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Спорт, як особлива сфера діяльності, що має високий соціокультурний

статус, відіграє особливу роль у формуванні іміджу країни. Спорт як серйозний

інструмент політичного впливу активно використовували США, Німеччина,

СРСР, Китай. Україна мало знана у світі держава, для великої частини

пересічних громадян інших держав, згідно з багатьма опитуваннями, це

передусім країна футболіста А.Шевченка та боксерів братів Кличків, спортивні

успіхи яких стали частиною її національного бренду. Тому ефективне

просування позитивного іміджу країни, її м’якої сили (Soft Power), із

використанням у тому числі й спорту, є одним із пріоритетів державної

політики. У цьому сенсі винятковою нагодою стало проведення футбольного

чемпіонату Євро–2012 на території України та Польщі (вперше як в історії цих

країн, так і в історії Східної Європи). Прогнозувалося, що слідкувати за

футбольними матчами буде близько мільярду уболівальників – така цільова

аудиторія безумовна варта уваги спеціалістів PR.

Національні інтереси України вимагали максимально використати

футбольне свято для вирішення наступних проблем: 1) економічних –

залучення інвестиції та сприяння економічним реформам, розвитку

інфраструктури, бізнесу та туризму; 2) зовнішньополітичних – зробити

вирішальний крок у напрямку євроінтеграції за рахунок покращення власного

іміджу, подолання існуючих негативних стереотипів щодо України; ліквідації

тавра «чужого, іншого», «неєвропейської» держави; 3) внутрішньополітичних –

сприяння об’єднанню країни, утвердженню її національної ідеї, покращення

внутрішнього іміджу; 4) спортивної галузі – піднесення престижу українського
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спорту, використання побудованих спортивних об’єктів для розвитку

спортивної культури, масового спорту; 5) інформаційної сфери – вирішити

проблеми інформаційної присутності України у світі, протидіяти

інформаційним війнам.

Метою запропонованого дослідження є аналіз оцінок польських

політичних діячів та експертів–політологів іміджевих здобутків та втрат

України внаслідок проведення Євро–2012. Ці оцінки складають особливий

інтерес через значну об’єктивну зацікавленість Польщі як у стратегічній

двосторонній співпраці з найближчим сусідом, спільний кордон із яким складає

535 км, так і в позитивному розвитку подій в Україні, що є гарантією безпеки

східних польських кордонів (втілення гасла «немає незалежної Польщі без

незалежної України»); через особливу роль Польщі як країни–адвоката для долі

України в європейському та світовому співтоваристві, лобіювання Польщею

українських інтересів в Євросоюзі та її стабільну підтримку України за будь–

якої геополітичної кон’юнктури.

Вказана проблема має полідисциплінарний характер і окремі її аспекти

висвітлювалися в науковій літературі. Проблематиці спорту як інструменту

державної політики присвятили дослідження українські політологи Н.Пелагеша

[14], А.Гетьманчук [4]; російські науковці М.Ю. Прозуменщиков [16], Д.А.

Алексєєва [1], Н.П. Бродська [3], В.И. Столяров, С.Ю. Баринов, М.М. Орешкин

[18]. Ставлення поляків до України та українців стали предметом наукового

зацікавлення як польських (Б.Бердиховська [2], Й.Конєчна–Саламатин [9]), так

і українських науковців (А.Рибак [17]). Стратегії використання спорту для

ефективних маркетингових комунікацій вивчалися польським професором

Я.Клісінські (Dr hab.n.ekon. J.Klisiński) [8;33]. Перші спроби оцінити вплив

чемпіонату Євро–2012 на формування іміджу України провели польські

експерти С.Матушак (S.Matuszak) та Т.Ольшанський (T.Olszański) [37]. Проте в

Україні поки що відсутні дослідження, присвячені вивченню польського

погляду на іміджевий вимір Євро–2012.
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Емпіричною базою запропонованого дослідження є моніторинги

аналітичних центрів: польського Центру дослідження громадської думки

(Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, далі – CBOS), польських

маркетингових фірм On Board PR i San Markos; українського Інституту світової

політики; Українського центру економічних і політичних досліджень (УЦЕПД).

У роботі використані матеріали польських та українських мас–медіа.

Польський професор Я.Клісінські вказує, що національна промоція не є

універсальним інструментом і має сенс тільки тоді, коли оцінки країни

занижені. Польща і Україна до Євро–2012 якраз і належали до таких країн, і це,

на думку дослідника, стало рідкісним привілеєм і дуже цінною конкурентною

перевагою [8,с.608]. Отримання права проведення Євро–2012 було честю, проте

одночасно несло великі репутаційні ризики. Як свідчить моніторинг «Euro

2012: Nadzieje i obawy», проведений фірмами On Board PR i San Markos у 2008

р. [24], 52% поляків побоювалися можливої міжнародної компрометації країни.

Цікаво, що українці виявилися більшими оптимістами – лише 17% із них

висловили занепокоєння з цього приводу.

У опитуваннях CBOS містилося важливе запитання про перспективи

покращення стосунків між Польщею та Україною. У 2007 р. 78% опитаних

польських респондентів бачили можливості до зміцнення стосунків між

країнами [20], проте в 2012 р. – усього 38% відповіли позитивно, а 42% були

налаштовані песимістично. Причиною зміни настрою польські експерти

вважають погіршення політичної ситуації в Україні та ув’язнення

представників опозиції [41,s.5–7].

Щодо ставлення пересічних поляків до українців, то напередодні

чемпіонату 32% опитаних CBOS поляків задекларували свою симпатію, так

само 32% – нелюбов, решта висловили байдужість [38]. Українські фанати в

Польщі показали себе із кращої сторони – українців немає в списку із 228

порушників закону під час Євро 2012 [15].

Мас–медіа Польщі приділяли багато уваги Україні як партнеру Євро–2012,

демонструючи доволі високий ступень поінформованості про стан її справ.
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Тональність більшості публікацій доброзичлива, толерантна. Слід зазначити,

що польські засоби масової інформації, порівняно із російськими і західними,

традиційно висвітлюють українську проблематику в більш позитивному ключі

[10,с.6]. Критика окремих дій української сторони мала цілковито

конструктивний характер, віддзеркалювала дійсно існуючи проблеми і була

спрямована на виправлення ситуації. Єдиним медійним польсько–українським

скандалом став інцидент на польському радіо Eska Rock, однак він не мав

характеру провокації, скоріш виглядав як прояв невігластва. Для української

сторони важливою була миттєва реакція польських властей на цей випадок [29].

З іншого боку, у європейських мас–медіа Євро–2012 в Україні подавався

лише в чорних фарбах, що нашкодило іміджу України, призвело до фінансових

збитків через відмову вболівальників від поїздок в Україну. Зокрема лише три

команди обрали місцем свого перебування Україну, решта тринадцять

розмістилися в Польщі [26]. Тиражувалися висловлювання M.Платіні (Michel

Platini) про нечувану дорожнечу українських готелів [43]. Як повідомляли

польські ЗМІ, поява на сайті англійського міністерства закордонних справ

застереження проти поїздок в Україну та Польщу через пануючий там расизм

[28], фільму BBC «Стадіони ненависті», навіть призвела до зворотних

результатів для самої англійської збірної – вона не дорахувалася своїх

уболівальників, про що офіційну скаргу склала англійська футбольна федерація

[27].

Щодо інформаційного супроводу Євро–2012 з боку України, то тут були

зроблені деякі кроки, які мали б покращити європейське сприйняття України.

Зокрема діяв чотиримовний інформаційний центр (Centrum Informacyjne

«Ukraina–2012») [7]. Проте слід зауважити, що інформаційна присутність

Україні в Європі все ж була абсолютно недостатньою, їй не вдалося попередити

появу чорного PR та дати оперативну гідну відсіч у інформаційній війні.

Польські експерти відмічають, що підготовка до такої масштабної імпрези

оголила та поглибила внутрішні проблеми України. Нокаутичного удару іміджу

України завдало переслідування в судовому порядку представників опозиції,
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передусім справа Ю.Тимошенко. Євро–2012 проходив під знаком цієї справи і в

умовах дипломатичного бойкоту [6]. Представники ЄС відмовилися їхати на

відкриття Євро–2012, мотивуючи це занепокоєнням станом прав людини в

Україні [25]. Німецькі урядовці пропонували перенести чемпіонат до Польщі

чи інших країн [42]. Голландські уболівальники в Харкові охоче носили

футболки з надписом «Юлі волю». У польських мас–медіа з’явилася низка

статей із гострою критикою порушень в Україні демократичних та правових

норм та посилення авторитарних тенденцій. Стверджувалося, що Україна

перетворюється на чергову східноєвропейську сатрапію [44].

Польща, її міністерство закордонних справ [34], активно виступали проти

бойкоту чемпіонату. Відмічалося, що бойкот призведе до кризи та повного

відчуження у стосунках Україна–ЄС [39]. У статті «Побили Тимошенко,

заболіло Європі» стверджувалося, що Євро–2012 мало стати перепусткою

України до Європи. Однак ситуація напередодні чемпіонату така, що ЄС може з

грюкотом зачинити українцям двері. Польща поки що має можливість схопити

за ручки тих дверей та зупинити [23]. Польські журналісти підрахували, що

слово «бойкот» з’явилося в Інтернеті в контексті Євро–2012 у травні–червні 7,6

тис. разів. 61% поляків, за даними CBOS, виступав проти бойкоту, 21% – «за»;

72% поляків вважали, що польські політики не мусили брати участь у бойкоті.

Переважна більшість опитаних – 55% були переконані, що участь у бойкоті

нашкодить Польщі як співгосподарю чемпіонату [21,s.2–3]. Тобто відмова від

бойкоту мала в основі не політичні уподобання, а національні інтереси Польщі

та її громадян.

Іншими причинами закликів до бойкоту України стали: 1) діяльність

FEMEN, які виступали з протестами проти чемпіонату під приводом того, що

він сприятиме розвитку проституції («євро–секс–паніка») [40]; 2) жорстоке

поводження в Україні з безпритульними тваринами.

Дуже зашкодили іміджу України повідомлення про корупційні скандали

навколо Євро–2012. Т.Кулаковський (T.Kułakowski) зауважив, що Євро–2012

мало бути для України шансом цивілізаційного стрибка, а стало механізмом для
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заробітку гігантських грошей «своїми» олігархами чергової команди влади [36].

Transparency International визначила корупцію в Польщі та Україні за час

підготовки Євро–2012 на рівні 5,5 и 2,3 (0 – найвищий рівень, 10 – найнижчий)

[13].

Ще один сильний удар по репутації України напередодні Євро–2012

нанесли вибухи у Дніпропетровську. Gazeta Wyborcza назвала їх антирекламою

чемпіонату. У статті міститься припущення, що вибухи є елементом

внутрішньополітичної війни в Україні. Польські політологи вважають це

драмою країни, яка перебуває в глухому політичному куті [31].

Відмічена політологами взаємозалежність України і Польщі внаслідок

зобов’язань у рамках підготовки Євро–2012 [12] сприймалася польською

стороною не завжди із радістю, а нерідко трактувалася і як «геополітичне

покарання» поляків [5]. Адже Польща доклала величезних зусиль для

просування власного іміджу і позиціонує себе як європейська демократична

країна. Важкі українські реалії кидали тінь на Польщу, як головного партнера

України, що загрожувало останній стати жертвою ефекту злиття іміджів – коли

б на імідж Польщі перенеслася частка негативного іміджу України. Тому, як

вказують німецький політологи С.Стюарт (S.Stewart) та С.Халлінг (S.Halling), у

деякі моменти співгосподарювання на Євро–2012 виглядало як вимушене

партнерство, відчувався брак спільних соціальних та культурних проектів, а

слоган «Творимо історію разом» взагалі перетворився на пустий звук [32,s.2].

Польща, зазначає А.Бжезицький (A.Brzeziecki), все більше політично та

економічно віддаляється від країн Східної Європи, однак полишати Україну

вона права немає. Навіть якщо Євро–2012 матиме успіх, це не відведе від

України загрозу міжнародної ізоляції та не усуне її проблеми [23].

Депутат Європарламенту від Польщі П.Коваль (P.Kowal) вважає, що

поляки і українці втратили історичний шанс, соціально не скористалися

підготовкою до Євро, не було проведено спільних виставок, турнірів. Однак

Польща отримала для себе більше користі від чемпіонату – Україні завадила

внутрішньополітична обстановка [19]. Євро–2012 називають невикористаним
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шансом України також польські експерти С.Матушак (S.Matuszak) та

Т.Ольшанський (T.Olszański) [37]. Вони вказують, що в Україні не відбулося

модернізації економіки, а кошти, які виділялися на чемпіонат, виявилися

недостатніми, частина з них просто привласнена. Шанс на виправлення іміджу

України був майже повністю знищений у зв’язку зі справою Ю.Тимошенко. У

колах західних політиків більш жваво обговорювали проблеми наростання

авторитарних тенденцій в Україні, ніж події чемпіонату. Щодо суспільного

виміру футбольного чемпіонату, то тут польські експерти зауважують, що

Євро–2012 в Україні не було використано для проведення суспільно–

політичних кампаній, які мали б підкреслити ідеї єдності країни, національної

гордості чи національно–державної свідомості, у рекламних кампаніях не

зверталися до патріотичних гасел.

Отже, Україна як співгосподиня Євро–2012 отримала унікальний

історичний шанс значно покращити свій міжнародний імідж. Наскільки вона

справилася із цим завданням з точки зору польських експертів? Позитивним є

те, що чемпіонат не був зірваним, пройшов на доволі високому рівні, були

побудовані спортивні об’єкти та дещо покращена інфраструктура, хоча

системних глибоких реформ економіки так і не проведено. Попри всю

негативну медійну пропаганду уболівальники відвідали Україну і довели

абсурдність обвинувачень. Шведи з’явилися на стадіон з плакатами «Дякуємо,

Україно!», а британські фани організували процесію з труною на знак протесту

проти висловлювання футболіста С.Кембелла (S.Campbell) про те, що

уболівальника мають шанс повернутися з України в труні. Закордонні гості в

більшості отримали позитивні враження, у першу чергу від гостинності та

доброзичливості українців. Ніяких інцидентів расового характеру зафіксовано

не було, чемпіонат не став «футбольним Армагедоном» і нікого з

уболівальників не привезли додому в труні.

Поляки, як свідчать дані CBOS, у своїй переважній більшості (89%)

оцінили результати проведення Євро–2012 як цілковитий успіх Польщі та

України [35]. Відомі польські спеціалісти в галузі PR також стверджують, що
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Євро став промоційним успіхом Польщі і також України. Польща використала

можливість для покращення власного іміджу на всі 100%, довела свою

здатність організовувати масштабні заходи європейського рівня. Головне тепер

– втримати цей позитивний імідж і розвивати його далі [22].

Експерти Інституту світової політики (ІСП) теж зробили висновок, що

Євро–2012 виявилось успішним іміджевим проектом України в Євросоюзі [12].

ІСП провів під час чемпіонату перший європейський екзит–пол. Було

з’ясовано, що більше половини уболівальників (57,25%), котрі відвідали

Україну, покращили своє ставлення до країни, 55,82% відчули до неї симпатію,

31,87% висловили готовність до співпраці. Більшість із них (84,64%) ніколи

раніше не бували в Україні. Громадяни країн ЄС висловилися за інтеграцію

України до Євросоюзу та безвізовий режим. 42,56% з них вважають, що

Україна заслуговує на членство в ЄС вже найближчим часом, 30,92% – бачать її

членство в перспективі [12].

Однак внутрішньополітичні проблеми України поставили під загрозу шанс

проведення Євро–2012 на її території, призвели до дипломатичного бойкоту

чемпіонату. Польські експерти вказали на нереалізований іміджевий потенціал

України. У світовому рейтингу країн Country Brand Index 2011–2012 Україна

опустилася на 6 позицій і зайняла 105 місце з 113–ти країн світу та 33–тє в

Європі, що можна вважати іміджевим провалом [30,p.76,79]. Україна після

прощальних салютів Євро–2012 залишилася з великим зовнішнім боргом,

репутацією непередбачуваної корумпованої авторитарної країни та із майже

зупиненим процесом євроінтеграції. Таким чином більшість із довгострокових

стратегічних завдань, що стояли перед Україною у зв’язку із Євро–2012,

виконано не було.

Отже, польські експерти констатують в цілому позитивні зміни іміджу

України внаслідок проведення Євро–2012. Однак посилення в країні

авторитарних тенденцій та кримінальне переслідування опозиції викликають у

польських аналітиків сумніви щодо закріплення і розвитку іміджевих успіхів

країни та щодо її європерспектив. Польські експерти позитивно оцінюють
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польсько–українські стосунки та співпрацю країн у ході підготовки до Євро–

2012, проте вказують і на нереалізовані можливості. Ставлення до України в

польських мас–медіа позитивне, коректне, критика на адресу України

конструктивна та доброзичлива. В оцінках внутрішньополітичної ситуації в

Україні переважає гостра критика. Найбільш негативно на імідж України в ході

підготовки та проведення Євро–2012 впливали наступні внутрішньополітичні

фактори: відхід від демократичних принципів, авторитарні тенденції,

ув’язнення представників опозиції, корупційні скандали, відсутність

економічних реформ, невизначеність зовнішньополітичного курсу;

зовнішньополітичні фактори: чорний PR у європейських мас–медіа, політична

та економічна криза в Європі, намір Росії втягнути Україну в Євразійський

союз. На думку польських дослідників, поліпшення іміджу залежатиме від

здійснення в Україні реформ щодо відповідності Копенгагенським критеріям,

звільнення представників опозиції, проведення демократичних виборів.

Вивчення моніторингів та аналітичних матеріалів польських політологів

свідчить про постійний інтерес до проблем внутрішньої та зовнішньої політики

України, її іміджу та місця у світовому співтоваристві. Науковий доробок

польської політології потребує подальшого глибокого і всебічного

дослідження.
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