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Останнім десятиліттям XX століття були зроблені практичні кроки до посилення
співробітництва держав у регіоні Центральної Європи на багатосторонній основі. Цьому
передували глобальні події, що відбулись у світі. Розпад тоталітарної системи в соціалістичних
країнах, припинення існування Ради Економічної Взаємодопомоги, Варшавського договору і
самого СРСР – ініціатора і засновника цих союзів – докорінно змінили геополітичну ситуацію
на континенті. Перед новими демократіями виникли складні проблеми: утвердження свого
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів, убезпечення від
конфліктів, становлення та утвердження їх економік ринкового типу, входження в європейське
та світове співтовариство. Науковці присвятили низку фундаментальних досліджень
відповідним проблемам, але майже поза увагою залишилися питання, пов’язані зі створенням і
діяльністю Центральноєвропейської Ініціативи (ЦЄІ). Тільки окремі дослідники частково
зверталися до цієї проблематики [1; 2; 5].

Мета пропонованої наукової статті – проаналізувати вузлові аспекти становлення та
еволюції ЦЄІ в умовах переходу до нового світопорядку і відносин між країнами Європи після
припинення існування СРСР і системи соціалізму.

Природно, що на початку 90-х років постало питання: чи доцільно в межах економічного
й політичного об’єднання Європи, у межах Європейського Союзу та НАТО, у бік яких
повернулися центральноєвропейські держави, створювати ще якісь регіональні союзи, і як
вони будуть співвідноситись із західноєвропейським? Показовою в цьому ракурсі стала
позиція Угорщини. Її тодішній міністр закордонних справ Г. Єсенські досить зважено відповів
на це запитання: „Я зі свого боку впевнений, – стверджував він, – що ми повинні одночасно
тримати на порядку денному як модернізований варіант центральноєвропейської ідеї, так і
прагнути (відповідно до дуже давніх тисячолітніх традицій) стати частиною Заходу. Я не бачу
різких відмінностей між угорською політикою, яка зорієнтована на Центральну Європу, та
зовнішньою політикою, націленою на Велику Європу”. Саме виходячи з такого
зовнішньополітичного курсу, Угорщина відродила свою ідентичність, носії якої в однаковій
мірі зважають як на регіональну, так і загальноєвропейську приналежність.

Нові геополітичні реалії ставили всі центральноєвропейські держави перед подібним
вибором. Політики так чи інакше бачили приклад Західної Європи, де динамічно протікали
процеси інтеграції, доповнення економічного союзу об’єднанням політичним, а ідеї та методи
наближення ставали все популярнішими і привабливішими для решти європейських країн.
Тобто центральноєвропейські держави повинні були для себе з’ясувати: або створювати свої
власні регіональні об’єднання як етап загальноєвропейського наближення, або поодинці
наближатися до Європейського Союзу [8; 97].

Ще одним чинником консолідації країн Центральної і Східної Європи та чинником їхньої
регіональної співпраці було прагнення Заходу вести переговори саме з групою країн, а не лише
з окремими представниками регіону, що спонукало, з одного боку, об’єднувати зусилля для
подолання їхньої як економічної, так і політичної неоднорідності й одночасно створювало
передумови внутрішньо-регіональної конкуренції між ними на шляху інтеграції до західних
інституцій.

З другого боку, у нових умовах народи Центральної та Східної Європи взяли курс на
зближенням із Заходом, але швидко переконались, що „дармовий сир буває тільки в пастці” –
як пише білоруський автор І.Я. Левяш, підкреслюючи при цьому, що західна допомога мала



„політизований та вибірковий характер” [6; 61]. На думку автора, такий стан справ, намір
звільнитися від іноземної залежності народів для взаємного об’єднання стали геополітичним
чинником для створення таких політико-економічних міждержавних утворень, як
Вишеградська група, Рада держав Балтійського моря, які намагалися розширити організаційні
зв’язки не лише між собою, а й із сусідніми країнами, які вони відносили до одного регіону.
„Центральна Європа, яку неправильно називали Східною, воскресає і намагається позбутися
наслідків Другої світової війни. У майбутньому буде Західна Європа, яка об’єднуватиме
західноєвропейські держави, буде і Східна Європа, тобто сучасна Росія, а між ними утвориться
зона від Болгарії до Фінляндії. Відповідно до сучасної термінології ми могли б назвати цю
територію навіть перехідною східно-західною смугою. Я не вірю, що Європейське Економічне
Співтовариство не зрозуміє значення для нього цієї центральноєвропейської смуги, і не лише з
економічного, а й з політичного боку” [6; 62], – стверджував один із литовських політичних
лідерів у травні 1990 року.

Усі ці та інші чинники в сукупності стали передумовою появи на європейському
континенті великої кількості багатосторонніх регіональних і субрегіональних утворень,
обумовлених здебільшого політичними чинниками. У своїх установчих документах ініціатори
таких об’єднань обґрунтовували створення своїх організацій можливістю швидше й
ефективніше з’ясовувати питання інтенсифікації економічних відносин, їхньої стабілізації,
прискорення коопераційних процесів і товарообігу, зняття перешкод у торгівлі, що надає
переваги та розширює торговельно-економічні зв’язки, а в геополітичному вимірі слугує
своєрідним стабілізуючим чинником. У політичному сенсі – це спільна репрезентація своїх
інтересів і динамічний розвиток політичного дискурсу з європейськими, євроатлантичними
інституціями та формування активного лобі, що не виключає і суперництва країн, щодо
прискорення інституціалізації відносин цих країн із Північноатлантичним альянсом і
Євросоюзом [10; 2].

Центральноєвропейська ініціатива є однією з найбільших субрегіональних організацій,
що виникла в Центральній і Східній Європі після розпаду комуністичної системи. Вона була
створена за ініціативою лідерів Австрії, Італії та підтримана Угорщиною і Югославією на
основі договору, підписаного в Будапешті в листопаді 1989 року під назвою „Ініціатива 4-
х” („Чотирьохгранник”) [9; 11]. Політичні лідери чотирьох держав визначили метою такої
форми співробітництва своє прагнення налагодити якісніше багатостороннє співробітництво в
політичній і соціально-економічній сферах і забезпечити на цій основі зміцнення стабільності
й безпеки в регіоні. Одночасно співпраця була покликана забезпечити необхідну підготовку
держав-учасниць, відповідно до декларованих напрямків їхньої зовнішньополітичної
діяльності, до майбутнього членства в Європейському Союзі. Для реалізації таких достатньо
амбітних завдань було вирішено передусім здійснювати координацію дій у сфері політики,
культури, економіки, парламентського співробітництва. Завдяки цьому повинна створюватися
сприятлива атмосфера взаємного обговорювалися, планувалися, вивчалися і реалізовувалися.

У травні 1990 року у Відні в ранзі спостерігача до організації, яка почала називатись
„Ініціатива 5-ти держав” або „П’ятигранник”, приєдналася Чехословаччина (статус
повноправного членства Чехія та Словаччина отримали в 1993 році). У червні 1991 року на
зустрічі в м. Дубровнік також стала членом організації Польща, яка відповідно перетворилась
в „Ініціативу 6-ти держав” або „Шестигранник” [9; 14].

Розвитку регіонального співробітництва шести країн істотно перешкоджав розпад
Югославії. У зв’язку з югославською кризою одним із пріоритетів організації стала
проблематика національних меншин. У декларації щодо Югославії „Ініціатива 6-ти держав”
виступала за збереження територіальної цілісності держави. Це питання було розглянуто на
зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів 1991 року у Венеції, де було ухвалене
рішення про тимчасове призупинення членства СФРЮ в діяльності організації. І вже на
Віденському саміті в липні 1992 р. до складу організації були прийняті Республіка Боснії і
Герцеговини, а також Хорватія і Словенія.

Важливо зазначити, що від самого початку створення організації вона мала радше
адріатично-дунайський характер, а не центральноєвропейське спрямування. Дійсною метою
створення організації була спроба стабілізувати насамперед економічне становище території,
куди був вкладений достатньо великий обсяг інвестицій саме з Австрії та Італії. Переважно



економічний характер об’єднання 1989 року ілюструють і перші проекти, які передбачали
послаблення певних митних тарифів, проведення спільних круглих столів між бізнес-колами
держав, програми підтримки інвестиційних проектів. Уже після приєднання „чистих”
центральноєвропейських країн Чехословаччини та Польщі разом з розпадом СФРЮ була
досягнута згода на перейменування організації в Центральноєвропейську ініціативу в 1992
році [1; 130].

На саміті в Будапешті (1993 р.) було погоджено пропозицію про вступ Македонії, яка
стала десятим членом Ініціативи. Відповідно, зі збільшенням чисельного складу організації
була узгоджена програма співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Оскільки програмні цілі діяльності ЄБРР співпадають із задекларованою метою ЦЄІ, як і з
цілями інших регіональних об’єднань, що з’явилися на пострадянському просторі, як-то
проведення системних реформ для подолання економічних розбіжностей, у 1993 році був
організований Секретаріат з проектів ЦЄІ, який розпочав свою роботу в структурі ЄБРР в
Лондоні [9; 12].

Під час зустрічі на вищому рівні в липні 1994 року в м. Трієст держави-члени ЦЄІ
висловили своє занепокоєння спадом у розвитку співробітництва й наголосили на намірі
продовжувати діяльність організації в запланованому режимі. Було вирішено залучити
фінансові ресурси з альтернативних джерел для активізації взаємних зв’язків. На цій зустрічі
було також прийнято „Інструменти ЦЄІ із захисту прав меншин” [2; 267]. На Трієстському
саміті відбулася перша зустріч Асоціативної Ради ЦЄІ за участю Білорусі, Болгарії, України і
Румунії, які отримали можливість брати участь у роботі багатьох робочих груп.

На Варшавському саміті 1995 року було позитивно вирішено питання набуття
асоційованими державами повноправного членства в організації. На цій же зустрічі були
прийняті „Керівні напрями діяльності ЦЄІ та правила процедури”, які були зміненні 2005 року
[11; 25]. Також була досягнута домовленість про створення Центру інформації та документації
ЦЄІ в Трієсті. Після прийняття Документа, який вважається „Конституцією” організації,
співпраця між державами-членами набула більш структурованого, а відповідно і якісного
характеру.

1996 року на саміті в Граці Глави урядів ухвалили рішення про прийняття повноправним
членом ЦЄІ Молдови, яка стала 16-ю державою-членом організації. Першим компонентом
стратегії ЦЄІ було визначено втілення в життя пріоритетних проектів з розвитку транспортної
інфраструктури в межах регіону. Також був виявлений інтерес до започаткування постійної
співпраці між ЦЄІ та Європейською Економічною Комісією ООН для реалізації проектів у
сфері охорони довкілля, транспорту, розвитку малих і середніх підприємств.

Під час Сараєвського саміту в 1997 році провідною темою стало становище в Боснії та
Герцеговині. Однак між державами-членами не було єдиного бачення подій. Також була
прийнята Сараєвська декларація щодо стратегії ЦЄІ та План дій на 1998 – 1999 роки. Ці
документи уточнювали стратегію і тактику в діяльності ЦЄІ у зв’язку зі зміщенням інтересів
організації в напрямку Південно-Східної Європи (з врахуванням розширення кількості її
членів) і констатацією прогресу на шляху центральноєвропейської інтеграції.

У листопаді 1998 року вперше був проведений Економічний форум держав-учасниць ЦЄІ
в рамках саміту в Загребі. На розгляд Глав урядів було винесене актуальне на той час питання
про конфліктну ситуацію в Косові, яка одностайно повинна бути врегулювала тільки мирними
засобами. Однією з основних тем переговорів стала також проблематика розширення НАТО та
ЄС за рахунок держав-членів ЦЄІ.

У 1999 році відбулось урочисте святкування 10-ї річниці заснування організації в
Празькому костелі [5; 36]. Були підбиті підсумки діяльності організації та розроблена програма
на наступні роки. Також було розглянуто політичне й економічне становище Південно-
Східного регіону Європи та Придністров’я, куди була направлена місія ЦЄІ для моніторингу
ситуації.

У листопаді 2000 року на зустрічі в Будапешті до організації приєдналась сімнадцята
країна – Сербія і Чорногорія. На цьому кількість членів була визначена як остаточна та більше
не передбачається приєднання інших держав як повноправних членів.

На зустрічі міністрів закордонних справ у Мілані у червні 2001 року було ухвалено
рішення про заснування Фонду співробітництва ЦЄІ на основі щорічних внесків держав-членів



для підтримки та реалізації проектів і програм ЦЄІ [5; 38]. На зустрічі глав держав ЦЄІ в
м. Трієст у листопаді 2001 року було вирішено заснувати Університет ЦЄІ, який працюватиме
на основі співпраці виконавчого секретаріату ЦЄІ та Трієстського університету [5; 39].

Серед інституційних реформ слід згадати доповнення до Керівних напрямків діяльності
ЦЄІ, прийнятих на саміті глав урядів в Скоп’є в листопаді 2002 року. Вони мали перетворити
організацію в дієвішу та динамічнішу структуру, спроможну ефективно, вчасно й адекватно
реагувати на виклики, які ставить сучасний глобалізований світ. У змінених Керівних
напрямках діяльності ЦЄІ було наголошено на пріоритетній ролі у зміцненні виміру
парламентського співробітництва та бізнес-виміру в межах організації.

Наголосимо, що однією з основних цілей створення та діяльності ЦЄІ було і є збереження
єдності європейських держав і подолання розмежувальних ліній, що виникли внаслідок
поглиблення розриву й нерівності економічно-соціальних стандартів і розвитку країн нової й
старої Європи після розпаду СРСР та краху комуністичної системи. Подолання перешкод
завдяки об’єднанню зусиль, інтеграція функцій для зменшення відмінностей політичних та
економічних систем держав Центральної та Східної Європи були й залишаються
першочерговими засадами ЦЄІ від моменту її створення [7; 3].

Згідно з „Керівними напрямками діяльності ЦЄІ та правилами процедури” держави-члени
ЦЄІ керуються принципами статуту ООН і всіма документами, ухваленими під час
Гельсінського процесу. Підсумкові декларації та документи, що приймаються під час зустрічей
глав держав і міністрів закордонних справ не повинні суперечити статуту ООН та іншим
міжнародно-правовим документам [2; 269].

У діяльності організації велика увага приділяється співробітництву з європейськими
організаціями та інституціями, такими, як Європейський Союз, Рада Європи, Організація
економічного співробітництва та розвитку, ОБСЄ й іншими регіональними утвореннями у
сферах взаємного інтересу. Наприклад, при ЄБРР плідно функціонує Секретаріат з роботи з
проектами ЦЄІ; створений Фонд ЦЄІ, який завдяки вагомим внескам Італії, Австрії та самого
ЄБРР забезпечує фінансування програм і проектів організації.

Але з поступовим розширенням членства визначення цілей і напрямків діяльності ЦЄІ
стало складнішим процесом, враховуючи відмінності в швидкості трансформації політичних,
економічних, соціальних сфер держав-членів. „Керівні напрямки діяльності ЦЄІ та правила
процедури” як статут ЦЄІ підсумовує в загальному – як це було визначено главами урядів –
мету Ініціативи так: „Мета Центральноєвропейської ініціативи – слугувати форумом
співробітництва в регіоні як елемента стабільності та співробітництва в Європі”. На практиці
таке визначення означає, що ЦЄІ являє собою відкритий форум для будь-яких ініціатив,
програм чи проектів, які можуть бути запропоновані індивідуально кожною державою-членом
відповідно до її особливих потреб чи інтересів, якщо вони збігаються із загальними цілями
організації. Упродовж років такі ексклюзивні проекти стали предметом активних дискусій
всередині організації щодо впровадження стратегії першочерговості проектів, які були б
більше взаємопов’язані, що сприятиме суттєвому посиленню ефективності в діяльності
організації в подальшому [4; 136].

При визначенні пріоритетних напрямків діяльності ЦЄІ було взято до уваги обмеженість
ресурсів у зв’язку із структурними та фінансовими можливостями організації. Тому важливим
кроком у цьому напрямку стала ретельна розробка тривалої стратегії ЦЄІ та першого
дворічного Плану дій, який включив у себе близько 80 різноманітних проектів і програм. Ці
обидва документи були формально прийняті на саміті в Сараєві в листопаді 1997 року.

У Сараєвській декларації щодо стратегії ЦЄІ („Внесок Центральноєвропейської
ініціативи до співпраці та стабільності в Європі”) глави урядів узгодили напрямок співпраці
щодо посилення згуртованості об’єднаної Європи. Особлива увага повинна зосередитися на
співробітництві на взаємовигідній основі для посилення ролі держав-членів, що пізніше
приєдналися до організації, і через це найбільше потребують допомоги, щоб пришвидшити
власний розвиток. Отже, було вирішено поділити види співпраці на три визначальні напрямки:

§ посилення співпраці між державами-членами;
§ посилення участі всіх держав-членів у процесах європейської інтеграції завдяки

організації плідного діалогу між Європейським Союзом і новими державами-членами
ЦЄІ;



§ посилення процесу реформ у транзитних країнах.
Глави урядів держав-учасниць ЦЄІ в цих документах закликають міжнародну спільноту,

особливо ЄС та інші європейські й міжнародні організації, підтримати „Стратегією єдності та
солідарності в Європі”. Це своєрідна відповідь організації на істотні зміни в регіоні, такі, як
розширення НАТО і Європейського Союзу, розширення субрегіональної співпраці на
континенті, з одного боку, і диференціація економічного розвитку, з другого – постійна загроза
етнічних конфліктів, проблеми національних меншин та організованої злочинності в регіоні.

Метою нової стратегії залишається зміцнення зусиль для створення безпечнішої та
стабільнішої Європи. Саме тому глави держав та урядів країн-членів ЦЄІ закликали
міжнародну спільноту, ЄС та інші європейські й міжнародні організації, регіональні групи,
неурядові організації, приватний сектор та інші громадські структури приєднатися до стратегії
зміцнення єдності та солідарності в Європі [3; 5].

Отже, створення субрегіональної європейської організації на теренах Центральної та
Східної Європи для налагодження співробітництва в політичній і соціально-економічній
сферах, забезпечення стабільності в регіоні одночасно з проголошенням важливою метою
забезпечення необхідної підготовки держав-членів до майбутнього вступу до Європейського
Союзу стало продуктивною ідеєю і принесло вагомі результати. Варто відмітити, що така
ефективна співпраця зумовлена не в останню чергу чітко сформульованими стратегічними
цілями, узгодженими під час зустрічей на рівні глав держав і глав урядів, і професійністю
реалізації тактичних завдань на рівні робочих груп.

Підводячи підсумок, відзначимо, що ЦЄІ подолала непростий шлях становлення. Адже її
примітною рисою стала членська строкатість, яка дещо розмиває цілісне сприйняття
організації в географічному та історичному сенсі і могла заздалегідь поставити під загрозу сам
факт існування організації як такої. Однак за новим формулюванням назви у 1992 році стояла
рішучість країн-учасниць зміцнити започаткований процес на більш тісне співробітництво на
субрегіональному рівні. Отже, ЦЄІ вдалось із консультаційного форуму перетворитись у
важливий інструмент об’єднання держав регіону для розв’язання цілої низки спільних для них
проблем та успішно посісти своє власне місце в системі сучасних європейських інституцій.
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