
131№ 9 (137) вересень  2016

  ГРАНІ ISSN 2077-1800 (Print), ISSN 2413-8738 (Online) POLITICAL SCIENCE

©  О. А. Близняк, 2016

doi:10.15421/171689 
УДК 327(4:438)

Польська концепція «східного виміру» політики 
Європейського Союзу

О.А. БЛИЗНЯК   
Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

Авторське резюме
Охарактеризовано передумови вступу Польщі до Європейського Союзу. Оцінено вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів на динаміку інтеграційних процесів у Польщі. Проаналізовано підстави значного 
зацікавлення Варшави у розширенні східного кордону ЄС. Досліджено витоки та еволюцію польської 
концепції «східного виміру» політики ЄС. З’ясовано цілі ЄС у Східній Європі. Представлено головні 
аспекти та напрямки реалізації Європейської політики сусідства.  Визначено особливу роль Польщі у 
формуванні та реалізації цієї міжнародної ініціативи. Оцінено вплив  самітів ЄС на ключові рішення 
в рамках міжнародної співпраці в сфері економіки, культури, освіти тощо. Проаналізовано підсумкові 
декларації самітів. Наголошено на актуальності  заходів з підтримки стабільності та безпеки у Централь-
но-Східній Європі. Доведено, що у вирішенні спільних для ЄС напрямків роботи активну позицію посідає 
Польща. Проаналізовано польсько-шведський проект програми Східного партнерства. Простежено вне-
сок Польщі в імплементацію східної політики  ЄС.  Охарактеризовано особливості польської дипломатії 
у напрямку розширення ЄС на Схід. Визначено роль Варшави як найбільш  дієвого промоутера політики 
східного виміру.
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Abstract
The article analyzes the Polish concept of the «Eastern dimension» of the policy of the European Union 

in terms of the contemporary process of European integration. It characterizes the prerequisites of Poland’s 
entry to the European Union. In addition, the article evaluates the influence of the external and internal 
factors on the dynamics of Poland’s integration. It analyzes the basis for Warsaw’s profound interest in the 
expansion of the EU’s eastern border as well. Such increased interest of the country in the states that have 
become the object of the EU’s Eastern policy may be explained, first of all, by the common historical, cultural, 
social, and economic relations. The article has studied the origins and evolution of the Polish concept of the 
«Eastern dimension» of the European Union’s policy. The EU’s objectives in Eastern Europe have been deter-
mined since its borders have become immediately close to the Post-Soviet countries after the «great expan-
sion» of the EU in 2004-2007. Notably, Poland has started to actively provide its eastern neighbors with sup-
port together with the countries that similarly have been the candidates for the EU membership. The article 
presents the main aspects of the EU’s neighborhood policy realization. Poland’s special role in the formation 
and realization of this international initiative has been determined. Undoubtedly, Warsaw has become the 
primary advocate of the countries under the Neighborhood Policy. The article evaluates the impact of the 
EU’s summits on the key decisions in terms of the international cooperation in economy, culture, education, 
and other sectors. Furthermore, it analyzes the final declarations of the summits. Moreover, it emphasizes 
the relevance of the measures for ensuring stability and security in Central and Eastern Europe. Today, the 
issues of security are prioritized considering the existing threats to the EU and its eastern neighbors. The cur-
rent state of the European security and defense policy is at the stage of approval, hence not always prepared to 
oppose the potential threats in this region. It has been proved that Poland is particularly active in determin-
ing the directions that are common for the EU. The article analyzes the Polish-Swedish project of the Eastern 
partnership program. In contrast to the Neighborhood Policy, the «Eastern partnership» program presup-
poses the political and economic integration of the EU and its eastern neighbors. The article also investigates 
the contribution of Poland to the implementation of the Eastern policy of the EU. Moreover, it characterizes 
the peculiarities of Polish diplomacy regarding the EU’s expansion eastwards. The article determines the role 
of Warsaw as the most active promoter of eastern policy. It has become obvious that the eastern vector of the 
EU’s policy is changing, facing new challenges, and, now more than ever, requires the unity of its strengths 
as well as infallible decisions. Hopefully, such decisions will be found since the strengths and stability of the 
contemporary Europe are directly dependent on the strengths and stability of its neighbors.

Keywords: the European Union; Poland; Neighborhood Policy; «Eastern Partnership;» the EU summit; 
the integration processes
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Постановка проблеми. У результа-
ті «великого розширення ЄС на Схід» у 
2004-2007 рр. десять країн з регіону Цен-
трально-Східної Європи приєднались до Єв-
ропейського Союзу, що безпосередньо на-
близило його кордони до пострадянського 
простору. Одночасно із розширенням ЄС за-
пропонував у 2004 р. Україні, Молдові, Біло-
русі та державам Закавказзя новий формат 
відносин під назвою Європейська політика су-
сідства, який з часом трансформувався в іні-
ціативу Східне партнерство. Таким чином, ці 
країни стали об’єктами нової східної полі-
тики ЄС. Нові ж країни-учасниці ЄС з Цент- 
рально-Східної Європи – Польща, Угорщина, 
Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія 
та Румунія – створили єдиний блок популяри-
заторів східної політики ЄС. Серед зазначених 
країн Польща найактивніше долучилась до 
процесу її творення та впровадження. «Схід-
ний вимір» політики ЄС у сучасних геополі-
тичних реаліях набув нового забарвлення і 
привертає до себе підвищену увагу світових по-
літичних лідерів, що вимагає нових оцінок та 
аналітичних підходів. Студії у заданому напря-
му можуть стати у нагоді під час формування 
нових сценаріїв  розвитку інтеграційних проце-
сів в умовах сучасних викликів.

Аналіз досліджень і публікацій. ЄС та його 
ініціативи стали предметом зацікавлення ши-
рокого кола вчених. Серед західних дослідни-
ків, що вивчали «східний вимір» політики ЄС, 
своїми аналітичними працями вирізняються  
Е. Тульмець, Т. Стемпневський, Д. Мільчарек, 
О. Барбурська, М. Машкевич тощо. Вагомий 
внесок у розробку заявленої проблеми нале-
жить українським ученим В. Манжолі, О. Ша-
поваловій,  В. Копійці,  Т. Сидорук  та ін.

Виклад основного матеріалу. На зламі 
1980-х – 1990-х рр. сталася низка геополітич-
них трансформацій у Центрально-Східній Єв-
ропі, внаслідок яких Польща опинилася на 
роздоріжжі та змушена була торувати свій 
власний шлях подальшого політичного посту-
пу. Вагомий вплив на становлення демокра-
тичних засад у цій країні справило міжнародне 
середовище. Варто віддати належне тогочасній 
польській еліті, яка виявилася здатною швид-
ко реагувати на виклики часу. Польща першою 
серед країн, що були у фарватері впливу радян-
ської ідеології, визнала незалежність України 
у грудні 1991 р. Це, без перебільшення, був іс-
торичний момент для обох сторін, адже до цьо-
го все «спілкування» між ними здійснювалося 
виключно через Москву. 18 травня 1992 р. було 
підписано Договір про добросусідство, дружні 
взаємини та співпрацю між Польщею та Укра-
їною. 

Проте, ще задовго до цього Польща виявля-
ла своє зацікавлення сусідами, що розташова-
ні на Схід від її кордонів. Основоположником 
сучасної концепції східної політики Польщі 
вважають  відомого громадського діяча і публі-
циста Єжи Гедройця, оскільки саме він уперше 
висловив думку про те, що нормалізація від-
носин з країнами, які розташовані на Схід від 
Польщі, – це запорука безпеки і гарантії неза-
лежності держави.

У 1991 р. було припинено діяльність Орга-
нізації Варшавського Договору (ОВД), після 
чого Польща задекларувала намір інтегрувати-
ся до європейських структур. Як результат, 15 
лютого 1991 року три країни із постсоціаліс-
тичного табору: Польща, Угорщина та Чехо-
Словаччина створили так звану «Вишеградську 
групу». Будучи географічно у центрі Європи, 
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новостворена Республіка Польща обрала про-
європейський вектор свого розвитку. В подаль-
шому ця держава намагалася налагоджувати 
добрі відносини із країнами Заходу, активізу-
вала свою діяльність на міжнародній арені, що 
принесло їй хороші дивіденди у короткостро-
ковій перспективі. Уже в 1991 р. Польща під-
писала Договір про дружбу з Францією, Дого-
вір про добросусідство і дружню співпрацю з 
ФРН, Угоду про асоціацію з ЄС, була прийнята 
до Ради Європи та отримала заклик на вступ до 
НАТО [3, с. 668]. Таким чином, Польща стала 
новим учасником  міжнародних відносин.

Успішною була і внутрішня політика Поль-
щі. У новоствореній незалежній країні було 
проведено президентські та парламентські ви-
бори, схвалено Основний закон та здійснено 
термінові реформи у суспільній сфері. Керма-
ничі держави часто вимушені були вдаватися 
до непопулярних рішень та реформ, поставив-
ши перед собою мету – інтегруватися до ЄС.

Починаючи із 1998 р. поляки  вели 
перемовини про вступ до ЄС. Досяг-
ти поставленої мети вдалося  лише 
1 травня 2004 р., коли Польща ста-
ла членом ЄС. Попри несприятливі зов- 
нішньо-економічні умови вступу країни до ЄС 
такі, як слабка динаміка розвитку держав ЄС 
чи зростання світових цін, польська економіка 
напрочуд легко справилась з включенням її до 
структур ЄС і переходом до функціонування в 
межах внутрішнього ринку [6, с. 11]. Поступо-
во почала зміцнюватися національна валюта, 
зросли інвестиційна привабливість та темпи 
збільшення імпорту.  Загалом інтеграція до 
ЄС привела до значних змін у таких важливих 
сферах, як освіта і наука, медицина, культура 
тощо. Польща зарекомендувала себе як країна, 
в якій впевнено і послідовно втілюються у жит-
тя реформи, зміцнюється її внутрішнє станови-
ще, а тому завойовує позицію активного члена 
Європейської спільноти,  починає брати участь 
у процесах прийняття рішень ЄС, а це, поза 
всяким сумнівом, стало проривом. 

У 1998 р. польський міністр закордон-
них справ Б. Гемерек вперше на державно-
му рівні проголосив ідею створення «східно-
го виміру» [7, с. 119], яку презентував як 
розширення можливостей співпраці з май-
бутніми країнами-учасниками з Центрально-
Східної Європи [10, s. 34].  Пізніше, у липні 
2001 р., польське Міністерство закордонних 
справ оприлюднило документ «Східна по-
літика Європейського Союзу в рамках про-
цесу розширення ЄС на Схід: польське ба-
чення». З документа можна було зрозуміти 
реальне прагнення Варшави активно просува-
ти кордони ЄС на схід. Польський президент 
О. Квасневський виступив з ініціативою ши-
рокої регіональної співпраці на теренах Цент- 
рально-Східної Європи, яка у сумі включала 
17 країн цього регіону і повинна була сприяти 

процесам трансформації, а також спільної бо-
ротьби з організованою злочинністю та міжна-
родним тероризмом [10, s. 35]. У грудні 2002 р. 
Польща представила пропозицію створення но-
вої стратегії східної політики, завдяки якій по-
кращувалася координація проектів з надання 
допомоги для Східної Європи від ЄС залежно 
від ступеня зацікавленості країни у наближен-
ні до європейських стандартів та їх можливос-
тями конкретної взаємодії у сфері політичній, 
господарській, суспільній. Особливе місце від-
водилося Україні, яка в майбутньому могла 
б інтегруватися до ЄС. Це була третя спроба 
Польщі утвердити «східний вимір».

11 березня 2003 р. представники Європей-
ської комісії зробили наступну заяву: «Ширша 
Європа – сусідство: новий формат відносин із 
східними та південними сусідами». Фактично 
було покладено початок Європейської політики 
сусідства (ЄПС), яка остаточно виокремилась 
12 травня 2004 р. [2].

Європейська політика сусідства поши-
рилась на 16 країн, що межують із ЄС. До 
цього списку увійшли країни Східної Єв-
ропи, Південного Кавказу та Північного 
Середземномор’я. На східному напрямку ЄС 
визначив головними пріоритетами розвиток 
економіки, поширення демократичних ціннос-
тей, гарантування безпеки та стабільності, а 
також сприяння  добросусідським взаєминам. 
Цілі ЄС у Східній Європі, на думку фахівців, 
можна сформулювати у вигляді тріади: «без-
пека, стабілізація та європеїзація» [8, с. 12]. 
Показовим є той факт, що ЄС виявляв бажання 
поглибити відносини із своїми східними сусі-
дами, але без конкретних перспектив їх інте-
грації. Водночас Польща виступала за можли-
вість інтеграції у майбутньому країн, що стали 
об’єктами ініціативи ЄПС.

Варто наголосити на тому, що Польща ста-
ла активно формувати групу підтримки для 
своїх східних сусідів серед країн, що одно-
часно з нею були кандидатами на вступ до ЄС. 
Керівництво польської держави неодноразово 
висловлювалось з приводу того, що їх країна 
має намір реалізувати Європейську політику 
сусідства на східному напрямку зі своїми парт-
нерами – Чеською Республікою, Словаччиною, 
Угорщиною, Естонією, Литвою, Латвією, а та-
кож зі Швецією.

За сприяння Польщі в грудні 2004 р. Рада 
ЄС видала декларацію, у якій вказувалося, що 
«метою Євросоюзу є встановлення зміцнених 
і привілейованих відносин з Україною шля-
хом використання у повному обсязі можли-
востей Європейської політики сусідства» [6, 
с. 35]. Польща сприяла виробленню Планів 
дій у рамках ЄС-Україна, ЄС-Молдова, інди-
відуальних планів дій стосовно держав Закав-
каззя та ініціювала налагодження взаємин із 
Білоруссю. Польські дипломати домоглася по-
зитивної відповіді від ЄС стосовно розміщен-
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ня на своїй території Європейського агентства 
управління операційною співпрацею на зо-
внішніх кордонах держав-членів ЄС, більш 
відомого як Агентство управління кордонами 
[6, с. 37]. Можна впевнено констатувати, що 
Варшава стала головним захисником інтересів 
країн, охоплених політикою сусідства. Такий 
підвищений інтерес цієї держави до країн, що 
стали об’єктами східної політики ЄС, можна 
пояснити передусім спільними історичними, 
культурними, соціальними та економічними 
зв’язками. Вагомим аргументом став власний 
досвід Польщі у питаннях інтеграції та добре 
розуміння специфіки сучасної Східної Євро-
пи, а тому цілком логічним здавалося бажан-
ня цієї країни бути своєрідним «експертом» у 
східній політиці ЄС, яка вже значною мірою 
почала матеріалізуватися через політику су-
сідства. Слід зауважити, що чинник безпеки у 
цьому ключі відіграє вагому роль. «Польська 
активність на Сході є наслідком раціональної 
політики, спрямованої на зміцнення системи 
безпеки у цій частині Європи … бо для Польщі 
є природним чинити активний опір спробам 
відновлення авторитарних і тоталітарних сис-
тем в країнах постсовєтського простору. Адже 
рано чи пізно вони створять загрозу польсько-
му суверенітетові, а в кінцевому підсумку й ци-
вілізаційним досягненням всієї Європи» (цит. 
за: [5, с. 161]). Поступово політика сусідства 
трансформувалась у нову ініціативу ЄС «Східне 
партнерство». Ініціатором цієї програми знову 
виступила Польща.

Під час зустрічі міністрів закордонних 
справ ЄС 26 травня 2008 р. в Брюсселі Польща 
та Швеція представили спільну пропозицію у 
сфері поглиблення східного напрямку політи-
ки ЄС, що отримала назву «Східне партнерство 
ЄС». Ініціатива Східного партнерства адресо-
вана шістьом країнам: Україні, Молдові, Біло-
русії, Грузії Вірменії та Азербайджану. Україні 
серед цих країн знову відводилась пріоритетна 
роль. 

З усіма країнами-адресатами планувало-
ся надалі розвивати економічні, торговельні, 
культурні зв’язки. Передбачалося, серед іншо-
го, розв’язання завдань, пов’язаних із енерге-
тичними ресурсами та їх транспортуванням, 
запобігання незаконній міграції, вирішення 
нагальних  політичних проблем та підтримка 
безпеки у регіоні.

Про це впливове польське видання «Жеч-
посполіта» поширила інформацію такого зміс-
ту: «Польща тягне Європейський Союз на 
Схід» [2]. Важливо, що інші члени ЄС, серед 
яких Швеція, теж поділяли думку Польщі про 
необхідність активізації східної політики ЄС. У 
2009 р. Швеція  головувала у ЄС та підтримува-
ла польську ініціативу «Східне партнерство». 
Тогочасний міністр закордонних справ Швеції 
Карл Більдт на прес-конференції у Брюселлі 
заявив: «Ми надалі підтримуватимемо «Східне 

партнерство» і сподіваємося досягти прогресу 
в переговорах з Україною стосовно угоди про 
асоціацію, яка, як ми сподіваємося, приведе 
до зони вільної торгівлі, що матиме величезне 
значення для майбутнього» [1, с. 5].

На відміну від політики сусідства, програ-
ма «Східне партнерство» передбачає політичну 
та економічну інтеграцію ЄС із східними сусі-
дами. Причому результати оцінюються у гео-
метричній прогресії: чим більший прогрес по-
каже країна-партнер, тим вагомішу підтримку 
вона матиме від ЄС (принцип «more for more»).

У вересні 2011 р. відбувся II саміт Східно-
го партнерства у Варшаві, на якому обговори-
ли програму, затверджену в Празі у 2009 р., 
та проаналізували динаміку у різних сферах 
співпраці. У схваленому країнами-учасницями 
спільному документі йшлося про необхідність 
базування Східного партнерства на спільних 
європейських цінностях, перспективи інтегра-
ції держав-партнерів до внутрішнього ринку, 
що дасть змогу у майбутньому сформувати єди-
ний економічний простір між ЄС та країнами 
Східного партнерства. Тут декларувався намір 
встановлення безвізового режиму для держав-
партнерів, розширення секторальної співпраці 
та пожвавлення співпраці у сфері освіти, науки 
та спорту [5, с. 170]. Тільки в період з 2010-
2011 рр. в країнах-партнерах було реалізова-
но більше ста різних проектів переважна біль-
шість яких у сфері освіти та науки [10, s. 39].

Варто зазначити, що само по собі «Східне 
партнерство» за своєю суттю являє собою су-
купність різних можливостей, амбіцій та очі-
кувань. Позиції країн-членів ЄС є також неод- 
норідними. Візьмемо до прикладу політику 
безпеки, якій відводиться пріоритетна роль, 
зважаючи на наявність спільних загроз для 
ЄС та його східних сусідів. Сучасний стан Єв-
ропейської політики безпеки та оборони пере-
буває на стадії утвердження, а тому не завжди 
здатний протистояти потенційним загрозам 
для ЄС в цьому регіоні.

У листопаді 2013 р. у Вільнюсі відбувся 
третій саміт ЄС, під час якого планувалося під-
писати Угоду про асоціацію з Україною. Од-
нак, після відмови офіційного Києва прова-
дити проєвропейську політику та підписати 
вищевказану угоду з Брюсселем, розпочався 
російсько-український конфлікт. Протести в 
українській столиці з численними жертвами 
та російсько- українська гібридна війна з усіма 
наслідкамипоставили на порядок денний  нові 
загрози і виклики, вирішення яких не терпить 
зволікань. Так, польський президент А. Дуда 
зазначив, що конфлікт в Україні не є перифе-
рійним питанням, адже політика В. Путіна 
націлена на війну у великому масштабі [4]. На 
переконання окремих європейських політиків 
«анексією Криму і агресивними діями проти 
України Росія підірвала глобальний безпеко-
вий порядок» [4]. Позиції європейських країн 
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розійшлись у  питанні ставлення до учасників 
конфлікту: від радикальних, які висловлює 
Польща, до поміркованих і неоднозначних, які 
висловлює зокрема Чехія. Але хай там як, пи-
тання безпеки стане головним  для ЄС і Украї-
ни на «іспиті» на стійкість і єдність. Саме згур-
тованість навколо мирного врегулювання цього 
конфлікту дасть можливість ЄС утвердити себе 
як провідного актора міжнародних відносин, а 
для України – індикатором успішної інтеграції 
до ЄС. На думку західних аналітиків, імперіа-
лістична політика Росії становить загрозу для 
проекту Східне партнерство, особливо Україні, 
яка без допомоги Заходу не буде спроможна ви-
рішити цю проблему [11, s. 252]. 

Слушною з цього приводу є думка, ви-
словлена Яном Томбінським, представника ЄС 
в Україні, одного з ідеологів Східного парт-
нерства, про те, що «Східне партнерство – це 
унікальне єднання. Сьогодні ми, як Європей-
ський Союз, маємо перейти від емоційної під-
тримки України до формування і виконання 
реального плану дій. Саме сьогодні реформу-
вання країни потребуватиме від нас додатко-
вих зусиль та ресурсів. ЄС – це фантастичний 
інструмент досвіду боротьби з кризами…» [9]. 
Саме цим проблемам було приділено найбіль-
шу увагу на Ризькому саміті ЄС, який відбув-
ся 21-22 травня 2015 р. Йшлося, зокрема, про 
методи деескалації конфліктів у регіоні та про 
необхідність послідовного дотримання Мін-
ських угод. Обговорили і початок реалізації 
Угоди про асоціацію з Україною та Грузією, 
який було визнано успішним. Пріоритетним 
питанням стала лібералізація візового режиму 
та  посилення секторальної співпраці з краї-

нами-партнерами. Маємо великі сподівання, 
що на наступному саміті, який відбудеться у  
2017 р., Європа обговорюватиме досягнення 
Східного партнерства та матиме менше про-
блемних питань на порядку денному.

Висновки. Польща має з країнами Східної 
Європи безпосередній кордон та особливо за-
цікавлена у якнайшвидшому вирішенні цілої 
низки проблем, що стоять перед ними. Крім ін-
шого, це продиктовано бажанням Польщі бути 
лідером серед країн Центрально-Східного ре-
гіону. Вище керівництво цієї країни постійно 
акцентувало увагу на необхідності створення 
та розвитку партнерських стратегічних від-
носин з країнами, що розташовані на схід від 
неї. Це були амбітні наміри, які Польща поча-
ла активно втілювати в життя. Саме завдяки 
перманентній зацікавленості цієї країни у ста-
більності та безпеці не лише своїй, але й усієї 
Європи, було започатковано політику сусідства 
та Східне партнерство. Попри значні зусилля 
Польщі, політичні еліти країн, на які спрямо-
вані згадані вище ініціативи ЄС, не проявили 
політичної волі та впертості у процесах інтегра-
ції з європейськими структурами. Такою неви-
значеністю та пасивністю скористалась Росія, 
яка відверто проти того, щоб країни Східного 
партнерства вийшли з-під її впливу. На сьогод-
ні стало очевидним, що східний вектор політи-
ки ЄС набирає нових обрисів, стоїть перед но-
вими викликами і як ніколи раніше потребує 
згуртованості усіх своїх сил та безпомилкових 
рішень. Маємо сподівання, що такі рішення 
будуть знайдені, бо сила і стабільність сучасної 
Європи тепер прямо пропорційно залежатиме 
від сили і стабільності її сусідів.
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