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Важливість співпраці України та 
Королівства Іспанії має велике значення при 
вирішенні регіональних проблем, та 
внутрішньополітичних криз обох держав. 
Активна співпраця держав також допоможе 
вирішити економічні проблеми, присутні в 
країнах. Історія внутрішньополітичного та 
зовнішньополітичного розвитку України та 
Королівства Іспанії на міжнародній арені 
багато в чому є схожими.

Обидві країни були приблизно на 
одному рівні наприкінці XX століття під час 
зміни устрою влади з авторитарного на 
демократичний, однак засоби та час, за який

це вдалося зробити дуже різняться, так само, 
як і результати цих змін.

Співпраця між країнами почалася тоді, 
коли Урядом Іспанії було визнано Україну як 
незалежну державу 31 грудня 1991 року, 
однак офіційні дипломатичні відносини між 
Україною та Королівством Іспанія були 
встановлені ЗО січня 1992 року під час 
підписання спільного комюніке між 
міністрами закордонних справ Анатолієм 
Зленко та Франсісіко Фернандес-Ордонесом 
у Празі. Варто відмітити, що ще на початку 
січня 1992 року іспанський прем'єр Феліпе 
Гонсалес заявив про те, що «іспанським 
пріоритетом в Східній Європі є Росія, 
Україна та Румунія». Так, формальне 
встановлення дипломатичних відносин було 
лише питанням погодження графіків 
міністрів закордонних справ обох країн [2].

Україна та Іспанія мають доволі схожі 
проблеми, а саме, питання сепаратизму 
Країни Басків, Каталонії, Валенсії та Криму, 
Східних областей України; економічна та 
політична кризи; корупція; питання про 
єдину офіційну мову; етнічна неоднорідність; 
проблема безробіття; економічна нерівність 
провінцій та областей; міграція; відтік 
інтелектуальної та робітничих сил за кордон.

Відтак, двостороння плідна співпраця 
повинна мати вагомий внесок у розвиток 
багатьох галузь обох країн. Так, Іспанія 
зацікавлена у декількох національних 
проектах України та готова інвестувати їх. У 
свою чергу українська сторона має 
можливість збільшити експорт
сільськогосподар ської пр одукції.

Крім того, з моменту встановлення 
дипломатичних відносин між двома країнами 
договірно-правова база двосторонніх 
відносин нараховує ЗО чинних договорів.

Візит П Порошенка на початку червня 
2018 р. до Мадриду став першим офіційним 
візитом за 22 роки, а також першим візитом 
іноземного лідера з моменту призначення 
нового прем'єр-міністра Іспанії -  Педро 
Санчеса. Також, Гарант провів зустрічі з 
Королем Іспанії Феліпе VI, Головою 
Конгресу депутатів Аною Марією Пастор і 
представниками ділових кіл Іспанії. На 
додаток, Петро Порошенко відвідав регіон 
Галісія, де відбулася зустріч з головою уряду 
Галісії Альберто Нуньєс Фейхоо.

Під час офіційного візиту Президент 
України анонсував підписання нової угоди
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про соцзабезпечення. Угода передбачає 
вирішення проблем у сфері захисту 
української громади та українців взагалі.

Потрібно відзначити, що Україну та 
Іспанію об’єднує не лише довгі 
дипломатичні відносини та схожа історія 
демократизації, а й внутрішньополітичні 
кризи. Насамперед, питання пов’язані с 
неправовим відокремленням Каталонії від 
Королівства Іспанії, а також анексією Криму 
та окупацією Донбасу. Звісно, важко 
порівнювати ці ситуації, адже ситуації 
абсолютно різні: в Іспанії виключно 
внутрішній конфлікт; каталонці є окремою 
нацією, яка має свою мову, національну 
символіку, атрибути автономії, етнічну 
ідентичність тощо. Цікаво і те, що у 
зовнішній політиці Іспанії існує такий 
феномен як «регіональна парадипломатія» 
(«мікродипломатія»), яка зумовлює активну 
діяльність автономних спільнот Королівства 
Іспанії (Каталонії, країни Басків, Галісії та 
Наварри) в міжнародних процесах, діяльність 
яких розбігається з політикою Мадриду [1].

Необхідно зауважити, що країни 
підтримують одна одну у питаннях 
територіальної цілісності. Так, МЗС України 
зробило заяву, де повідомило, що підтримує 
державний суверенітет та територіальну 
цілісність Іспанії у межах міжнародно 
визнаних кордонів; також зазначено, що 
Україна не визнає проголошення в 
односторонньому порядку незалежності 
Каталонії; на додаток, Україна підтримує Дії 
Уряду Іспанії, спрямовані на врегулювання 
кризи в рамках чинної Конституції, 
дотримання законодавства та забезпечення 
поваги до прав усіх громадян.

Однак, іспанська сторона більш 
відкрита та зацікавлена у співробітництві, що 
не так явно проглядається у зі сторони 
України, котра займає менш активну позицію 
у питанні співпраці з Іспанією, марнуючи 
великий потенціал міждержавних відносин.

Однак, не зважаючи на довгу історію 
співпраці обох держав, наразі відчувається 
брак практичної реалізації великого 
потенціалу дипломатичних відносин. 
Зважаючи на внутрішньополітичні кризи, які 
переживають Україна та Іспанія останні 
роки, розвиток та поглиблення міждержавної 
співпраці у економічному, технологічному, 
соціальному та науковому секторах може 
стати запорукою плідного співробітництва

Іспанії та України на міжнародній арені і, як
наслідок -  стабілізації внутрішніх криз.
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