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Європеїзація внутрішньої політики Греції: стан наукової розробки проблеми. 

 

Дослідження внутрішньополітичної та соціально-економічної трансформації Греції в 

контексті євроінтеграційних процесів ІІ половини ХХ — початку ХХІ ст. становить одну з 

найактуальніших дискусійних проблем сучасної політичної науки даної країни. Важливість цієї 

теми визначається не лише членством Греції в Європейському Союзі, активною участю країни в 

загальноєвропейських процесах, але й тим, що серед грецьких політиків та політологів існують 

значні розбіжності у поглядах щодо наслідків європеїзації для Греції, її ролі в сучасній Європі та 

необхідності більш глибшої інтеграції всередині ЄС. Не заперечуючи безальтернативності 

євроінтеграційного шляху Греції в постдиктатурний період, вони висувають на перший план 

проблеми, пов’язані з загальною відсталістю країни у порівнянні з іншими державами ЄС. Своє 

відображення, на думку критиків, вони знаходять у повній відсутності або нерозвиненості 

окремих галузей грецької промисловості, проблемах сільського господарства, демографічних 

процесах та ін.  

В процесі дослідження проблеми наукової розробки аспектів європеїзації внутрішньої 

політики Греції необхідно відзначити особливу роль науково-дослідницьких центрів, серед яких 

особливу роль відіграють Елліністичний центр європейських студій (EKEM), Елліністична 

фундація європейської та зовнішньої політики (ELIAMEP), Інститут міжнародних відносин (IDIS), 

Елліністична обсерваторія Лондонської школи політичних та економічних наук. Слід також 

відзначити, що вага таких установ у дослідженні даних процесів поглиблюється їх тісним зв’язком 

з відповідними урядовими установами Греції та структурами ЄС, і, відповідно, реальною участю в 

реалізації окремих напрямів державної політики.  

Серед проблем, які найбільш цікавлять грецьких політологів необхідно відзначити 

наступні:  

— особливості регіональної політики Греції в ІІ пол. ХХ — на початку ХХІ ст. 

— зміни у розвитку економіки Греції в контексті євроінтеграційних процесів; 

— реформу політико-правової системи країни під впливом європейських інституцій; 

— екологічну політику країни як члена Європейської спільноти; 

— виклики подальших хвиль розширення ЄС для грецького суспільства; 

— проблеми культурної інтеграції Греції в загальний європейський простір. 

Концептуальні проблеми європеїзації Греції розглядають П.С. Іоакімідіс1, П. Казакос2 

С. Ставрідіс3, Д.Г. Дімітракопулос, Ф.Г.Пассас4. Регіональну політику Греції досліджують 

Г. Андреу5, А.А. Кассіматі6, П. Гетиміс та Д. Грігоріаду7. 

Д.Г. Дімітракопулос та Ф.Г.Пассас в своїй монографії розглянули основні тенденції та 

наслідки участі Греції в Європейському Союзі. Зокрема, були проаналізовані: стан інтеграції 



Греції в фінансово-економічні структури Європейської спільноти в другій половині ХХ — на 

початку ХХІ ст., проблему адаптації країни до вимог ЄС, Спільна сільськогосподарська політика 

ЄС в контексті грецької економіки, реалізація регіональної політики Греції в контексті процесів 

європеїзації, впровадження екологічної політики ЄС в Греції, проблеми соціального регулювання 

та демографічні процеси в грецькому суспільстві.  

В свою чергу, регіональну політику Європейського союзу на Балканах та роль в ній Греції 

розглядають А. Ананіка8, О. Анастасакіс9, В. Глігоров, М. Калдор, Л. Тукалис10 

Л. Деметропоулоу11, Р. Гропас12, К. Хатзідакіс13, Т. Вереміс14 

Роль європейських структур в соціальній інтеграції мусульман-турок Західної Фракії 

відображають Д. Анагностоу та А. Тріандафіллідоу15. Особливу увагу дослідники звертають на 

суперечності, що існують між державними органами Греції та місцевими турецькими громадами, а 

також роль Туреччини в даних процесах.  

Міграційні процеси в Східному Середземномор’ї були проаналізовані в працях 

М. Болдуїна-Есвардса, який відзначив роль Греції в попередженні перевезень нелегальних 

мігрантів в країни Європейського Союзу16. 

І. Ботетзагіас розглянув питання впровадження європейських директив в сфері екологічної 

політики в Греції, при цьому був зроблений висновок про недостатній рівень реформування 

системи національного законодавства та поверховість політики, що проводиться урядом в даній 

сфері17. 

Роль окремих груп пливу в реалізації європейської політики Греції досліджують 

І.Д. Стефанідіс18 та С. Блавакос19. Дослідники не лише визначили ступінь впливовості таких 

структур, але й дослідили основні шляхи та методи реалізації своїх інтересів в системі 

загальноєвропейських інститутів.  
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