

медіа] у Бухаресті 30 жовтня, призвела до загибелі понад 55 осіб, важких поранень 

кількох десятків осіб та серйозних опіків понад сотні людей... 

Те, що почалось з трагічного інциденту, перетворилось на багатотисячний протест тих, кому набридла 

систематична корупція. 

Протест #Collective 

У державі, для якої масові протести не є характерною рисою, трагедія клубу Colectiv стала поштовхом до 

масових протестів, які розпочалися у наступні після трагедії дні. Новина про те, що пожежа стала можливою 

через порушення правил протипожежної безпеки і серйозні підозри щодо недобропорядності цілої низки 

відповідальних структур, стала іскрою, що розпалила протест, у якому взяли участь понад 30 тис. чоловік у 

самому лише Бухаресті. 

Нова надія #Collective 

Для багатьох несподіванкою стала відставка Прем’єр-міністра Віктора Понти 4 листопада, хоча він і не 

пов’язаний безпосередньо з трагічним інцидентом, що в свою чергу призвело до повного перезавантаження 

уряду. 

У якості символічного жесту, не притаманного для повсякденної румунської політики, румунський Президент 

запросив до політичних консультацій не лише представників парламентських політичних сил, але й лідерів 

вуличних протестів, серед яких відомі активісти та нові обличчя.  

Хоча мала місце певна вибірковість при відборі учасників, зустріч з представниками громадянського 

суспільства продемонструвала готовність влади до більш відкритого діалогу та компромісу. Коротко кажучи, 

основними темами діалогу стали: транспарентність; адміністративна реформа; демократизація політичного 

процесу; економічна ефективність на державних підприємствах і не в останню чергу – боротьба з корупцією. 

Нові домовленості #Collective 

                                                           
**
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Оскільки жодній з політичних сил не вистачило рішучості взяти на себе формування політичного уряду, 

Президент номінував пана Дачіана Чолоша, колишнього єврокомісара з питань сільського господарства, який 

був призначений прем’єр-міністром 10 листопада. 

Це дає подих новим адміністративним реформам (яких вимагали протестанти) і шанс зрости новим 

політичним фігурам (беручи до уваги технократичний характер нового Кабінету) або й новим партіям. 

Щоправда для такого неполітичного уряду існують і свої ризики. Передусім новому уряду знадобиться 

політична підтримка головних парламентських партій (PSD та PNL), а відтак, за назвою “технократичний” може 

бути приховано політичний порядок денний, що може спричинити до нових протестів. 

По-друге, якщо уряд спробує запровадити проекти та політику, з якою не погоджуватиметься парламент, це 

може стати причиною для «політичної партизанської війни», що може затягти до болотної трясовини усе 

суспільство. 

Що стосується ідеї дострокових виборів, то вони видаються малоймовірними, бо жодна з політичних сил до 

них не готова. 

Що ж стосується парламентських виборів, що мають відбутися наприкінці 2016 р., то відставка Віктора Понти, 

хоча й несподівана, проте може принести політичні дивіденди одній з провідних політичних сил, – PSD, котра 

може  здійснити перестановки у своїй внутрішній структурі і піти на вибори на чолі з новими політичними 

лідерами. Таку ж практику може застосувати в PNL, де також розуміють необхідність внутрішніх змін. 

Породжені #Collective рішення громадянського суспільства заради консолідованих результатів 

Головним уроком того, що сталося, є те, що, навіть, якщо масові протести громадянського суспільства можуть 

призвести до зміни уряду, суспільство має бути готовим до виходу на політичну арену і формування нових, 

свіжих політичних партій, які можуть  кинути виклик status quo у відповідності з демократичними 

процедурами. 

Інший урок – громадянське суспільство має стояти на сторожі законодавчого процесу з метою забезпечити 

його відповідність потребам громадськості. На зміну аd-hoc зустрічам мають прийти ефективні постійні 

консультації між усіма зацікавленими сторонами. 

#Collective як виклик міжнародній безпеці 

Всі ці внутрішні зміни відбуваються в умовах нестабільної міжнародної ситуації і слід приділити увагу тому, 

щоб збереглась тяглість стабільної безпекової та зовнішньої політики. Румунія має локалізувати внутрішні 

суперечки та зберегти статус надійного безпекового та політичного партнера для ЄС та США у регіоні. 

Незалежно від внутрішніх політичних суперечностей Румунія повинна дотримуватися своїх безпекових 

зобов’язань та обіцянок та виділяти необхідні кошти на безпекові потреби у відповідності з вимогами НАТО. 
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Александру Коіца, підприємець, політичний коментатор, доктор наук з питань міжнародної безпеки: 

„CTRL ALT DEL” Революція та ефект Фенікса 

 

Румунія проходить поворотний момент у своїй пост-комуністичній історії. Трагічна 

пожежа у нічному клубі в Бухаресті проявила дисфункціональність нормативної 

системи, які досі сповнена корупції. 

Трагедія в клубі Colectiv також стала каталізатором перезавантаження заскорузлої, 

глибоко вкоріненої системи, що стало можливим завдяки зусиллям мобільного 

молодого покоління, час якого, здається, нарешті настав. 

Це крок до змін в Румунії, який може стати визначальним для нової парадигми розвитку суспільства та 

політики. Проте, ситуації характерний серйозний виклик – аби не змарнувати момент для реформ. Румунія 

має знайти шлях для уникнення повернення довіри до делегітимізованого нині політичного класу і 

задовольнити сподівання нового політичного покоління, яке нині на шляху до того, щоб стати основою країни. 

Новітня історія Румунії рясніє спорадичними змінами і непослідовною реалізацією реформ, що спричинені 

повальною корупцією. В той час як загальна картина демонструє зростання і як наслідок членство в НАТО та 

ЄС, реалії сьогодення демонструють, що цей прогрес повільніший і хаотичніший за бажаний. 

Для покоління молодих професіоналів – представників середнього класу – зростаючий розрив між 

сподіваннями і сталою інерцією системи сягнули точки кипіння, коли їхні однолітки загинули жахливою 

смертю через недосконалість правил та інструкцій і відверту корупцію. 

Потім відбулися два динамічних зрушення з протилежними векторами. З одного боку, ключові політики у 

спробі самозбереження спробували поєднати реальні реформи та старий спосіб ведення політики. З іншого – 

румунське суспільство сягнуло нового рівня громадської свідомості. Провідна роль соціальних медіа (за 

деякою статистикою – понад 8 мільйонів еккаунтів у фейсбук при населенні у 20 мільйонів) і дедалі більша 

демократизація у сфері доступу до інформації звільнили румунів від монополії традиційних каналів 

інформації. 

Реальна сила вулиці стала очевидною, коли делегітимізований уряд подав у відставку менше ніж за 24 години 

після початку протестів на вулицях Бухаресту. Це стало демонстрацією нових потужних можливостей, які не 

можна недооцінювати. Я переконаний, що це стане основою для зміни балансу сил між політиками та 

громадськістю.  

Певною мірою, ми бачимо ефект Фенікса, коли відродження голосу румунської громади відродилося на 

попелищі трагедії клубу Colectiv.  

Наскільки цей ключовий момент призведе до змін значною мірою залежить від того, чи будуть спроможні 

ключові румунські партії реформуватися та відновити втрачений зв’язок з громадськістю. Наразі дві основні 

румунські політичні партії переживають кризу ідентичності. Висуваючи прем’єр-міністра технократичного 

уряду Президент Йоханніс відновлює стабільність і дає політикам час змінити своє ставлення до громадськості 

і до загальнодержавних виборів, які відбудуться у листопаді наступного року. 

До трагедії в клубі Colectiv Румунія мала сильну та незалежну судову гілку влади, антикорупційні структури 

світового рівня та надійну систему безпеки. Після цього моменту моя держава здобула також таку важливу 
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рису як сильний голос громадянського суспільства. Разом ці сили зможуть зруйнувати чорний ящик 

зарозумілого і відірваного від життя політичного класу. Для того, щоб відновити легітимність та забезпечити 

незворотність змін, політики мають переродитися самі. Румунський суспільний договір має бути оновлений і 

це може бути зроблено лише чесними, надійними та взаємолояльними підписантами з обох сторін. 

Лучан-Думітру Дірдала, політолог, доктор наук, Університет ім. Міхаіла Когелнічану, Ясси::  

Посилення ролі громадянина – одна з найкращих речей, що могли трапитися з Румунією 

 

Після громадських протестів, які призвели до відставки ліво-центристського уряду 

Віктора Понти, більшість румунів може бути відносно задоволеною новою командою, 

яку сформував колишній єврокомісар з питань сільського господарства Дачиан Чолош. 

За єдиним винятком, міністри на мають політичного досвіду, і постає питання чи справді 

вони спроможні стати урядом із новим стилем роботи. 

Політичні ініціативи і впровадження політики можуть стати викликом для експертів, яким бракує підтримки з 

боку партій, особливо на тлі того, що наступного року в Румунії відбудуться місцеві та парламентські вибори. 

Позиції Президента Клауса Йоханніса посилилися за рахунок того курсу, який він обрав під час кризи, хоча є й 

підстави для певних розчарувань – вони завжди виникають, коли сподівання були надто завищеними. Десятки 

тисяч румунів, які вийшли на вулиці заради суспільного блага, а не задля незначних досягнень, скоро 

усвідомлять – те, чого вони досягли значно менше того, чого вони сподівалися. Проте, в кожному разі це 

досягнення і посилення ролі громадянина одна з кращих речей, які могли трапитися з Румунією. 

Після відставки лівоцентриського уряду Віктора Понти колишній єврокомісар Дачіан Чолош зміг сформувати 

список, який має задовольнити усі політичні сили, включно з колишньою правлячою партією соціал-

демократів (PSD). Один з віце-прем’єрів – відомий соціолог тісно пов’язаний з PSD і до його компетенції 

відходять впливові департаменти регіонального розвитку та державної служби. Решту кабінету формують 

технократи з різним ступенем досвіду у ЄС та міжнародних структурах та в приватному секторі. 

 

Погляди та думки висловлені авторами у цих текстах є виключно позицією авторів і не обов’язково 

співпадають з офіційною позицією організацій з якими вони пов’язані або Групи стратегічних та 

безпекових студій 

Координатор Консорціуму: Сергій Герасимчук,  
Директор міжнародних програм Групи стратегічних та безпекових студій  
e-mail gerasymchuk@gsbs.org.ua tel. +37 258 484356, +38 050 3535186 


