
ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. 1.1. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 3 

УДК 327[(496.5)+(497.1)]:(4-672ЄС) 

Ю. І. Артюх 
аспірантка кафедри міжнародних відносин Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова к. 32, 
Французький бул., 24/26, м. Одеса-58, 65058, Україна тел.: 
(0482)633259, e-mail: artuh_ulya@inbox.ru 

ПРОЦЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕЕРАЦІЇ КРАЇН ЗАХІДНИХ БАЛКАН: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Стаття присвячена процесу європейської інтеграції країн Західних Балкан. 
Проаналізовано значення інтеграції для країн регіону, виявлено основні проблеми 
для країн, що бажають приєднатися до ЄС. У статті також проведено аналіз 
створення та функціонування ініціатив Європейського Союзу в регіоні, вивчено 
активність держав Західних Балкан в рамках цих організацій. 
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стабілізації та асоціації, Пакт стабільності. 

Регіон Західні Балкани, куди входять Хорватія, Сербія, Македонія, Албанія, 
Боснія і Герцеговина та частково визнана республіка Косово, являє собою найбільш 
нестабільний регіон в Європі. Сьогодні дуже гостро стоять політичні питання та 
питання безпеки в регіоні, такі як нетерпимість, націоналізм, ксенофобія, низький 
рівень демократичної і політичної культури, корупція, організована злочинність, 
незаконні трафіки біженців і переміщених осіб [20, р. 106]. Європейська інтеграція 
посідає головне місце серед загальних цілей усіх країн регіону Західні Балкани [5, 
р. 15]. Європейський Союз розглядається в якості каталізатора для вирішення 
проблем в регіоні [8]. Населення Західних Балкан очікувало від ЄС майже того ж, 
що і громадяни країн Центральної та Східної Європи в 1990-х рр.: по-перше, Союз 
мав би сформувати основу для регіональної безпеки, для подолання наслідків 
зовнішнього домінування і внутрішньої взаємної ворожнечі, по-друге, вирішальним 
стимулом залишалась соціально-економічна модернізація; і по-третє, ЄС 
розглядався як джерело потужних зовнішніх гарантій, поліпшення управління, 
закріплення демократичних норм і обмеження діяльності корумпованих політичних 
еліт [3, p. 12]. Всі балканські країни хотіли приєднатися до ЄС в основному з 
економічних причин. Навіть сьогодні в країнах Західних Балкан рівень безробіття 
дуже високий, наприклад 36 % — в Македонії і 49 % — в Косово. Молоде покоління 
сподівалося, що рівень безробіття впаде, тому що відкриються нові сектори бізнесу, 
крім того, громадяни зможуть працевлаштуватися в Європі. 

Тема відносин ЄС та західно-балканських країн є досить популярною як на 
Заході, так і на Сході. Для ЄС Західні Балкани є природним географічним 
розширенням, щоб охопити континент. Турецький дослідник Жу- 
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нейт Иенігун зауважив, що розширення за рахунок країн Західних Балкан може 
навіть принести дипломатичний престиж ЄС на міжнародній арені [20, р. 106]. 
Коли весь регіон Західні Балкани знаходиться в оточенні держав — членів ЄС, 
довгострокова стабільність в Європі можлива лише при включенні країн ПСЄ в 
європейське співтовариство [5, р. 16]. Внутрішня безпека Європейського Союзу може 
зрости, якщо внутрішні проблеми безпеки ЄС буде вирішувати через нівелювання 
зовнішніх негативних впливів [18]. Імануїл Валлерстайн, американський соціолог, 
припустив, що розширення, можливо, і не принесе позитивних економічних 
результатів у короткостроковій та середньостроковій перспективі, але у 
довгостроковій перспективі розширення зовнішнього ринку та збільшення 
внутрішнього представляє економічну вигоду для ЄС [19, p. 667]. На думку 
російської дослідниці Юлії Кудряшової, приєднання до ЄС додаткового числа про-
блемних країн викликає у європейського співтовариства відчуття відторгнення [1]. 

Для вступу в ЄС країни-кандидати повинні виконати ряд вимог. Вони були 
визначені на засіданні Європейської Ради в Копенгагені в 1993 р. і отримали назву 
«Копенгагенські критерії». Країни, що хочуть приєднатися, мають відповідати 
наступним вимогам: стабільні інститути, які гарантують демократію, верховенство 
закону, права людини, повагу та захист прав меншин; функціональна ринкова 
економіка та здатність впоратися з конкуренцією і ринковими механізмами в ЄС; 
здатність взяти на себе і ефективно виконувати обов’язки членства, включаючи 
прихильність цілям політичного, економічного і валютного союзу [6]. Англійська 
дослідниця Джуді Бет відмітила, що для країн Західних Балкан було висунуто 
додаткову умову — розвиток регіонального співробітництва. Подібні умови офіційно 
не висувались для країн Центральної та Східної Європи. Кожна держава ЗБ 
повинна продемонструвати прихильність до поліпшення відносин та розвитку 
політичного й економічного співробітництва з сусідами по регіону. Двосторонній 
підхід, який був застосований до кандидатів з Центральної та Східної Європи, у 
випадку із Західними Балканами не можна використовувати з міркувань безпеки 
[3, p. 10]. 

Отже, метою поданої статті є виявлення основних проблем та досягнень 
західнобалканських країн на шляху до ЄС. 

В процесі підготовки до європейської інтеграції в країнах Західних Балкан 
визначився ряд проблем, серед яких чільне місце посідають проблеми розбудови 
демократії, свобода ЗМІ, вплив корупції на розвиток суспільства. 

Наприклад, перехід до демократії і соціальної консолідації в Албанії ре-
алізовується повільно і проблематично. Глибокий міжпартійний конфлікт в Албанії 
демонструє, що політичні лідери сприймають партії не як політичні організації, що 
об’єднують вільних громадяни, а скоріше як ідеологічний камуфляж для захисту 
економічних інтересів кланів і регіонів у конкуренції один з одним. В албанському 
традиціоналістському суспільстві, як і раніше, домінують чоловіки, а це негативно 
впливає на включення жінок в політичне життя, на місцевих виборах 8 травня 2011 
р. 
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тільки 17 з 768 кандидатів були жінки [16, р. 5]. Якщо говорити про де-
мократизацію та процес державотворення, то можна відзначити регрес в Боснії і 
Герцеговині. Через політичні суперечки між босняками, сербами і хорватами 
необхідні реформи було відкладено. З одного боку, боснійське суспільство не дозріло 
до справжньої громадянської демократії. Воно, як і раніше, є етнічно розділеним, і 
навіть якщо боснійські закони не носять дискримінаційного характеру, політичні 
дебати на рівні еліт відбуваються за етнічною ознакою. З іншого боку, незважаючи 
на те, що більшість пересічних громадян розглядають національну ідентичність в 
якості головного елемента їхньої системи цінностей, вони все частіше починають 
більше дбати про гідне життя, роботу і перспективу для своїх дітей; вони розча-
ровані дрібною гризнею своїх етнічних еліт, які, у свою чергу, втратили важливі 
можливості, запропоновані ЄС, і здаються все більш і більш корумпованими [11, Р. 
17]. 

В цьому сенсі Хорватія має найбільше досягнень, хоча в суспільстві ще 
відчутними є націоналістичні та ультраправі настрої, особливо у великих містах 
[12, р. 34]. 

В країнах регіону ЗМІ зазнають впливу як з боку держави, так і з боку 
представників бізнес-еліти. Наприклад, в Албанії ЗМІ та журналісти стикаються з 
тиском з боку бізнесу та уряду. Враховуючи складне фінансове становище, 
албанські ЗМІ залежать від реклами. В уряду є рекламний бюджет для всіх своїх 
міністерств — в цілому близько 15 мільйонів євро на рік, ці кошти доступні лише 
для проурядових мас-медіа. Велика частина цих грошей віддається проурядовим 
ЗМІ, тим самим погіршуючи становище опозиційних ЗМІ. Подібна ситуація 
склалась і в інших країнах регіону [14]. Свобода слова і засобів масової інформації в 
Хорватії стикаються з такими ж труднощами, як і в інших країнах Південно-Східної 
Європи: вплив політичної та бізнес-еліти, залякування та підкуп журналістів [12, р. 
37]. 

В країнах регіону залишається високим рівень корупції та організованої 
злочинності, що перешкоджає демократичним перетворенням та лібералізації 
економіки. Національна економіка приватизована окремими особами і 
організованими групами, що сформувались з колишніх комуністичних спецслужб. 
Наприклад, Албанія, сьогодні — це країна з архаїчною інфраструктурою, нестійкою 
демократією, повільним формуванням громадянського суспільства і слабким 
державним управлінням. Розширення албанської мафії, перетворення її на фактор 
на міжнародній арені. Основна діяльність албанських організованих злочинних 
угруповань пов’язана з контрабандою та незаконним обігом товарів на своїй 
території та в інших країнах, в тому числі і в Європі [16, р.9]. Значна частина 
громадян Македонії вважає, що організована злочинність існує на найвищому 
рівні. У 2006 р. Демократичний Союз (ДС) представив програму боротьби з ко-
рупцією та організованою злочинністю, але й досі немає результатів його 
діяльності. Злочинні угруповання включають близько тридцяти олігархів, які 
можуть впливати на законодавчі ініціативи та прийняття політичних рішень 
переважно в інтересах власного бізнесу; вони здійснюють повний 
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контроль над капіталом, банківською системою та економікою. Такий вид 
організованої злочинності завдав величезних збитків державі і паралізував систему 
в цілому [17, р. 61]. Корупція є основною причиною критики Європейської комісії 
також щодо Хорватії, але рішучі кроки уряду ХДС проти цього явища, ухвала 
постанов, направлених проти високого рівня хабарництва в 2010-2011 рр., сприяли 
переходу країни до фінальної стадії євроінтеграції [12, р. 38]. 

Країни Західних Балкан досить стримано ставляться до розвитку та по-
глиблення регіонального співробітництва, незважаючи на те, що це є однією з умов 
приєднання до Союзу. Крім того для вступу до євроатлантичних структур необхідно 
вирішити всі суперечки з сусідніми державами, в тому числі територіальні. 
Наприклад, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Македонією, але 
країни — члени ЄС не досягли консенсусу з питання назви країни, що поглибив 
конфлікт КЮРМ з Грецією з цього приводу [7, р. 75]. Сербію, в рамках поліпшення 
відносин з сусідніми державами, зобов’язують розпочати діалог з Косово, 
незважаючи на відмову визнати його незалежність [13, р. 79]. 

Європейська Рада в останні роки вкотре закликала держави регіону 
активізувати їх регіональне співробітництво. ЄС є готовим активізувати співпрацю 
з ними у розвитку вільної торгівлі і політичного діалогу, а також в економічній, 
фінансовій та політичній сферах. Європейська Рада знову заявила про свою 
підтримку демократичних та економічних реформ в Хорватії та висловила 
сподівання щодо прискорення початку переговорів стосовно підписання Угоди про 
стабілізацію та асоціацію. 

ЄС започаткував програму фінансування OBNOVA, що була закликана 
допомогти в реконструкції Західних Балкан, незважаючи на те, що такі країни 
регіону як Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина, приєднались до PHARE [2, p. 
6]. Двосторонній Процес стабілізації та асоціації (ПСА) і багатосторонній Пакт 
стабільності для Південно-Східної Європи (ПС) замінили Регіональний підхід. У 
той час як ПС фокусується на регіональному співробітництві в галузі політики, 
економіки та безпеки, ПСА призначений для роботи в якості механізму для 
модернізації відносин ЄС з окремими країнами. Ці два елементи є 
взаємопов’язаними тому, що відповідно до умов ПСА країни Західних Балкан мали 
б брати участь у заходах по зміцненню регіональної співпраці (частково в рамках 
ПС). Це ставить особливий акцент на проекти, такі як створення зони вільної 
торгівлі у країнах ПСЄ. Країни-учасниці ПСА також повинні продемонструвати 
прихильність демократичним та ринковим реформам і повазі прав людини, 
працювати над поверненням біженців і співпрацювати з Гаазьким міжнародним 
трибуналом по колишній Югославії (МТКЮ), а також нарощувати потенціал у сфері 
правосуддя і внутрішніх справ. Після того як ЄС дійде висновку, що певна держава 
Західних Балкан досягла прогресу у виконанні умов ПСА, з цією державою 
підписується Угода про стабілізацію та асоціацію (УСА). Переваги від участі в УСА 
включають в себе асиметричну торговельну лібералізацію, економічну та фінансову 
допомогу, а також підтримку бюджетного та платіжного балансу, допомогу в процесі 
демократизації і створенні 
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громадянського суспільства, надання гуманітарної допомоги для біженців та 
репатріантів, співпрацю у сфері правосуддя і внутрішніх справ, а також у розвитку 
політичного діалогу. За період 2000-2006 рр. фінансова допомога надавалась через 
програму Співтовариства з надання допомоги в цілях реконструкції, розвитку та 
стабілізації (CARDS), яка замінила існуючі програми OBNOVA і PHARE [2, p. 7]. 

Іспанія пожертвувала Сербії 180 тис. євро на розвиток Національного центру 
судових технологій в Сербському міністерстві внутрішніх справ. Європейська 
комісія у щорічній доповіді в жовтні 2009 р. високо оцінила економічні реформи і 
запропонувала надати кредити для боротьби з наслідками кризи в розмірі 200 млн 
євро [12, р. 170]. 

Однією з перших програм Європейського Союзу для країн Західних Балкан, 
метою якої була допомога країнам на шляху «європеїзації», був Пакт стабільності 
для Південно-Східної Європи, який започаткували в Кельні [9]. Згідно з Пактом 
стабільності країни Південно-Східної Європи беруть на себе відповідальність за 
діяльність щодо розробки загальної стратегії стабільності і зростання в регіоні; 
висловлюють згоду співпрацювати одна з одною та з основними донорами для 
реалізації цієї стратегії. Береться до уваги, що країни — учасниці Пакту 
стабільності беруть на себе зобов’язання продовжувати демократичні та економічні 
реформи, а також розвивати двостороннє та регіональне співробітництво між собою, 
щоб наблизитись до інтеграції у євроатлантичні структури на індивідуальній основі 
[15]. 21 червня 2011 р. пройшла зустріч між ЄС і Чорногорією в рамках Ради 
асоціації та стабілізації. Цей орган здійснює нагляд за виконанням Угоди про 
стабілізацію і асоціацію, яка вступила в силу в травні 2010 р. Було підтверджено, 
що Чорногорія виконала критерії, висунуті з боку ЄС. Ці умови включають 
ефективну боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, посилення ролі 
парламенту, поліпшення умов проведення виборів, модернізацію управління, 
роботу з підвищення незалежності судової влади, дії в галузі свободи ЗМІ, 
посилення державної співпраці з неурядовими організаціями та дії по боротьбі з 
дискримінацією за етнічною ознакою [4, р. 566]. 

Процес встановлення безвізового режиму для країн Західних Балкан (крім 
Хорватії) почався навесні 2008 р. з презентації Союзом дорожньої карти необхідних 
реформ, в основному, в судовій системі та у системі внутрішніх справ. Висунуті 
умови включають введення біометричних паспортів, більш ефективного 
прикордонного контролю, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. З 
цієї точки зору, безвізовий режим також став відчутним результатом реформ, 
проведених в рамках підготовки до вступу в ЄС [21]. 

З 19 грудня 2009 р. громадяни Сербії, Македонії та Чорногорії можуть 
подорожувати в Шенгенську зону без віз. Міністр закордонних справ Сербії Вук 
Єремич взяв участь в символічному перетині кордону з Угорщиною відразу після 19 
грудня [21]. 

Таким чином, країни Західних Балкан розглядають європейську інтеграцію як 
джерело фінансування, інвестицій та фінансової допомоги. Країни регіону 
отримують допомогу в економічних перетвореннях. Вступ до 
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ЄС зможе певним чином вирішити етнічні проблеми, які подекуди стоять дуже 
гостро. Країни Західних Балкан декларують своє бажання вступити до ЄС, тому що 
розглядають Європейський Союз в якості гаранта безпеки в регіоні. 

Регіон Західні Балкани особливо важливий для ЄС не стільки через його 
географічну та історичну близькість, скільки тому, що в разі інтеграції країн ЗБ ЄС 
нівелює загрозу дестабілізації ситуації в регіоні в цілому. Частина країн-членів 
підтримують розширення ЄС за рахунок Західних Балкан, інші ж виступають 
проти. Причин негативного ставлення до розширення дуже багато, вони пов’язані 
як і з проблемами всередині ЄС, що зростають, так і з проблемами на Балканах. 

Країни Західних Балкан можуть використовувати позитивний досвід країн ЦСЄ, 
але між цими країнами є суттєва різниця і відповідно вимоги до них як до країн-
кандидатів також відрізняються. Оскільки Балкани являють собою джерело 
нестабільності в Європі, то додатковою вимогою до цих країн є розвиток 
регіонального співробітництва, чого не вимагалось від країн ЦСЄ. Співпраця з 
Гаазьким трибуналом також розглядається як необхідна умова для євроінтеграції. 

В рамках процесу інтеграції було виділено ряд проблем у процесі дер-
жавотворення, які в тій чи іншій мірі притаманні всім країнам регіону. Серед них 
найбільш актуальними залишаються корупція, організована злочинність, захист 
прав меншин, свобода ЗМІ, налагодження добросусідських відносин. При цьому 
слід додати, що сучасний стан речей довів: країни регіону в змозі поступово 
наблизитися до критеріїв ЄС та врешті посісти місце в спільноті розвинутих 
держав. 
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ПРОЦЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЗАПАДНЫХ 
БАЛКАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Резюме 
Статья посвящена процессу европейской интеграции стран Западных Балкан. 

Проанализировано значение интеграции для стран региона, были выявлены основные 
проблемы для стран, которые желают присоединиться к ЕС. В статье также проведен 
анализ создания и функционирования инициатив Европейского Союза в регионе, изучена 
активность государств Западных Балкан в рамках этих организаций. Сделан вывод о роли 
европейской интеграции в процессе развития стран Западных Балкан. 

Ключевые слова: Западные Балканы, ЕС, интеграция, Европейский Совет, Процесс 
стабилизации и ассоциации, Пакт стабильности. 
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PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION OF THE WESTERN 
BALKANS: PROBLEMS AND PROSPECTS 
Summary 
The article is devoted to the process of European integration of the Western Balkans. It was 

analyzed the importance of integration for the countries of the region, it has opened the main 
problems for countries wishing to join the EU. The article also analyzes the establishment and 
functioning of the European Union initiatives in the region, it has studied the activity of the 
region within the framework of these organizations. 
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