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ЕКОНОМІКА І ДЕМОКРАТІЯ 

У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД: СИТУАЦІЯ  
У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ 

Кшиштоф Островський 

Демократизація правління 

Падіння комуністичної системи породило надії, що 
демократична держава впроваджуватиме ефективні 
небюрократичні форми правління і навіть започаткує нові 
інституції. Аналітики, які передбачали кінець традиційної 
інституціональної демократії, що базувалася на партійній 
системі та парламентському представництві, знайшли у перших 
перетвореннях 1989–1990 рр. багато аргументів на підтримку 
цієї думки. У новостворених демократіях були ті ж самі основні 
правила управління, але їх інституціональні межі були на диво 
відмінні. Такі широкі політичні рухи, як “Солідарність” у Польщі, 
“Саюдіс” у Литві та “Громадянський форум” у Чехословаччині, 
користувалися такою підтримкою населення, що це не 
відповідало вузько направленим діям новонароджених 
політичних партій. Колишні правлячі партії були збентежені. 
Конституціональні перетворення, що обговорювалися на 
зустрічах політичної еліти за круглими столами, були 
ефективнішими за безпосередні новостворення 
представницьких систем. Перші вільні вибори до Польського 
Сейму у червні 1989 р., коли нова більшість “Солідарності” 
одержала 99% місць, викликали сумніви щодо того, чи зможе 
система виборів у нових обставинах захистити права політичної 
меншості. 

Проте через кілька місяців стало очевидно, що стабільність 
та продовження демократичних реформ мають бути забезпечені 
посиленням традиційних інституцій, що вже довели свою 
життєздатність: парламентів та місцевого самоврядування. З 
одного боку, взаємодія між масовим процесом демократизації та 
централізацією влади сповістила (спочатку у Румунії, а потім у 
Росії) про небезпеку нового авторитаризму, з другого – популярні 
рухи, що виявилися такими ефективними при руйнуванні 
комуністичної системи, були занадто гетерогенними, щоб 
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створити стабільну більшість. Незабаром вони почали 
розпадатися на окремі політичні групи. 

Визначальним фактором на користь старих методів перед 
новими експериментами було прийняття свободи виборів як 
основного принципу організації влади та національному та на 
місцевому рівнях. Незважаючи на низький рівень активності 
населення та неефективні закони про вибори, вибрані органи 
ставали носіями влади у Центральній Європі. Після короткого 
періоду “оксамитових революцій” політичні системи у 
Центральній Європі повернулися до традиційних демократичних 
інституцій: представницької демократії та політичних партій. 
Росія та багато інших країн СНД вибрали інший шлях: 
президентська влада на основі проведення демократичних 
виборів з обмеженим впливом представницької влади та хитких 
партійних систем. Незважаючи на це, у всіх регіонах вибори 
проходять на конкурентній основі, існують альтернативні 
вибори і функціонування держави знаходиться під контролем та 
відповідальністю виборних офіційних осіб. Порівняно з 
колишньою однопартійною системою та призначенням 
номенклатури зміни у формі правління були радикальними й 
своєчасними. 

Перші фази перетворень у системі правління регіонів були 
вельми схожими щодо головних кроків та задач. Проте 
впровадження трансформаційних процесів призвело до 
дивергенції на два найважливіших шляхи: за формою та за 
рівнем правління. 

Дивергенція за формою правління спостерігалася головним 
чином у різниці між парламентарною та президентською 
системами. Парламентарна система у ряді країн (Болгарія, 
Чеська Республіка, Угорщина, Литва, Польща, Словаччина) 
пережила один чи два переходи в результаті конкурентних 
виборів. Ці переходи проходили гладко. В усіх цих країнах не 
було стабільної одностайної більшості. Створення коаліцій стало 
звичайною практикою. Коаліції відображали плюралістичний 
характер правління, що в деяких випадках посилювалось 
співіснуванням парламентської більшості з президентом іншої 
політичної орієнтації (Литва до 1998 р., Польща з 1997 р.). Права 
опозиції були захищені. 

Парламентська система виявилася ефективною щодо 
керівництва найважливішими процесами перетворень, хоча 
швидкість та напрям змін варіювали в залежності від 
політичних програм. Парламентарна система мала високий 
рівень прозорості. Опозиція могла контролювати політичний 
процес і вказувати на відхилення або помилки у державній 
політиці. Засоби масової інформації діяли оперативно і були 
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повністю підзвітні, вони надавали надійну інформацію і 
контролювали політичну поведінку. Проте слід відмітити два 
слабких моменти. 

По-перше, зараз державні посади частіше 
використовуються для досягнення політичних або особистих 
цілей. Це явище не відоме у зрілих демократіях, а лише у 
молодих, що перебувають у перехідному періоді, тому цей 
політичний патерналізм може стати загрозою для реформ. Він 
гальмує прогрес у побудові автономної державної служби. Старе 
зло – “номенклатура” – повертається у новому образі. 

Інший недолік – це слабкий прогрес у створенні стабільних 
партійних систем. Зміни складу партій та їх програм, тимчасові 
коаліції, зрушення, розподіли та політичні чистки перетворилися 
на поширене явище. Для парламентарної демократії відсутність 
стабільної партійної структури є нездоровим явищем. Можливо, 
цього не можна уникнути на ранніх етапах розвитку. 

Президентські системи у посткомуністичних країнах (Росія, 
Україна, Румунія і Центральна Азія) проявляють тенденцію до 
стабільності, контрольованості і послідовності. Простий набір 
правил надає президентові багато влади, що робить внесок 
парламенту або неефективним, або декоративним. 
Парламентарний контроль за виконавчими прерогативами 
президента дуже обмежений. Багатопартійна система працює, 
але часто в ній домінують угруповання, що будують свій вплив 
на лояльності до президента. Не ясно, яким чином приймаються 
рішення, а політичні кар’єри залежать здебільшого від оцінок 
діяльності особи в колах, близьких до президента. 
Бюрократичний апарат президента багаточисленний, але його 
не можна побачити або ідентифікувати з точки зору чіткої міри 
відповідальності. Має місце нова  
“номенклатура”, яка стає все сильнішою. 

Цей опис може звучати невесело для прихильників 
парламентарної демократії. Проте політичні системи у 
посткомуністичних країнах базуються на конкурентних 
президентських виборах та користуються достатньою 
суспільною підтримкою, щоб вважатися законними. Здається, 
що така форма правління пристосована та адекватна політичній 
культурі деяких з посткомуністичних країн. Важлива роль 
держави полягає в тому, щоб створити ефективний механізм, 
який незважаючи на всі зовнішні та внутрішні тиски, буде 
здатним сприяти змінам і розвитку. В цьому відношенні 
здобуток президентських систем у країнах колишнього 
Радянського Союзу досить різний. Проте є певні риси еволюції 
президентських систем у напрямку більш плюралістичних 
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режимів: зміни у Албанії та Вірменії, збалансування 
президентських та парламентських прерогатив в Україні. 

Форма правління залишатиметься критичним питанням 
оцінки функціонування держави у посткомуністичних 
суспільствах. Інший тест – це рівень правління. Централізована 
держава завжди намагатиметься утримувати вищий рівень 
правління як предомінанту. Федеральна держава зв’язана своїми 
власними правилами визнання прерогатив свого федерального 
членства. Плюралістична держава визнає першорядне значення 
нижчих рівнів влади. Децентралізація державної влади була 
проголошена головним завданням серед посткомуністичних 
перетворень, особливо при руйнуванні радянської системи. Хоча 
структури комуністичної держави беруть свій початок від 
місцевих рад (совєтів), що були поширені до і після Жовтневої 
революції, централізована держава незабаром стала єдиним 
виконавцем імперської влади. Першим ступенем децентралізації 
стало дотримання суверенності та створення або збереження 
нової форми державності. Наступним логічним кроком у 
демократичних перетвореннях повинна була стати подальша 
децентралізація до найнижчого рівня з метою розбудови 
владних структур у напрямку знизу догори, а не зверху донизу. 
Юридична база децентралізації існує в усіх країнах колишнього 
Радянського Союзу. Це проголошено у конституціях та у законах 
місцевого самоврядування. Проте часто їх втілення у життя 
відбувається повільно. 

Успішне проведення децентралізації влади має базуватись 
на комбінації трьох елементів: політичні прерогативи, економічні 
ресурси і активність громадян. Серед посткомуністичних країн 
немає такої, де існувала б така ефективна комбінація. Можна 
констатувати дуже успішні зусилля по координації політичних й 
економічних аспектів децентралізації у Центральній Європі. 
Найбільш ризиковані спроби поєднати місцеву владу з 
традиційними формами особистої активності були зроблені у 
Центральній Азії. На величезній території Росії федеральний 
характер держави гальмував однорідність рішень на найнижчому 
рівні влади, але дозволяв деяку диверсифікацію по лінії 
специфіки регіонів. Децентралізація влади стала одним з цікавих 
атрибутів посткомуністичних перетворень. Завдяки їй 
здійснюється перетворююча та модифікуюча роль держави та її 
виконавчих органів. 

Перетворення у Центральній Європі поєднують 
децентралізацію влади з децентралізацією державної служби. 
Система централізованого розподілу ресурсів поступово 
замінюється новою системою на базі сильних місцевих 
бюджетів. Згідно з нещодавньою адміністративною реформою у 
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Польщі, першорядним критерієм створення другого і третього 
рівнів самоврядування стали економічний потенціал та існуюча 
інфраструктура у нових адміністративних одиницях. Внесок 
традицій та загальносуспільних пріоритетів розглядався як 
вторинний. В результаті різноманітність переважала на першому 
рівні – гміна – що знаходиться в межах від сільських місцевостей 
з населенням у кілька тисяч чоловік до міст з населенням понад 
100 тис. чоловік. Відносна уніфікація за розміром на другому 
рівні – повіат – дозволяє забезпечити порівняно однакове 
обслуговування в межах одиниці середнього розміру у 100 тис. 
чоловік. Третій рівень – воєводство (або область) – з населенням у 
2–3 мільйони людей повинно бути здатним до здійснення 
великих проектів, спрямованих на розвиток. Прерогативи 
самоврядування на першому і другому рівнях та змішаний 
характер третього рівня мають дати змогу впровадження 
складних пакетів рішень в межах системи представництва, не 
передовіряючи їх державній адміністрації. 

У Центральній Азії поки що використовується інший підхід. 
Новостворені держави визнають традиційні цінності життя як 
основу влади та віддають їм переваги в першу чергу щодо 
організації соціального життя та підтримання порядку. Комітети 
махаллас в Узбекистані, масліхайз у Казахстані, дженжесі у 
Туркменистані, ямомад у Таджикистані відрізняються один від 
одного організацією та обсягом діяльності, але вони виконують  
“східні” завдання – встановлення зв’язків між людьми та 
державними структурами влади. Проте найважливіші рішення 
все ж таки залишаються привілеєм держадміністрації. 
Традиційні  
форми соціальної організації не обов’язково базуються на 
демократичних принципах та принципах рівності, а в деяких 
випадках вони можуть бути руйнівними по відношенню до 
цілісності держави. Необхідний подальший аналіз, щоб оцінити 
роботу цих нових форм організації держави. 

В Росії спостерігається розподіл влади головним чином між 
двома рівнями влади: центральною (федеральною) та 
федеральними одиницями. Сьогодні, коли головні правила 
організації федерації ще не сформульовані, занадто рано 
очікувати децентралізацію влади аж до найнижчого рівня. Проте 
слід зазначити, що деякі з федеративних одиниць вже 
рухаються у напрямку децентралізації власної, все ще обмеженої 
влади. Деякі автономні  
республіки, наприклад Татарстан і Башкортостан, намагаються 
посилити місцеве врядування з метою зміцнення свого 
суверенітету в межах федерації. Те ж саме незабаром може мати 
місце у краях і областях, що підтримують децентралізовану 
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модель федерації. Муніципальні структури у Москві та Санкт-
Петербурзі вже розробили принципи ефективного управління на 
районному рівні з виборними офіційними особами. 

Той факт, що всіма одиницями федерації, окрім однієї, зараз 
керують офіційні особи, що були обрані через конкурентні і прямі 
вибори, має історичне значення для процесу демократизації в 
Росії. На перших етапах посткомуністичних перетворень 
центральна влада виступила з викликом для місцевих рад, 
вводячи нову посаду представників президента. Ці посади могли 
б співіснувати роками разом з посадами голів місцевої 
адміністрації, що зберігало б давно встановлений принцип 
правління зверху донизу. Той факт, що голови місцевих рад зараз 
обираються прямим голосуванням, змінив ситуацію подвійно. По-
перше, федерація демонструє свою волю поширювати 
демократичні процедури, по-друге, голови одиниць федерації 
можуть покладатися на підтримку власного електорату, що має 
демократичні ознаки. Це може вплинути незабаром на взаємини 
між федерацією та її членами. 

Активність людей 

Один з атрибутів держави, що виник після посткомуністичних 
перетворень і який часто забувають, є підтримка активної ролі 
людей в усіх сферах життя: політичній, соціальній та 
економічній. Ця роль, що взагалі визначається як активність, є 
ключовою для успіху демократичного процесу. Було б важко 
побудувати демократію без підтримки людей і не потрібно 
впроваджувати демократичні інституції проти людської волі. 

Всі посткомуністичні суспільства мають різний досвід 
взаємодії з державою на протязі життя двох–чотирьох останніх 
поколінь. Для деяких, наприклад республік Балтії або Молдови, 
радянська держава була агресором, що пригнічувала їх 
суверенність, для деяких, наприклад, Центральної Азії або 
Кавказу, спільна з Росією державність була виразом імперського 
впливу, що сягає коренями у минуле сторіччя або ще раніше. В 
обох випадках збереження національних культур та релігійної 
ідентичності стає особливо важливим і стимулює людей займати 
активну позицію по відношенню до своєї спадщини, але це не 
обов’язково повинно ставати у конфронтацію з іншими 
функціями держави. 

В Центральній Європі 22-річний період між двома світовими 
війнами виявився занадто коротким, щоб об’єднати державні 
структури, що виникли після Другої світової війни. Знов таки, 
націо-нальна та релігійна ідентичність стали головним чинником 
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активності людей. Більшість країн в цьому регіоні стали свідками 
прагнення конфронтації з авторитарною державою. Драматичний 
переворот в Угорщині у 1956 р. та мирні зміни в Польщі у тому ж 
році, празька весна 1968 р., страйки у Польщі в 1970 і 1976 рр. і, 
нарешті, народження “Солідарності” в 1980 р. позначалися гострою 
конфронтацією між населенням і державою в цих трьох країнах, 
що відіграло визначальну роль у розпаді комуністичної системи. 

Загальним знаменником усіх названих форм активності була 
здатність і готовність людей збиратися разом у натовпи, 
висловлювати спільні інтереси та бути у конфронтації з державою. 
Реакція державного апарату була завжди сувора і у більшості 
випадків зводилася до безпосереднього використання військової 
сили. Проте існували також поміркованіші форми конфронтації: 
підписування протестів, зустрічі у неофіційних колах, бойкоти 
окремих дій держави. Підпільні публікації перетворювалися на 
добре відомі норми поведінки, поширені серед інтелектуалів і 
студентства. 

Інтенсивність таких дій в трьох країнах була різною, але їх 
регулярність створювала елементи громадянського суспільства, 
яке складало конфронтацію державі, використовуючи 
демократичні цілі й засоби. Посилення громадянського 
суспільства призвело до виникнення у Польщі організованих 
робочих диспутів. Після хвилі могутніх страйків це призвело до 
заснування об’єднаних профспілок “Солідарність” за підтримки 
майже десяти мільйонів її членів. Ця основа масової активності 
хоча й захиталась під дією військових порядків, але з’явилася 
знову у 1989 р., даючи мандат некомуністичній коаліції 
завоювати державну владу. Події в Угорщині, Чехословаччині та 
республіках Балтії показали, що хоча ці країни вибрали різні 
шляхи, вони прийшли до одного висновку: активність людей 
була визначальним фактором при формуванні нової демократії 
через вибори. Намагання поставити населення у конфронтацію 
силою потерпіли фіаско (Прага, 1989 р., Вільнюс, 1991 р.). 

В країнах колишнього Радянського Союзу сплеск масової 
активності спостерігався під час путчу 1991 р. Хоча увага 
світової громадськості була зосереджена на подіях у Москві, 
мобілізація громадської підтримки законній владі була досить 
сильною у великих містах Росії. Це вказує та те, що образ 
громадянського суспільства, що був сформований головним 
чином в інтелектуальному середовищі під гаслом “перестройки”, 
виявився досить могутнім, щоб дійти до широких верств 
суспільства. Незалежні засоби масової інформації та нові партії 
уважно стежили за поразкою успішних на початку зусиль. Проте 
серйозні політичні зміни, включаючи розпад радянської 
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держави і комуністичної партії, мали місце в результаті дій 
еліти, а не всього суспільства. 

З 1992 р. право голосувати на конкурентних виборах, 
право вибирати з-поміж різних політичних партій та право 
вибирати інформаційні канали були найважливішими рисами 
громадської активності. Громадська реакція була обнадійливою. 
Висока чисельність виборців, швидке зростання числа 
недержавних організацій вказували на те, що активність людей 
може перетворитися на головний фактор підтримки 
перетворень.  

Інша форма активності виникла в економічній сфері. 
Підприємництво повинно було прийти на зміну вадам та 
поразкам економічної системи, що перебувала під контролем 
держави. При впровадженні ринкових принципів ознаки 
активної участі у розбудові приватного сектора в економіці 
здебільшого схвалювалися. В Центральній Європі економічні та 
політичні умови були сприятливими для цього. У Польщі 80% 
землі перебувало в приватній власності і приватна галузь 
ремісництва також завжди була сильною. В Угорщині у 1980 р. 
3,4% економічно активного населення було зайнято в 
приватному секторі. В період з 1982 по 1990 рр. цей показник 
зріс до 11% і досяг 20% у 1992 р. В Радянському Союзі 
приватний сектор не було офіційно визнано, але було очевидно, 
що значна частина харчових продуктів та інших споживчих 
товарів реалізовувалася через неофіційні канали. На питання 
оглядачів громадської думки “Чи бажали б Ви стати 
підприємцем?” – відповіли позитивно 28% угорців, 30% росіян і 
32% поляків (Lengyel). База для економічної активності була 
досить сильною.  

В процесі перетворень держава не повинна ставати на 
заваді активності людей та бути причиною їх розчарувань. Крім 
того, держава має інтерес та обов’язок стимулювати діяльність 
населення у напрямку створення законодавчої бази для 
виконання державних функцій. Подальший розвиток 
посткомуністичних суспільств показав, що цього не сталося. 

Ступінь участі виборців була досить високою, щоб 
засвідчити законність вибраних органів. Проте в деяких країнах 
Центральної Європи ці цифри були нижчими за 50%, особливо 
на місцях, в той час як в інших, наприклад в Центральній Азії, 
доходили до 95%, що нагадувало події минулого, коли 
голосування розглядалось як очікуваний акт лояльності, а не 
прояв особистого ставлення. Політичні партії зустрілися з 
труднощами у мобілізації підтримки і ресурсів поза 
електоральними кампаніями. Неурядові організації, навіть за 
умови значної допомоги ззовні, не здобули широкого інтересу і 
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підтримки. Профспілки є або дуже конкурентоспроможними, 
або на диво спокійними й пасивними. Засоби масової 
інформації цих країн залишаються вільними й незалежними, але 
для них настали занадто важкі часи, щоб приваблювати увагу 
суспільства. Інфраструктура громадянського суспільства 
здається нам слабкою та недорозвинутою. 

Державність: захист суверенітету  
та взаємовідносини зі світом 

Для більшості країн Центральної Європи суверенітет був 
досягнутий завдяки усуненню іноземного впливу. Для деяких 
країн цього регіону державність стверджувалася заново, бо 
федеральна структура була зруйнована (Чехословаччина). Для 
республік Балтії досягнення суверенітету було рівносильно 
поверненню статусу до анексії. Для людей решти країн 
колишнього Радянського Союзу та колишньої Югославії 
утвердження суверенітету та створення державності було й 
залишається найскладнішим і найболючішим процесом. 
Основою суверенітету була федеральна структура держав, але 
останні події негайно вплинули на структуру національностей і 
економічні й політичні інтереси. Тенденції до подальшої 
дезінтеграції та до термінової уніфікації новостворених 
федеральних принципів проявили себе насамперед у політичних 
програмах, але при деяких драматичних обставинах такі 
тенденції втягнули людей у озброєні конфлікти.  

Концепція суверенітету вже записана у законах усіх країн 
регіону та деяких автономних республік Російської Федерації. 
Міжнародне визнання, включаючи членство в міжнародних 
організаціях, також одержало ознаку збалансованих прагнень 
національних груп з врахуванням сукупних інтересів їх 
найближчих та віддалених сусідів. Випадкові прояви намагань до 
об’єднання не виражають сильних тенденцій до неприйняття 
існуючих установ. 

Незважаючи на складність цих питань, процес досягнення 
суверенітету був на диво рівним. В результаті задача захисту 
суверенітету перетворилася зараз у важливе завдання 
державності, що утверджується або була створена заново. 
Традиційний шлях захисту суверенітету з використанням сили 
не відповідає ні сучасним правилам взаємовідносин у світі, ні 
можливостям більшості держав у регіоні. Всі країни колишнього 
Радянського Союзу значно скоротили свої військові сили і у 
випадку небезпеки (наприклад у Таджикистані або Грузії) 
покладалися на зовнішні сили. Важливо зазначити, що ця форма 
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допомоги була надана на основі багатонаціональних угод, часто 
з присутністю ООН, так що це не шкодило іміджу суверенітету. 
Країни Центральної Європи вибирають інший шлях 
гарантування безпеки – через приєднання до НАТО. Проте ясно, 
що ефективний захист суверенітету повинен базуватися на 
невійськових засобах. 

В регіоні можна ідентифікувати дві можливі загрози: одна з 
них знаходить втілення у національній та релігійній 
різноманітності, а інша виникає з економічної конкуренції. 
Національні та релігійні відмінності у відношенні до суверенітету 
провокують занепокоєння двох типів. У країнах з істотною 
часткою етнічних меншостей погроза є переважно внутрішньою, 
але з можливим тиском іззовні (республіки Балтії, Центральна 
Азія). Національна та релігійна ідентичність груп, що 
переважають, дозволяє побудувати імідж державності у вигляді 
нових юридичних осіб. У міжнародному співтоваристві цей 
імідж може бути спотворений шляхом звинувачень у 
нетолерантності. Таким чином, держава знаходиться під тиском 
внутрішніх та зовнішніх проблем. Нова роль держави у 
посткомуністичних суспільствах полягає в тому, щоб 
врегулювати національні і релігійні тиски шляхом переговорів, 
пом’якшення конфліктів та побудови коаліцій. Така роль 
держави повинна інтерпретуватись не як зацікавлене 
посередництво, а як захист суверенітету. Для високогомогенних 
країн, таких як Польща, на міжнародну інтеграцію дивляться 
якоюсь мірою як на погрозу національному суверенітету. 

Інша погроза суверенітету стосується економічного 
суперництва на світовому та регіональних ринках. В сучасних 
умовах значні частини Землі знаходяться під контролем 
політичних, фінансових та технологічних засобів, що принижує 
значення суверенітету. Диспути щодо використання природних 
ресурсів в Середній Азії або нафто- і газопроводів у Центральній 
Європі можуть служити новими прикладами погроз 
новоствореним або утвердженим суверенітетам. Країни 
колишнього Радянського Союзу, які втрачають контроль за 
вітчизняними економічними системами, що планувалися з центру, 
повинні зараз приділяти увагу іншій сфері впливу: міжнародним 
ринкам. Виробництво та торгівля на місцях ще дуже слабкі, щоб 
протистояти тиску світового ринку. 

Висновки 

За останні декілька років виникло багато новоутворень у 
посткомуністичному світі. По один бік демаркаційної лінії 
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знаходяться економічні системи країн Балтії, Польщі, 
Словаччини, Угорщини, Словенії та Хорватії, що швидко 
розвиваються (очікується, що Чеська Республіка незабаром 
приєднається до цієї групи), по другий – економічні системи 
Росії, України та деяких інших республік колишнього 
Радянського Союзу, що занепадають. Румунія, Молдова та 
країни, які були вражені громадянськими війнами на Балканах 
та на Кавказі, залишаються на кордоні між цими двома 
групами. І тільки глибокі, послідовні, свідомі та збалансовані 
реформи їх економіки можуть подолати цю небажану тенденцію 
щодо країн колишнього Радянського Союзу. 

В Росії та Україні можна побачити дві тенденції: перша – це 
зростаюче усвідомлення необхідності реформування, 
підвищення інтелектуальних можливостей і побудови 
концептуальної  
“інфраструктури” реформ; друга – зростання рівня 
корумпованості та криміналу, скорочення випуску продукції, 
бідність, соціальна дезінтеграція, вичерпання природних 
ресурсів. Важко передбачити, яка з цих двох тенденцій 
переважить. Головне завдання демократичного світу полягає в 
тому, щоб забезпечити підтримку першій тенденції та зробити 
необхідні зусилля для гальмування другої. Для цього потрібно 
нове висвітлення ролі міжнародної допомоги, її механізмів та 
діючих осіб. 

Примітка 
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