ВІСІМ КРОКІВ
ДО СПРАВЕДЛИВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ

Коли у 2015 році було підписано Паризьку угоду, шахтарів Європи — від західної
Іспанії до східної Польщі — охопило відчуття приреченості. Це був наче черговий
(певне, останній) цвях у домовину індустрії, яка страждає протягом останніх
десятиліть. Документ, ратифікований Румунією у 2017 році, став фундаментом для
спільних зусиль усього світу, спрямованих на зменшення парникових викидів,
зокрема і через поступову відмову від
вугілля.
Вугільні регіони, які раніше позиціонувалися як ключові для економіки, адже вони
забезпечували цілі нації засобами від
зимового холоду і літньої спеки, тепер
почуваються покинутими. Поки Європа
обіцяє витратити мільярди на компенсацію шкоди, завданої століттям нестійкого
розвитку, спільноти, які видобували пальне для цього зростання, живуть у непевності.
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названих гігантів. Компанії залякували
своїх працівників скороченнями, стверджуючи, що тиск громадських організацій
призводить до жорсткішого регулювання,
яке робить виробництво надто дорогим.
Боротьба за справедливу трансформацію
змінює ці передумови, адже вона має
розпочатися негайно, незалежно від того,
як довго функціонуватиме домінантна
індустрія. Справедлива трансформація —
це модель розвитку, яка базується на
громадській політиці, розробленій для
певної місцевості, щоб забезпечити чесний заробіток та гідне життя усім працівникам та спільнотам, на яких вплинуть
заходи зі зменшення забруднення. Робота
над переходом ставить усі сторони по
один бік барикад, згуртовує їх навколо
пошуку найкращих рішень для регіонів та
громад.

З іншого боку — захисники довкілля, які
борються зі, здавалося б, далекою та
невидимою загрозою — зміною клімату,
намагаючись змусити гігантів паливної
індустрії зменшити забруднення. Такі
організації надто довго сприймалися як
вороги у тих регіонах, які залежать від
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Розуміння концепції
Визначення у вступній частині окреслює
ключові складники справедливої трансформації, а саме:

Чесний заробіток та гідне життя. Не
будь-яке рішення підходить. Шахтарські
регіони десятиліттями знаходилися під
впливом індустрії-забруднювача. Збіднішання цих територій внаслідок зникнення
домінантної промисловості чи зменшення
викидів є неприйнятним для їхніх мешканців. Більшість новостворених робочих
місць мають відповідати зниклим за рівнем заробітної плати та необхідного рівня
кваліфікації.

Модель економічного розвитку. Йдеться
не лише про залучення інвесторів, хоча це
один із центральних елементів. Поза тим
необхідний інтегрований підхід, який враховуватиме всі значущі компоненти, щоб
створити довготривалий ефект. Таким чином ми говоримо про такі елементи, як Заходи зі зниження забруднення. Відінфраструктура, громадська і соціальна криття фабрики з виробництва сонячних
політика, оподаткування, освіта тощо.
панелей чи встановлення вітрових турбін
можливе не всюди. Хоча й ідеально, однак
Розроблений для певної місцевості. Від не обов’язково, щоб нове рішення для
інших стратегій розвитку, уже розробле- регіону було напряму пов’язане із боротьних у Румунії, справедливу трансформа- бою зі зміною клімату. Залежно від поцію відрізняє той факт, що вона обдумана, тенціалу певної території, будь-яка ідея
впроваджена і оцінена на місцях, на ниж- буде прийнятною, якщо її впровадження
ніх рівнях управління. І хоча експертиза із призведе до відчутно меншого забрудненцентру вітається, однак місцеві потреби та ня, ніж те, яке спричинялося індустрією,
можливості краще відомі якраз тим, хто яку замінили.
має з ними справу щоденно.
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Вибір території

•

Концепція справедливої трансформації
розроблена для територій з такими ознаками:
•
•
•

Наявність домінантної індустрії, яка
негативно впливає на довкілля;
Значна частка населення працює
чи працювала у цій індустрії;
Місцева економіка прямо чи опосередковано залежить від цієї індустрії.

Повіт Горж потребує справедливого
переходу, оскільки:
•

•

На початку 90-х років 40 тисяч людей
працювали у гірничій та енергетичній
галузях. Нині лише 13 тисяч працевлаштовані на 10 шахтах та 4 електростанціях, половина з яких — у сусідньому повіті Долж. ОЕК звільнив 800
працівників у 2016-му, 1000 — у 2017-му
і планує скоротити ще 750 у 2018-му.
Інші великі компанії в регіоні залежать
від ОЕК, надаючи комплексу різноманітні товари та послуги. Значна
кількість працівників зайняті у державному апараті: в управлінні, освіті,
охороні здоров’я, громадському порядку тощо.

Приблизно 80% енергії, видобутої
з вугілля у Румунії, припадає на
Олтенський енергетичний комплекс
(ОЕК). Сотні тисяч тонн речовинзабруднювачів, таких як оксиди азоту
чи діоксид сірки, щорічно потрапляють до атмосфери, а викиди вуглекислого газу призводять до кліматичних
змін.
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Розуміння потенціалу
Ми повинні добре розуміти регіон, щоб
знайти рішення. На початковому етапі це
можна зробити згрупувавши всю значущу
інформацію, вже зібрану національними
та місцевими організаціями. Необхідна
інформація дуже різноманітна і повинна
відповідати на такі запитання:
•

•

•

4

Демографічні дані. Хто ті люди, які отримуватимуть вигоду від процесу і які
будуть його підтримувати? Яка вікова
структура населення? Як багато молодих людей залишилися в регіоні,
а скільки вже мігрували по країні чи
за кордон? Які найбільш поширені
професії?
Інфраструктура. Які головні дороги
у регіоні? Як добре розвинена мережа
комунальних послуг? Де знаходяться
дійсні та виведені з експлуатації промислові парки?
Бізнесове середовище. Які ще компанії існували чи були створені протягом
останніх 20 років? Які їхні потреби?

•

Які чинники впливають на їхній розвиток та що необхідно для зростання
кількості їхніх працівників?
Географія. Де найродючіші ґрунти та
які землі більш придатні для певних
типів сільського господарства? Які
регіони мають найвищий туристичний
потенціал? Яка частка деградованих
ґрунтів може бути засаджена лісом чи
де можуть бути встановлені вітрові
турбіни або високоефективні сонячні
станції?
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Узгодження з відповідальною стороною
Концепція справедливої трансформації
може просуватися одним суб’єктом, але
сам процес не може розпочатися за індивідуальних зусиль. Це витікає із принципу консультації, а також із амбіцій проекту мати вплив на регіональному рівні.
Лідерам повіту належить основна роль
з багатьох причин: розуміння місцевих
реалій є визначним елементом їхньої
діяльності; вони наділені легітимністю,
адже обрані або призначені, щоб представляти інтереси громадян; вони мають
засоби для впровадження заходів, узгоджених з громадою; вони мають спеціальні знання у певній галузі.

однак учасники погодилися, що для повіту
потрібні економічні альтернативи. У квітні
2017 року було організовано круглий стіл
в Тиргу-Жіу, який відвідала велика кількість місцевих представників. Вони погодилися проаналізувати потреби повіту до
кінця року, щоб мати можливість запустити процес.

Для того, щоб поширити цю концепцію
у повіті Горж, з кінця 2016 року румунські
Bankwatch та Greenpeace мали ряд зустрічей з лідерами профспілок і політичних
партій, мерами, префектами, представниками місцевої ради, науки та бізнесу. Хоча
не всі цілі, пов’язані з ОЕК, були узгоджені,
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Обговорення з громадою
Якщо ми маємо критичну кількість місцевих представників, що підтримують початок процесу справедливої трансформації,
то наступним кроком є зустріч з людьми,
на яких шкідлива промисловість впливає
щоденно та напряму. Це може бути будьхто, хто мешкає поряд з ділянкою, на якій
ці компанії ведуть діяльність, незалежно
від віку, статі, зайнятості, політичної та
релігійної приналежності тощо. Всі точки
зору вітаються, адже одним з визначальних принципів справедливої трансформації є її розвиток з низів. Безумовно, лідери
повіту знають потреби та потенціал регіону, який вони представляють, проте деякі
аспекти більш зрозумілі тим, хто живе,
наприклад, поряд з вугільними шахтами.
Більш того, таким чином ми можемо
почути тих, хто не мав можливості висловити чи реалізувати свої ідеї.

випадку культура обговорення або місцеві
організації, що йому сприяють, вже мають
існувати. Спілкування з членами місцевих рад або представниками поселень,
як і з людьми, що контактують з більшою
частиною населення — вчителями, лікарями, власниками магазинів тощо, — є
чудовою альтернативою. Справедлива
трансформація є екстенсивним процесом, що слугує цілому повіту або регіону,
тому неможливо зустрітися за короткий
час з усіма людьми, на яких вона вплине.
Перша громадська подія з приводу справедливої трансформації в Румунії була
організована Bankwatch та Greenpeace
в червні 2017 року в Ровінарі — місті, яке
має вугільну електростанцію і оточене
шахтами Ровінарі, Тісмана, Піноаза та
Росіа.

Обговорення з громадами, що зазнають
впливу, є викликом, якщо метою є наявність інклюзивного процесу. В ідеальному
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Історії успіху
На щастя, ми не перші шукаємо рішення
для моноіндустріальних районів. Хоча
ідея справедливої трансформації є новою, необхідність економічних альтернатив в регіонах, які покладаються на
викопні ресурси, існувала і раніше. Ми
хочемо не винаходити велосипед, а використовувати корисний приклад інших
країн.
В Рурському регіоні Німеччини деіндустріалізація почалася в 1950-х роках зі
зростанням цін на вугілля. Десятиліттям
пізніше місцевий уряд разом з шахтарськими об’єднаннями, банками, торговельними палатами, малим та середнім
бізнесом підготували серію заходів для
реструктуризації та перепідготовки робочої сили, впровадження технологічних
інновацій та реорганізації житлових
районів. Як наслідок, регіону вдалося
розвинути нові сектори економічної
активності, орієнтовані в основному на
інформаційні технології, біомедицину
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або технології захисту довкілля. У такому контексті, регіон розвинув найширшу
мережу академічних закладів у Німеччині, що складається з 5 університетів,
8 технікумів, та є осередком більш, ніж
600 бізнес компаній.
В Корнвелі, Великобританія, важлива копальня каолініту закрилася після 150 років експлуатації. Будівництво проекту
«Едем» почалося в 1995 році. Він став
найбільшою колекцією оранжерей у країні і слугує як дослідницький і навчальний
центр. Було створено близько 400 робочих місць, і за перший рік компанія отримала близько 190 млн. євро прибутку.
Місто Парк-Сіті, штат Юта, США, було
відомим своїм стрімким розвитком до
1950-х років, коли ціни на золото та
срібло почали падати. В 1970-х роках
настав остаточний кінець видобувній
промисловості, і Парк-Сіті поступово
перетворилося на місто-привид. Завдяки низькій вартості оренди місто стало
привабливим для організації кінофести-
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валю Санденс, який щорічно приносить
економіці близько 80 млн. доларів США.

великий студентський та дослідницький
осередок.

Регіон Лоос-ан-Гоель в північній Франції
мав вугільні шахти з 1850 року. Під загрозою поступового припинення шахтарської діяльності в регіоні місцева рада
в 1997 році вирішила впровадити політику стійкого розвитку за активної участі
населення. Ця ініціатива мала великий
успіх: муніципалітет збудував бізнесцентр, що привніс економічне різноманіття в регіон, та центр з досліджень ресурсів сталого розвитку, який дав близько 350 робочих місць.
З 1996 року Гельзенкірхен в Рурському
регіоні Німеччини поступово почав
перехід від шахтарської до альтернативної діяльності за допомогою спорудження наукових центрів, що спеціалізуються на розвитку нових технологій
з енергоефективності, використання сонячної енергії та чистого палива. Таким
чином було створено майже 26 000 робочих місць, а регіон перетворився на
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Підтримка з центру
Оскільки справедлива трансформація
є висхідним процесом, на попередніх
сторінках ми детально описали кроки, які
необхідно зробити, починаючи з нижнього рівня. Після того, як проект буде окреслений, знадобиться підтримка з центру. Влада і необхідні ресурси зосереджені на національному рівні. За останні
25 років в Румунії розробили декілька
стратегій розвитку, багато з яких містили
гарні ідеї. Однак без прозорої кооперації
між центром та регіоном впровадження
проекту виникнуть проблеми та конфлікти, які ще більше ускладнять досягнення
бажаних результатів.

чав незворотний процес. Спеціальні
заходи в менших масштабах, такі як
стимуляція необхідних інвестицій або
індивідуальних навчальних програм, також можуть походити з центру. І останнє,
але не менш важливе: ця підтримка може
бути реалізована шляхом надання фінансових ресурсів місцевому рівню для
фінансування справедливої трансформації.

Підтримка з центру може набувати різних
форм. Просування законопроекту потребує тривалих зусиль і відповідного тиску
з боку всіх місцевих представників, але
після його прийняття він може містити
майже всі необхідні заходи. Швидшим
способом є прийняття пакету заходів
виконавчою гілкою влади, який би розпо-
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тивного впливу реструктуризації на фізичне і психічне здоров'я.

Поправка, прийнята Європейським Парламентом 15 лютого 2017 року в рамках перегляду директиви про торгівлю викидами
вуглецю, передбачає створення із 1 січня
2021 року фонду справедливої трансформації, до якого надходитимуть 2% прибутку
з продажу цих сертифікатів. Доходи залишатимуться на рівні Союзу і будуть використовуватися для підтримки регіонів, де
є висока частка працівників у секторах,
що сприяють викидам вуглецю, і ВВП на
душу населення значно нижчий за середній показник ЄС. Ресурси, призначені для
справедливої трансформації, будуть використовуватися різними способами, такими як:

Крім цього запланованого фонду, вже існує європейське фінансування, яке можна використовувати для цієї ж мети.
Кілька Операційних програм, які можуть
розподіляти ресурси, містять пріоритетні
вісі, такі як регіональна (підвищення
конкурентоспроможності малих і середніх підприємств, підтримка переходу до
низьковуглецевої економіки, підтримка
сталого розвитку міст), людський капітал
(робочі місця для всіх, місцевий розвиток
під відповідальністю громад), велика інфраструктура (просування чистої енергії
та енергоефективності для підтримки
низьковуглецевої економіки), конкурентоспроможність (дослідження, технологічний розвиток та інновації, що підтримують конкурентоспроможність економіки
та розвиток бізнесу).

•
•
•
•
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навчальні/тренінгові ініціативи для
перекваліфікації працівників;
підтримка у пошуку роботи;
розвиток бізнесу;
моніторинг та профілактичні заходи
для запобігання або зменшення нега-
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Що далі?
Справедлива трансформація передбачає
глибокі зміни, які будуть проникати на всі
рівні суспільства. Моноіндустріальні зони
були такими протягом десятиліть, тому
вони стали визначатися цими рисами,
навіть негативними: забрудненим навколишнім середовищем, малою кількістю
можливостей, низькою якістю послуг
тощо.
Щоб змінити ці аспекти необхідні постійні
довгострокові зусилля.
Не існує жодного рецепту для здійснення
справедливої трансформації, оскільки
моноіндустріальні регіони дуже відрізняються один від одного і визначаються
унікальними соціальними, політичними,
економічними чи культурними особливостями.
Водночас немає необхідності в революційних процедурах. Якщо ми будемо
дотримуватись принципів, викладених на
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початку цього посібника, наступні кроки
можна скоротити. Потрібно буде інституціоналізувати робочі групи, щоб розпочати цей процес. Форма, у якій він продовжуватиметься — асоціації, урядові установи, департаменти в межах місцевого
самоврядування тощо — залишається на
розсуд бенефіціарів. Цей орган матиме
комплексну роль не тільки в реалізації
проектів, але й у постійному консультуванні населення, щоб трансформація
була справді справедливою.
Таким чином, справедлива трансформація вугільних регіонах, прийнятна і корисна для всіх, стає можливою. Від регіонів залежить вимагати переходу чи ні, та
від політиків — підтримувати його чи відмовитися. Дії в цьому напрямку будуть
корисними для громад та промисловості,
що опинилися в процесі реструктуризації, а також для безпеки енергетичних
систем, оскільки зміни відбуватимуться
поступово, в узгодженому та очікуваному
всіма учасниками форматі.
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