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РОЛЬ БАЛКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ ПРИ ФОРМУВАННІ
ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ
У статті здійснено спробу виявити та оцінити
масштаби участі Балканських держав у творенні стратегії
розширення ЄС. Зважаючи на глибокі традиції співпраці між
Україною та країнами Балканського півострова і спільність
історичного досвіду, визначено можливості впливу останніх на
формування політики ЄС безпосередньо щодо України на
сучасному етапі.
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Європейського Союзу
Незважаючи на внутрішньополітичні негаразди, курс
української держави на європейську інтеграцію офіційно
залишається на порядку денному. Його перспективи залежать
від умов внутрішніх (готовності до зближення з ЄС, для якого
формально, згідно ст. 49 Договору про ЄС [1], достатньо
поділяти «європейські цінності», а для повноцінного членства –
відповідати Копенгагенським критеріям) та зовнішніх, до яких
відносимо спроможність Євросоюзу до подальших розширень, а
також згоду як керівних інституцій ЄС в цілому, так і усіх країн
членів на прийняття України до Об’єднаної Європи. На практиці
консолідована воля Унії важить більше, аніж проєвропейська
налаштованість держави, виконання нею політичного,
економічного чи «членського» зобов’язання. Підготовка
Європейського Союзу до розширення здійснюється як на
загальноєвропейському, так і на національному рівнях, тому
підтримка іноземними державами європейських прагнень країни
відіграє важливу роль, особливо в умовах загострення
громадянського протистояння в Україні, спровокованих
відмовою влади від підписання Угоди про Асоціацію з ЄС.
Серед найбільших лобістів і симпатиків України в Євросоюзі є
країни колишнього соцтабору та Балканські країни, з якими

2
нашу державу єднають, на жаль, не лише укорінений у далекому
минулому позитивний досвід співпраці, а й пережиті на зламі
тисячоліть глибокі суспільні трансформації і політична
нестабільність. Тому метою цієї статті є виявлення потенціалу
Балканських держав формувати політики Євросоюзу щодо
України.
Можливості Балканських держав впливати на творення
стратегії розширення Євросоюзу, його Східної політики та
відносин з Україною прямо не досліджувалися. Однак питання
політики ЄС щодо України, інкорпорації його східних сусідів
неодноразово піднімалися Т. Герасимчук [2], І. Клименко, І. Ус
[3], О. Парахонським, О. Резніковою [4] та іншими вченими;
серед західних науковців варто виокремити Г. Волес та В.
Волес, У. Седельмаєр [5; c. 621-668]. У контексті поставленої
проблеми інтерес становлять дослідження О. Ковальової [6] та
В. Копійки [7], які розкривають механізм формування стратегії
розширення ЄС. Оскільки можливості втручання та коригування
загальноєвропейської політики напряму залежать від ступеня
інтегрованості держави у структури ЄС, потрібно взяти до уваги
роботи О. Бірюкової [8], О. Чумаченко [9], та російської
дослідниці Ю. Кудряшової [10], присвячені перспективам
європейської інтеграції Західних Балкан. Зважаючи на очевидну
актуальність теми, очевидно, що вона потребує докладнішого
вивчення.
Стаття базується на критичних поглядах сучасних
дослідників політики ЄС, документально-договірній базі та
матеріалах преси, котрі висвітлюють позиції дипломатів та
урядовців Балканських країн.
Балканські держави є неоднорідними у своєму складі.
Можна виділити три групи на основі критерію інтегрованості у
структури ЄС. У цій розвідці найбільшу увагу ми приділимо
першій групі країн:
Країни-члени ЄС (Греція – з 1981 р., Словенія – з 2005,
Болгарія та Румунія – з 2007, Хорватія – з 2013);
Країни-кандидати на членство в ЄС (Колишня
югославська республіка Македонія – країна-кандидат з 2005,
Чорногорія – з 2010, Сербія – з 2012);
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Країни, що не є членами ЄС (Албанія – надіслала заявку у
2009, Боснія і Герцеговина – розцінюється як потенційний
кандидат, не надала заявки; частково визнана держава Косово
розцінюється як потенційний кандидат) [11].
Досвід участі Балканських держав в об’єднавчих процесах
Європи для України є показовим і надається до компаративного
аналізу з тих причин, що країни Балкан (окрім Греції і
Туреччини) також є постсоціалістичними, і здійснюють
трансформацію суспільств та перехід до ринкової економіки.
Західні Балкани є у зоні підвищеної міжетнічної конфліктності
та постійної конфронтації інтересів великих геополітичних
гравців (США, ЄС, Росія) [8, с. 220] і успішний вихід з такої
«пастки» в напрямку ЄС слугує прикладом для України, котра
все ще не здійснила остаточного вибору свого вектору розвитку.
Вважалося, що доля Європи та ідея європейської ідентичності
поставлені на карту на Балканах [12] – тепер вони вирішуються,
головно, в Україні.
Держави Балканського півострова ніколи не були ядром
об’єднавчого процесу, а отже – залишалися периферією у моделі
європейської інтеграції [13, с.62]. Термін «периферія» у цьому
значенні має позитивний і практичний сенс, під ним
розуміються майбутні учасники інтеграційного процесу, в тому
числі й Україна. «Периферія» – повинна поступово злитися з
центром і включитися в загальний процес прийняття рішень.
Навіть якщо мовити про «периферію» територіальну,
геополітичну, то влучне діагностування власної периферійності,
підпорядкованості чи залежності в різних вимірах і діапазонах
не мусить автоматично зумовлювати поглиблення комплексів
неповноцінності або зменшення рівня прагнень [14].
Ще однією спільною рисою є те, що і Балкани, і Україна –
стратегічно важливі для ЄС як регіон енергетичного транзиту в
умовах перманентної напруги в енергодіалозі з Росією і
нестабільності світової енергетичної кон'юнктури [10].
Інтеграція Балканських країн сама по собі є прецедентом.
Аналітики відзначають: щодо них ЄС провадить політику
«подвійних стандартів», що яскраво видно на прикладах Греції,
Болгарії, Румунії, Хорватії. У випадку Греції, приналежність
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країни до «європейської сім’ї» і прагнення урівноважити
стосунки з Туреччиною переважили кіпрську проблему й
економічне відставання. Її вступ в ЄС у 1981 році був
історичною подією: вперше митний союз був створений
розвиненими країнами з високим рівнем доходу та країною із
середнім рівнем доходу. Начебто «передчасне» розширення
2007 і 2013 років за рахунок відносно «слабких» європейських
держав мало на меті посилення стабільності у регіоні, стирання
останніх бар’єрів Холодної війни.
Чи здатні ці фактори спрацювати за аналогією і в Україні?
З одного боку, приєднання до ЄС країн балканського регіону та
проведення на тривалий час адаптаційних реформ викликає
необхідність пошуку якісно нових форматів взаємовідносин між
ЄС та країнами-сусідами на Сході. Зі сторони ЄС передбачалося
прогресивне відкриття нових можливостей близького
партнерства та максимальне стимулювання всіх факторів
зближення [7, с. 343]. Наявність конфігурації політично
стабільних націй та надійних потенційних партнерів в
економічному розвитку уздовж всього східного кордону
становить неабиякий інтерес для Європейського Союзу [15, с.
7]. У цьому плані досвід зближення ЄС з Балканськими
країнами показав ефективність у становленні миру та безпеки у
Європі. Попри всі побоювання настання «втоми від
розширення», включення Болгарії, Румунії та Хорватії в
об’єднавчий процес, надання статусу країн-кандидатів
Македонії, Чорногорії та Сербії дозволяє стверджувати, що
остаточні кордони ЄС ще не сформовані. «Розширення
залишається однією з найефективніших стратегій Євросоюзу, –
заявив у жовтні 2013 року єврокомісар з питань розширення і
політики сусідства Штефан Фюле, представляючи «План
розширення ЄС» на 2014 рік, – таким чином зміцнюється
економічна і політична стабільність як країн, що прагнуть до
ЄС, так і самого Європейського союзу» [16]. Тоді ж Єврокомісія
рекомендувала надати Албанії офіційний статус кандидата на
вступ до Європейського союзу, а також розпочати переговори з
Македонією про приєднання до ЄС. Останнє дослідження
ставлення громадян щодо розширення ЄС службою
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Європейської комісії «Євробарометр» проводилося п’ять років
тому, у 2009 році більшість позитивно оцінювала розширення
ЄС за рахунок включення країн ЦСЄ. На погляд 73%
респондентів це суттєво зміцнило роль ЄС у глобальному
світі [17, с. 5].
Проте, зважаючи на кризу в єврозоні, спостерігається
наростання скепсису довкола подальшого розширення
Євросоюзу. Європейці схильні покладати вину за економічні
негаразди в Унії на балканських членів-неофітів, котрі були
неготові до виконання зобов’язань в рамках Союзу. Вірогідно,
що ЄС буде більш принциповим щодо надання європейських
перспектив Україні, зважаючи на негативні наслідки включення
Болгарії і Румунії до Об’єднаної Європи. Кардинальне
розширення Євросоюзу, вступ до нього багатьох європейських
держав ще більше загострює питання про успішність
євроінтеграційної політики України, вимагає від неї ще більш
рішучих кроків у цьому напрямі, оскільки фактична гегемонія
ЄС у Європі ставить держави, які до нього не приєдналися, у
менш сприятливі порівняно з іншими умови [15, с. 4].
З 1 січня 2014 року головою Ради ЄС стала Греція, з цієї
нагоди Президент Віктор Янукович привітав президента Греції
Каролоса Папульясу: “Розраховую на сприяння Грецької
республіки у подальшому розвитку взаємодії України та ЄС,
спрямованої на укладення й ефективну імплементацію Угоди
про асоціацію. Вірю, що у цьому відповідальному статусі Греція
також здійснить важливий внесок у зміцнення та поглиблення
відносин ЄС із країнами-партнерами, передусім – учасницями
ініціативи “Східне партнерство”» [18]. Саме Греція у 1994 році
була єдиною балканською країною, котра у складі ЄС підписала
Угоду про партнерство та співробітництво з Україною. Проте
подяка президента Януковича Папульясу та грецькому народові
за «дружню і послідовну підтримку України у процесі інтеграції
до Європейського Союзу» є не більш, аніж дипломатичною
формальністю. Адже це Греція у 2011 році запротестувала щодо
ст. 49 угоди про Асоціацію з Україною, яка передбачала
закріплення перспектив членства України в ЄС [19].
Відстороненість
Греції
від
підтримки
українських
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європерспектив пояс нюється глибокою фінансово-економічною
кризою, на грані виключення з ЄС, в якій Афіни побоюються
негативних наслідків для себе (у вигляді скорочення субсидій,
кредитування, згасання фінансових потоків з Брюccеля) у разі
приєднання нового члена. Відповідно до своїх інтересів, Греція
зміщує вектор в Європейській політиці сусідства зі східного на
південний [20].
Серед
Балканських
держав
Словенія
пройшла
найкоротший шлях до членства в ЄС – вісім років: від подачі
заявки 1996 року до отримання членства у травні 2004 року. На
думку аналітиків, в українсько-словенської співпраці в контексті
євроінтеграції є гарні перспективи. Словенці запевняють, що за
менталітетом, характером, працездатністю дуже близькі до
сучасних українців, адже мають безпосередній стосунок до
історичної спадщини Київської Русі [21]. Республіка Словенія
послідовно підтримує питання розширення Європейського
Союзу, в тому числі і за рахунок приєднання України, яку
розцінює як важливого політичного і економічного партнера для
ЄС на своєму східному кордоні. «Словенія є активним членом
ЄС і підтримує питання розширення ЄС. І, звичайно, ми бачимо
Україну інтегровану в європейську співдружність», – заявляв
Президент Словенії Даніло Тюрк під час спільної з Президентом
України Віктором Януковичем прес-конференції у Києві 2011
року. Очільник держави наголосив, що це принципова позиція
Словенії [22].
Як і Словенія, Болгарія неодноразово заявляла про свою
готовність сприяти та підтримувати Україну задля включення у
європейську модель розвитку, продовжуючи ділитися своїм
досвідом, який вона накопичила на своєму шляху до
повноправного членства в ЄС [23]. Болгарія апелює до тісної
співпраці між нашими країнами у минулому та сьогоденні.
Якщо у ЄС постане питання вибору між історичним «ворогом»
Болгарії – Туреччиною чи Україною, пріоритет однозначно буде
віддано останній. Україна є для Болгарії важливим торговим
партнером, і є всі можливості для більшого поглиблення
співробітництва між нашими країнами в галузі туризму, науки,
культури та освіти. У 2005 році між Урядом України та Урядом
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Республіки Болгарія було підписано Меморандум про
партнерство і поглиблення співробітництва в галузі
європейської та євроатлантичної інтеграції [24]. Розширенню
співробітництва між Україною та Болгарією сприятиме
підписання Україною Угоди про асоціацію та створення ЗВТ з
ЄС, заявляє голова МЗС Болгарії Крістіан Вігенін [25].
На противагу визначеній позиції Болгарії, погляди нашого
безпосереднього сусіда – Румунії – на перспективи України в
ЄС не такі однозначні. Безумовно, Румунія є стратегічним
партнером України і постійним учасником переговорів щодо її
європейського майбутнього. Разом із Україною вона входить у
наступні єврорегіони: Карпатський «Верхній Прут», «Нижній
Дунай» та Єврорегіон Чорного моря [26, c. 14], у зв’язку з чим
визначальна роль надається транскордонному співробітництву
двох держав. Одночасно з появою Європейського інструменту
сусідства і партнерства (ENPI) – Румунія з Україною бере участь
у трьох програмах ENPI-CBC: Румунія – Республіка Молдова –
Україна, Румунія – Угорщина – Словаччина – Україна та Басейн
Чорного Моря. Пріоритетами для транскордонної співпраці
ENPI-CBC є: економічний та соціальний розвиток, ефективні та
безпечні кордони, долання спільних провокувань та
співробітництво громадського суспільства [26, c. 15]. Проте ще
й досі залишається низка невирішених проблем в українорумунських відносинах, зокрема проблема визначення лінії
делімітації континентального
шельфу та
виняткових
економічних зон у Чорному морі, питання судноплавства в гирлі
Дунаю Бистре, врегулювання Придністровського конфлікту та
проблема паспортизації Румунією українського населення у
прикордонній зоні [27, c. 254]. Ці проблеми можуть стати
предметом «торгів» у разі, коли питання про вступ України
кардинально постане на порядку денному. Доки ж найближчою
перспективою залишається угода про Асоціацію, Румунія
заявляє про підтримку європейський прагнень України. У
вересні 2013 року Глава Сенату Румунії Крін Антонеску
підтвердив, що Бухарест
підтримує
євроінтеграційні
устремління України і виступив за активізацію політичного
діалогу між двома сусідніми державами [28].
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«Наймолодший» член ЄС – Хорватія – є фортпостом
європейських цінностей на Західних Балканах. Остаточне
рішення про її інтеграцію, реалізоване 1 липня 2013 року, перш
за все було політичним, що доводить вагу цієї невеликої
держави для Унії. Між Україною та Хорватією також у 2009
році підписано Меморандум про співробітництво в сфері
європейської інтеграції, у якому сторони зобов’язалися
«сприяти розвитку взаємовигідної співпраці в сфері
європейської інтеграції, з метою успішного наближення до
Європейського Союзу» [29]. Під час офіційного візиту Міністра
оборони України Павла Лебедєва в Республіку Хорватія у
жовтні 2013 р., хорватська сторона висловила підтримку
євроінтеграційного курсу України, зокрема, у питаннях
підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС [30]. Хоча
очевидно, що пріоритет вступу до ЄС Хорватія надасть сусідній
Сербії, котра вже є країною-кандидатом.
Водночас потенціал впливу на рішення ЄС країнкандидатів на вступ, з якими іще не розпочато переговори, є
мінімальним. Македонія, Чорногорія та Сербія однозначно
підтримують ідею розширення Європейського проекту,
наскільки це відображає їх політичні інтереси. Їх значення для
європейських перспектив України полягає у тому, що названі
держави здатні трансформувати підходи ЄС до визначення
стратегії розширення.
Щодо решти Балканських країн – Албанії, Боснії та
Герцеговини і Косово, то їх великі європейські амбіції
підкріплюються зустрічними кроками ЄС. У 2013 році, коли
Україна та Албанія відзначали двадцятиріччя встановлення
дипломатичних відносин, остання отримала зелене світло на
вступ до ЄС: Європейська комісія рекомендувала надати
Албанії офіційний статус кандидата на вступ до Європейського
союзу. Тирана подала заявку на вступ до ЄС у квітні 2009 року,
того ж місяця набула чинності угода про стабілізацію і
асоціацію Албанії з ЄС. Поки Україна домовляється про
асоціацію, одна з найбільш корумпованих і також найбідніших
країн Європи – Албанія – долає перші етапи на шляху до
членства в співтоваристві. Така ситуація вкотре змушує
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говорити про певну вибірковість застосування Копенгагенських
критеріїв членства. Водночас албанський прем’єр-міністр Еді
Рама заявляє, що «Албанія є найбільш проєвропейською
країною у всій Європі. Відсоток людей, які прихильно
ставляться до Євросоюзу, в Албанії набагато вищий, ніж у будьякій країні ЄС. Таким чином, наша маленька країна привнесе до
Європи позитивну енергію та ентузіазм» [31]. Імовірно, тільки
такий суспільний консенсус здатен компенсувати недостатній
рівень економічного та політичного розвитку для поглиблення
інтеграції з Європейським Союзом. Адже подібна ситуація
спостерігається в Боснії та Герцеговині. Країна гостро потребує
конституційних реформ, але впевнено прагне набути статусу
країни-кандидата на вступ до ЄС до 2014 р. [32].
Прецедент Косово – держави, яку не визнають чотири
члени ЄС, і яка, попри міжетнічну напругу і неврегульоване
міждержавне становище, торує свій шлях у Європу, ведучи
перемовини з Брюсселем з питань торгівлі та спрощеного
візового режиму і готуючись до підписання Угоди про
Асоціацію та стабілізацію [33], дозволяє стверджувати, що
Євросоюз у близькому часі буде змушений переглянути свої
підходи до інтеграційних стратегій.
Незважаючи на те, що представництво Балканських
держав у Європарламенті на сьогоднішній момент становить
більше 12% – 93 депутати з 766 осіб [34], при процедурі
прийняття спільного рішення, яка ґрунтується на принципі
паритетності, передбачається, що ані Європейський Парламент,
що жоден закон не може бути ухвалений без спільної згоди. В
таких умовах підтримках європейських прагнень України
країнами Балкан створює сприятливе тло для сприйняття
України в загальноєвропейських інституціях. На основі
проведеної розвідки можна стверджувати, що країни
Балканського півострова ставляться до європейської інтеграції
України позитивно (Словенія, Болгарія, Хорватія) або позитивно
з певними пересторогами (Греція, Румунія). На їх позицію
впливає географічна близькість між нашими державами, давні
історичні, культурні, духовні, релігійні зв’язки, історичні
традиції співпраці та сучасний стан двосторонніх відносин. Аби
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Балкани могли відіграти позитивну роль для України, необхідно
розширювати інтерактивну взаємодію на всіх рівнях –
дипломатичних, економічних, культурних, науково-освітніх
тощо. Це сприятиме розв’язанню і внутрішньополітичних
проблем, і ефективній зовнішній політиці. Поглиблення
інтеграції ЄС у балканському напрямку навіть в умовах кризи є
своєрідним викликом для Європи, котрий у цьому процесі
здатен трансформувати власні підходи до стратегій розширення
і до європейських перспектив України зокрема. Схожість
соціально-економічної, політичної ситуації країн Балкан
напередодні вступу до Європейського Союзу з сьогоднішніми
українськими реаліями залишає мало підстав аби пишатися,
проте зберігає шанси для України повторити шлях Хорватії.
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Yurchak M.
POTENTIAL IMPACT OF THE BALKAN COUNTRIES TO THE
EU POLICY TOWARDS UKRAINE
In the article the attempt to identify and assess the extent of
the Balkan countries participation in shaping the strategy of the EU
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enlargement has done. Bearing in mind the strong tradition of
cooperation between the countries of the Balkan Peninsula and
Ukraine, common historical experience, we determine the potential
effect of the Balkan countries on EU policies directly in relation to
Ukraine at the present stage.
Key words: Balkan countries, European integration, EU
policy towards Ukraine, European Union enlargement

