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Середземномор’я здавна є центром перетину цивілізацій, в регіоні зародилися 

кілька культур, що визначили не лише обличчя сучасної Європи, але й усього світу, серед 

них: давньоізраїльська, давньогрецька, давньоримська. Певним чином можна говорити 

про те, що саме з берегів Середземного моря в глиб континентів посувалися культурна та 

державницька хвилі, які ліквідовували пережитки родоплемінного ладу на користь ранніх 

державницьких інститутів. Не слід забувати, що перші державні утворення на території 

сучасної України також були тісно пов’язані з середземноморськими народами, а племена, 

що проживали тут вже з ІІ тис. до н.е. були включені в економічні відносини з давніми 

греками, а пізніше, римлянами. У часи Київської Русі саме з Візантією як спадкоємницею 

античних держав відбувався активний політичний, економічний, культурний та релігійний 

діалог, що іноді приймав форми союзу, а інколи призводив до військових дій. Тісні 

зв’язки, фактична прив’язка України до Середземномор’я протягом віків визначали 

розвиток нашої країни, ставили перед нею нові виклики та надавали нові перспективи. Не 

змінилася ситуація і на сучасному етапі. 

Процеси, що охопили Середземноморський регіон в останні роки, в чергове 

поставили перед Україною питання ефективності здійснення зовнішньої політики нашої 

держави, здатності її дипломатів надійно захищати політичні та економічні інтереси 

країни та її громадян. І якщо нездатність спрогнозувати події «Арабської весни» ще якось 

відповідає світовому «тренду», який полягає у повному провалі не лише експертного 

співтовариства, але й спецслужб провідних держав світу передбачити початок масових 

заворушень, то втрата і так не надто міцних позицій на ринках держав Південного 

Середземномор’я через зміну урядів та політичних еліт є виключно «місцевим» витвором, 

який не має виправдання і пояснюється лише загальним станом розвитку сучасної 

української зовнішньої політики, зниженням рівня професіоналізму та недостатнім 

фінансуванням дипломатичної сфери. Разом із тим, процес політичних трансформацій, що 

відбувається в арабських країнах Середземноморського регіону не завершився, більш 

того, у нього втягуються все нові держави, що не може не впливати і на сучасну Україну.  

Ще одним явищем, що має цікавити українське суспільство є прояви світової 

економічної кризи, яка чи не найбільш активно проявила себе саме в середземноморських 

державах-членах Європейського Союзу, недосконала фінансова система та завищений 

рівень залежності від держави призвели до ситуації, яка загрожує, як мінімум, технічним 

дефолтом та значним скороченням соціальних витрат. Українському суспільству, яке, 

фактично, перебуває у подібній ситуації, на нашу думку, було б доцільно вивчити досвід 

даних держав із вирішення соціально-економічних проблем держав-членів ЄС на 

сучасному етапі.  

Дані виклики є новими, однак не єдиними для даного регіону. Слід згадати також і 

про проблему нелегальної міграції, незаконної торгівлі наркотиками та зброєю, 

работоргівлю, міжнародний тероризм, міжетнічні та міжрелігійні конфлікти, що 

відбуваються на території Середземномор’я. Однак, якщо традиційні загрози міжнародній 

стабільності в тій чи іншій мірі знайшли своє відображення у відповідних рішеннях 

національних урядів та міждержавних організацій, проблеми, пов’язані із світовою 
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економічною кризою та «арабською весною» залишаються не до кінця вивченими і, більш 

того, такими, що, на сьогодні не мають чіткої перспективи вирішення.  

Криза, що охопила світ у 2008 р. не оминула і нашу державу, чия економіка має 

виразно експортноорієнтований характер та досить вузький спектр конкурентоздатної 

продукції, переважно сировини. Таким чином, будь які зміни на металургійних, хімічних, 

або продовольчих ринках одразу ж відображаються на рівні ВВП України. Падіння 

доходів бюджету було згладжено в соціальному плані лише тим, що його загальним 

рівень є невисоким у порівнянні із середньоєвропейським. Однак цей «позитивний» 

фактор втратив би свій сенс, якби Україна належала до країн-членів Європейського Союзу 

і була б змушена виконувати зобов’язання щодо виконання норм соціального 

забезпечення населення. 

Таким чином, розвиток відносин України з державами регіону Середземномор’я 

має передбачати врахування фактору не лише суто регіонального, але й в більш ширшому 

аспекті, відносин з Європейським Союзом, що посилюється у зв’язку з декларованими 

намірами реалізації стратегії європейської інтеграції.  

Досліджуючи виклики, що стоять перед Україною в Середземномор’ї слід 

приймати до уваги той факт, що нас пов’язують тісні історичні, економічні та культурні 

зв’язки. Країни Південної Європи стали об’єктом трудової міграції українців, внаслідок 

чого там сформувалася потужна діаспора, яка намагається інтегрувалася до місцевого 

суспільства. Разом із тим, діаспора підтримує тісні зв’язки з Україною, опосередковано 

інвестуючи в її економіку кілька мільярдів доларів щорічно. Необхідно говорити і про той 

факт, що значна частина українських емігрантів назавжди залишається в країнах 

Середземномор’я, тим самим поглиблюючи демографічну кризу в нашій країні.  

В економічному плані найбільш привабливим є напрями, пов’язані з торгівлею 

машинобудування, військово-промислового комплексу, сільського господарства. 

Необхідним є запозичення досвіду розвитку сфери обслуговування, зокрема, туризму. 

Цікавим видається утворення спільних підприємств з нафто- та газодобування в країнах, 

що не мають розвиненої інфраструктури в даній галузі. Водночас проблемним 

залишається вузькість та особистісний фактор під укладенні угод, що дається взнаки в 

умовах частої зміни влади. Разом із тим, слід брати до уваги той факт, що внаслідок 

неякісного виконання раніше укладених угод в низці країн, зокрема, Єгипті було 

сформовано негативний імідж щодо українських компаній, внаслідок чого договори про 

співпрацю було розірвано. Таким чином, розширення співпраці в економічній галузі є 

ускладненим через дії саме української сторони. З іншого боку не треба забувати і про 

особливості ментальності населення регіону, на що на жаль, керівництво українських 

державних органів та комерційних компаній часто не звертає увагу. 

До проблем, що постають перед Україною в процесі співпраці з державами 

Середземномор’я, необхідно віднести і недостатню кількість фахівців з мов, поширених в 

регіоні, насамперед, арабської, яка фактично має такий же статус на Великому Близькому 

Сході, як англійська на Заході. Незнання мови, культури, особливостей розвитку 

суспільства, традицій, що мають поширення в місцевих політичних та бізнес-елітах 

позначуються на геополітичних та економічних результатах. Посилення зв’язків між 

Україною та державами Середземномор’я має сприяти не лише взаємному економічному 

процвітанню, але й вирішенню регіональних конфліктів через механізми багатосторонньої 

співпраці. 
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