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ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ
В ПОСТФРАНКІСЬКИЙ ПЕРІОД
У даній статті розглядається перехід від політики авторитаризму до
демократії в Іспанії, простежується динаміка змін внутрішньополітичного та
зовнішньополітичного курсів з акцентом на латиноамериканські країни. Показана
роль Іспанії в Латинській Америці в активізації зв’язків між Європейським союзом і
цим континентом, завдяки чому латиноамериканські країни перетворилися на
привабливого партнера.
Ключові слова: Іспанія, авторитаризм, демократія, зовнішньополітичний
курс, Латинська Америка, Європейський союз.
В данной статье рассматривается переход от политики авторитаризма к
демократии в Испании, прослеживается динамика изменений внутриполитического и внешнеполитического курсов с акцентом на латиноамериканские
страны. Показана роль Испании в Латинской Америке в активизации связей
между Европейским союзом и этим континентом, благодаря чему латиноамериканские страны превратились на привлекательного партнера.
Ключевые слова: Испания, авторитаризм, демократия, внешнеполитический
курс, Латинская Америка, Европейский Союз.
In given article transition from a policy of authoritarianism to democracy in Spain is
considered, dynamics of changes of internal political and foreign policy rates with accent
on the Latin American countries is traced. The role of Spain in Latin America in
activization of communications between the European Union and this continent due to
what the Latin American countries have turned on attractive the partner is shown.
Key words: Spain, authoritarianism, democracy, a foreign policy, Latin America, the
European Union.
Інтерес до «особливого шляху» Іспанії, яка після
революційних потрясінь першої половини XX ст.,
громадянської війни і диктатури Франко зуміла за
допомогою перетворень у політичній, економічній,
соціальній і культурній сферах життя стати гідною
країною Заходу, зріс із початком постфранкійського
періоду у внутрішній та зовнішній політиці Іспанії. У
ці роки відбувається перехід від авторитарної
диктатури до політики, що базується на основних
принципах демократії. Зокрема, у зовнішньополітичному аспекті цьому періоду відповідають перехід
від міжнародної ізоляції до активної участі Іспанії у
світових і європейських інститутах, вступ держави
до політичних, економічних, соціальних і правових
структур Європи і світу. Ці процеси супроводжувалися становленням Іспанії як політично
активної країни Європейського континенту. Автор
розглядає основні пріоритети міжнародної діяльності
Іспанії постфранкійського періоду; параметри змін,
що відбулися в її зовнішній політиці та взаємозв’язок
між ними.
Дана тема розглядається в працях К. Ареналя, Р. Августо Замори, Хуана-Карлоса Перейри
[1], де автори описують та розглядають основні

засади і напрями зовнішньої політики держави;
С.Г. Педро Корро [2] охарактеризував основні
принципи франкійського режиму, акцентуючи
увагу на його недоліках; Н. Анікієва, Г. Сінельщикова, С. Хенкіна [3] у своїх працях характеризують основні напрями зовнішньої політики
держави, показують перехід від тоталітаризму до
демократії. Також слід зазначити праці Є. Старостіна та Є. Черкасової, В. Чиркіна і А. Фадіна
[4], які розкривають основні принципи зовнішньої
політики країни та показують їх ґенезу.
Остання третина двадцятого століття характеризувалася різними геополітичними процесами,
найбільшим з яких є розпад соціалістичного
табору, завершення епохи біполярної і перехід до
сучасної системи міжнародних відносин.
Актуальним, з точки зору історичної науки, є
предмет обговорення спадковості зовнішньополітичного курсу іспанського уряду і його еволюції
в бік більшої прагматичності. Демократизація
внутрішньополітичного життя Іспанії почалася в
1975 р. після смерті Франко та зробила вплив і на
її зовнішню політику, відкрила перед нею нові
перспективи. З половини 70-х років спосте-

134

Історія
рігається активізація зовнішньополітичної діяльності Іспанії. До кінця 70-х – початку 80-х рр.
однією з основних рис іспанської зовнішньої
політики стало прагнення керівництва до
збалансованості зовнішньополітичних контурів.
Іспанська дипломатія при уряді соціалдемократичного центру (СДЦ) А. Суареса (19761981) висловилася на підтримку ідеї скликання
Загальноєвропейської наради стосовно питань
безпеки і у Європі й брала активну участь у його
роботі (у листопаді 1980 р. Мадрид став місцем
проведення чергової зустрічі представників країнучасниць наради). В уряді СДЦ на чолі з Л. Кальво
Сотело (1981-1982) спостерігалося посилення
проатлантичних настроїв, і в травні 1982 р.
всупереч волі переважної більшості іспанців
держава стала 16-м членом НАТО [5].
Перемога ІСРП на парламентських виборах 28
жовтня 1982 р. призвела до зміни зовнішньополітичного напряму країни в бік збалансованішої і незалежної політики, що будується з
врахуванням національних інтересів. Голова
соціалістів Ф. Гонсалес заявив про намір здійснювати таку політику, яка б зміцнила роль Іспанії на
міжнародній арені і була націлена на розвиток
зв’язків, що історично склалися з країнами
Західної Європи та Латинської Америки. Уряд
Ф. Гонсалеса (1982-1996), розглядаючи свою
політику співпраці з США в рамках відносин вніс
корективи до антиатлантичного курсу і провів у
1986 р. референдум, після якого Іспанія залишилася в політичній структурі НАТО.
Сучасний
етап
формування
зовнішньої
політики Іспанії відбувався в роки перебування
при владі уряду ІСРП на чолі з Гонсалесом і
правлінням Народної партії, що прийшла до влади
за ним, на чолі з Х.М. Аснаром. У цей час у країні
завершився процес формування інститутів
парламентської монархії, Іспанія вступила у всі
європейські і євроатлантичні соціально-економічні
і військово-політичні інститути, стала повноправним і активним членом політичної і військової
структури НАТО [6].
Досліджуючи зовнішню політику Іспанії, автор
приділяє увагу країнам Латинської Америки,
оскільки саме цей напрям є одним із пріоритетних
у засадах формування даної політики.
Латинська Америка звільнилася від іспанського колоніального володарювання протягом
першої половини дев’ятнадцятого століття, проте
релігійні, культурні і національні зв’язки між
метрополією і колишніми колоніями залишились.
Таким чином, етнічна схожість, помножена на
релігійну єдність, дозволяли Мадриду зберігати в
даному регіоні серйозний вплив і зовнішньополітичні позиції. На початку минулого століття в
багатьох країнах Латинської Америки встановилися авторитарні режими.
Встановлення дипломатичних контактів і
налагодження
економічного
співробітництва
Іспанії та латиноамериканських держав активно
сприяло подоланню міжнародної ізоляції фран-

кізму в другій половині 40-х – початку 50-х рр.
Особливо наочно це продемонструвала Аргентина
в період президентства Х.Д. Перона, яка в обмін на
економічну допомогу надавала активну дипломатичну підтримку франкіській Іспанії [7].
Сприятливі умови для активізації іспанської
зовнішньої політики, у тому числі для проникнення іспанських капіталів в економіку Латинської
Америки, були пов’язані з ростом самостійних
виступів латиноамериканських країн на світовій
арені і підвищенням темпів їхнього економічного
розвитку, який супроводжувався процесом
імпортзамінної індустріалізації, що породжувало
необхідність пошуку нових ринків і джерел
фінансування [8].
Прагнучи хоч якось зберегти свій вплив у регіоні,
зовнішня політика Іспанії в Латинській Америці
отримує пропагандистське забезпечення. Активно
впроваджується в життя доктрина «іспанідад».
Створюється образ Іспанії як країни «МатеріБатьківщини» латиноамериканських народів. Одним
з найбільш серйозних пропагандистів нової теорії
виступає в 50-60 рр. Інститут іспанської культури в
країнах Латинської Америки. Усі ці успіхи
зовнішньої політики мадридської дипломатії в
латиноамериканському регіоні зводилися нанівець
політичним режимом, через його консерватизм.
Якщо політика «сильної руки» і «вождизм» могли
себе хоч якось виправдати в період між двома
світовими війнами, то, починаючи з 50-х рр., вони
діяли як серйозне гальмо для поступального
розвитку Іспанії. Вони ж перешкоджали повноцінній інтеграції держави міжнародну економічну і
політичну систему Іспанії. Проте все змінилося після
смерті в 1975 р. Францисько Баамонде Франко,
беззмінного глави держави і вождя консервативної
Іспанської фаланги [9]. Після смерті глави
тоталітарної держави створена ним політична
система стала розпадатись, що призвело до
встановлення демократії.
Перед іспанськими політиками і громадськістю в другій половині 70-х років стояло
складне завдання – здійснити перехід від диктатури до демократії, відновити багатопартійну
політичну систему і вивести Іспанію з багатолітньої ізоляції. Одним з головних способів
досягнення цих цілей правляча іспанська еліта
вважала, у першу чергу, інтеграцію в ЄС,
відновлення дипломатичних зв’язків з латиноамериканськими країнами, розвиток економіки
країни за допомогою країн Західної Європи та
інших союзників. Найважливішу роль на цьому
етапі становлення парламентської монархії і
створення демократичної системи зіграв король
Хуан Карлос I [10].
Монархічні традиції для Іспанії були стійкими.
Диктатор Франко, що добився в країні
встановлення режиму особистої влади, відродив
інститут монархії і створив сильну авторитарну
систему держави, націлену, перш за все, на
збереження політичної, історичної, економічної,
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культурної єдності нації. Франко прагнув
уніфікувати політику, що проводилася.
Сприятливі умови для активізації іспанської
зовнішньої політики, у тому числі для проникнення іспанських капіталів в економіку
Латинської Америки, були пов’язані зі зростанням
само-стійності латиноамериканських країн на
світовій арені і підвищенням темпів їх економічного розвитку, процесом індустріалізації, яка
породжувала необхідність пошуку нових ринків і
джерел фінансування. Уряди і режими, що
правили в латиноамериканських державах у другій
половині ХХ ст., були зацікавлені в розвитку
національної промисловості і проводили політику
етатизму, для чого було необхідне постійне
вливання в економіку значних фінансових
інвестицій. Іспанія, хоча і не володіла подібними
вільними капіталами, могла брати їх в інших
країнах Європи на умовах мінімальної ставки.
Інтерес латиноамериканських країн до розширення
зв’язків з Іспанією також був обумовлений
пошуками ринків збуту для своїх товарів.
Латиноамериканський курс Іспанії у постфранкійський період у своєму розвитку пройшов
два головні етапи. На першому етапі (в основному,
він відповідає періоду правління урядів Союзу
демократичного центру – липень 1976 – жовтень
1982 років) активно використовували позаблокову політику для прориву міжнародної ізоляції і
розширення відносин з країнами Латинської
Америки. Новим змістом наповнилося ідеологічне
обґрунтування
латиноамериканського
курсу
Іспанії. Реакційний паніспанізм поступився місцем
новій концепції, в основу якої, поряд з ідеєю
закономірності економічного, політичного і
духовного зближення всіх іспаномовних народів,
була покладена теза про їх об’єднання в рамках
ібероамериканської нації, захисті прав людини і
мирному переході до демократії [11].
До кінця цього етапу сталося посилення
європейського і атлантичного напряму в зовнішній політиці Іспанії, країна вступила в НАТО.
Уряд СДЦ на чолі з Л. Кальво Сотело (19811982 рр.) у зовнішній політиці головну увагу
приділяв зміцненню позицій Іспанії в Західній
Європі, ослабивши активність в Латинській
Америці і в інших регіонах світу.
Другий етап почався в 1982 році. Прихід до
влади Іспанської соціалістичної партії (жовтень
1982 року) став важливою віхою в історії для
постфранкійської Іспанії, ознаменував лівоцентризм у політичному житті країни. Соціалісти
отримали перемогу на виборах, виступивши з
критикою пронатовської політики своїх попередників. Вони висунули програму боротьби за
розрядку і ядерне роззброєння. Важливе місце в їх
програмі займали питання розширення співпраці з
латиноамериканськими країнами. Головна відмінність латиноамериканського курсу іспанських
соціалістів від політики їх попередників полягає в
тому, що ІСРП і уряд Гонсалеса на міжнародній
арені виступили на користь визнання права

латиноамериканських народів на визвольну
боротьбу, на свободу офіційно-політичного вибору
і продемонстрували намір сприяти здійсненню
цього права. Найбільш наочними і цікавими для
вивчення в описуваний період виступають
зовнішньополітичні контакти Іспанії з Аргентиною і Бразилією. Зі всіма цими державами
Мадрид пов’язує тісне економічне співробітництво, яке є запорукою політичних контактів між
урядами країн. Більшою чи меншою мірою всі
держави Латинської Америки є економічними
партнерами Іспанії як у сфері промислового
виробництва, так і у фінансово-ділових новаціях і
експериментах [12].
Сапатеро, виступаючи в Сан-Хосе (Коста-Рика)
на XІV Ібероамериканському саміті, закликав
центральноамериканські країни до інтеграції, яка
дозволить досягти угоди з ЄС. Ці країни підписали
в 2003 р. з ЄС Угоду про політичний діалог і
співпрацю, яка дозволить згодом укласти угоду
про асоціацію. Мадрид прагне виступити посередником у даному питанні. На саміті Сапатеро також
торкнувся проблеми корупції в регіоні [13].
Після Ібероамеріканської зустрічі на вищому
рівні Іспанія працює над уведенням посади
генерального секретаря цієї організації і пропозицією обміняти частину зовнішнього боргу
латиноамериканських країн на інвестиції в освіту.
Генеральний секретаріат організації мав розташуватися в Мадриді, а очолити його повинен
Енріке Іглесиас, президент Міжамериканського
банку розвитку (стосовно цього досягнута
попередня угода) [14].
Латинська Америка є для Іспанії чимось наче
«хінтерланда», що відрізняє останню від більшості європейських країн, позбавлених такого
величезного простору для впливу і реалізації своїх
можливостей [15].
Зміцненню впливу Іспанії в Латинській
Америці сприяє також інститут монархії і особа
короля Хуана Карлоса, який користується тут
великим авторитетом.
У міру того, як присутність Іспанії на
континенті розширюється, вона стає усе більш
зацікавленою у вирішенні багатьох латиноамериканських проблем, а саме: завданні потужних
ударів по наркоторгівлі, організованій злочинності і торгівлі зброєю; збереженні довкілля;
досягненні правового режиму, що гарантує
стабільність для іноземних капіталовкладень.
Політика Іспанії, орієнтована на модернізацію
латиноамериканських держав і зміцнення їх
інститутів, включає, зокрема, наступні заходи:
реформу структур державної безпеки, що має на
меті досягнення більшої ефективності їх
функціонування в умовах нового демократичного
порядку і забезпечення контролю над ними з боку
цивільних властей; підтримку інститутів законодавчої влади як рушійної сили процесів соціальної
та інституційної трансформації; реформу судової
системи; зміцнення місцевої влади і муніципальної
адміністрації.
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Успішно розвивається також економічне
співробітництво Іспанії з країнами континенту.
Історично її пов’язують з Латинською Америкою
стосунки товарообміну – курс, який підтримують
всі франкістські для поста уряди. Іспанія підписала
практично зі всіма країнами регіону угоди економічного характеру, що стали складовою частиною
договорів про дружбу і співпрацю або програм
економічного і фінансового співробітництва.
Останніми роками Іспанія зайняла перше місце
за об’ємом капіталовкладень у країни Латинської
Америки. У світовому списку інвесторів вона
займає перше місце в Перу і друге – у Чилі й
Аргентині. У 1997 р. іспанських капіталовкладень
у Латинській Америці було більше, ніж інвестицій
інших країн. Слід зазначити, що зворотний процес
вкладення латиноамериканських капіталів в іспанську економіку досі не відбувається (за винятком
мексиканських інвестицій). Проте не можна виключати, що це матиме місце в майбутньому [16].
Ібероамеріканська політика Іспанії повинна
включати не лише проведення зустрічей на

вищому рівні і розвиток загального ібероамериканського простору, а також стимулювання
розвитку цього напряму політики ЄС, включаючи
підписання угод про асоціацію. Ця політика
повинна сприяти відновленню високого рівня
двосторонніх угод, заохочуючи не лише політикодипломатичну та економічну, але й культурну і
соціальну присутність Іспанії в цих країнах.
З допомогою активної участі Іспанії в різних
організаціях і об’єднаннях країн Латинської
Америки Мадрид виявляється в змозі корегувати
курс держав латиноамериканського регіону в
сприятливе русло для себе і своїх партнерів по
Європейському Союзу.
Політика Іспанії в Латинській Америці сприяє
також активізації зв’язків між Європейським
Союзом і цим континентом. Можна без перебільшення стверджувати, що саме Іспанія сприяла
включенню регіону в сферу інтересів ЄС. У той же
час активізація зв’язків – це значною мірою
заслуга і Латинської Америки, яка перетворилася
на привабливого партнера.
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