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У статті йдеться про стан та специфіку франко-турецьких взаємовідносин на 
сучасному етапі, визначаються проблеми міждержавного співробітництва, їх 
причини та значення, а також позитивні зрушення в міжрегіональній та двосторонній 
співпраці. Також автор дає оцінку майбутнім перспективам розвитку та інтенсифікації 
окреслених відносин. 

Ключові слова: Франція, Туреччина, франко-турецькі відносини, міждержавне 
співробітництво, геноцид вірменів. 

 
В статье речь идет о состоянии и специфике франко-турецких отношений 

на современном этапе, определяются проблемы межгосударственного сотруд-
ничества, их причины и значение, а также отмечаются позитивные достижения 
в межрегиональной и двусторонней кооперации. Также автор дает оценку пер-
спективам последующего развития и интенсификации рассмотренных отношений. 
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The article is about the condition and the specifics of the Franco-Turkish relations at 

the present stage, it identifies challenges of interstate cooperation, their causes and 
significance, and highlights the positive achievements in inter-regional and bilateral 
cooperation. The author also evaluates the prospects for further development and 
intensification of these relations. 
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Франція та Туреччина – дві великі і достатньо 

впливові країни світу. Перша займає помітне місце 
в ЄС, а, отже, і в європейському регіоні. Друга – 
активний гравець у близькосхідному та серед-
земноморському регіонах. Крім того, Туреччина, 
унікальна за своїм геополітичним становищем, на 
сучасному етапі намагається поєднати свою азійську 
належність із європейською ідентичністю, тобто 
прагне до вступу в ЄС. Двосторонні ж відносини 
між Францією та Туреччиною займають значне місце 
в структурі міжнародного співробітництва цих держав. 
2010 рік було проголошено роком Туреччини у 
Франції. Отже, тема відносин двох країн є актуаль-
ною, і викликає науковий інтерес низкою специфічних 
особливостей. 

На пострадянському просторі та в Україні, зокрема, 
дана тема є малодослідженою, відсутні ґрунтовні 
наукові праці, а інші розробки є фрагментарними 
або застарілими, хоча ця проблема час від часу 
висвітлюється в періодичних виданнях та інших 
засобах масової інформації. Її розробкою теми в 
Франції займається значна кількість вчених, зокрема 
директор програми «Сучасна Туреччина» («La Turquie 

contemporaine») Доротея Шмідт, один із засновників 
асоціації «За плюралістичну та амбіційну Європу» 
(«Pour une Europe pluraliste et ambitieuse») Лорен 
Шеміно, а також такі дослідникі провідних фран-
цузьких вишів, як Клод Кефлен, Ален Греш, Шарль 
Жепо та інші. 

Метою автора, таким чином є: дослідити франко-
турецькі відносини у площині міждержавного та 
регіонального співробітництва, їх специфіку та тен-
денції розвитку на сучасному етапі. 

Завдання, поставлені перед автором, можна ви-
значити так: охарактеризувати стан відносин між 
країнами на сучасному етапі; виявити особливості 
відносин та їх вплив на співробітництво в регіоні; 
зробити висновки щодо можливого розвитку франко-
турецького співробітництва у контексті висвітлених 
тенденцій. 

Франко-турецькі відносини мають довгу історію. 
Першого посла Туреччини у Францію направив ще 
султан Баязід ІІ у 1484 р., а у 1536 р. «французький 
король Франсуа І та турецький султан Сулейман 
Пишний підписали першу міждержавну союзницьку 
угоду» [1]. Протягом століть країни підтримували 
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активні торгівельні та політичні зв’язки. На сучасному 
ж етапі франко-турецькі відносини не можна одно-
значно охарактеризувати як позитивні або негативні. 

Специфіка відносин полягає в тому, що у Франції 
проживає одна з найчисленніших діаспор вірмен, а 
«вірменська діаспора має вплив на її зовнішню 
політику» [2]. 

Найбільш гостро стоїть питання про визнання 
Туреччиною геноциду вірмен 1915-1921 pp., як пер-
шого геноциду XX ст. Більшість держав світу визнає 
факт геноциду, проте Туреччина рішуче і агресивно 
відмовляться це зробити. Відповідно вірменська 
діаспора, намагаючись ускладнити відносини Туреч-
чини із європейськими країнами розгорнула активну 
інформаційну кампанію антитурецького спряму-
вання. 

Як наслідок, у 2001 р. Жак Ширак прийняв 
закон про визнання геноциду і запустив соціальні 
компенсаційні програми для нащадків його жертв. 
Інші європейські країни також почали закликати 
Туреччину визнати факт геноциду. 

Прийняття такого закону у Франції призвело до 
погіршення франко-турецьких відносин, Анкара різко 
обмежила масштаби економічного і військово-
технічного співробітництва з Парижем. Туреччина 
також почала порушувати питання про злочини часів 
Французької колоніальної імперії в Алжирі. Згодом 
відносини між країнами відносно нормалізувались, 
але натягнутість у них зберігається. 

З такої специфіки витікає і ставлення Франції 
щодо європейської політики Туреччини. Остання 
прагне вступити до ЄС і шість років тому «Брюс-
сель та Анкара розпочали переговори, покликані 
привести Туреччину до членства» [3]. Це питання 
є досить спірним, оскільки економічні та інститу-
ціональні наслідки вступу Туреччини будуть мати 
далекосяжні результати для ЄС. 

Для того, щоби підтягнути Туреччину до євро-
пейських стандартів життя, будуть потрібні величезні 
й постійні зусилля з перерозподілу коштів від євро-
пейських платників податків, які виснажуватимуть 
Європу без гарантії на успіх в Туреччині. 

За умов світової економічної кризи, коли в самих 
країнах ЄС криза запустила глибокі руйнівні процеси 
і породила численні проблеми не лише в економічній, 
а й в інших сферах, потрясіння від вступу Туреччини 
залишається непосильним для ослабленого ЄС. 

Крім того, якщо Туреччина приєднається до 
Євросоюзу, то громадянами ЄС стануть ще 80 млн 
осіб. Ставши членом ЄС, Туреччина, як найбільш 
населений член ЄС, матиме й значну чисельність 
представників у Європейському парламенті. В Раді 
Європи вона буде на одному рівні з нинішньою 
Великобританією, її зовнішні інтереси домінува-
тимуть в Європі. «Туреччина є занадто великою 
для Європи, щоб її проковтнути», – такі заяви 
роблять представники французького політичного 
істеблішменту [4]. 

Але «найбільше пересічних європейців турбує 
те, що ці 80 млн потенційних додаткових громадян 
ЄС є мусульманами» [5]. Особливо це стосується 
Франції, в якій кількість мусульманського населення 
постійно зростає за рахунок іммігрантів з країн 
північної Африки, а це створює нестійку і навіть в 

чомусь конфліктогенну ситуацію. Нинішній прези-
дент Франції, Ніколя Саркозі неодноразово підкрес-
лював, що «Туреччина не може бути членом ЄС. 
Вона не європейська країна, це географічний факт. 
Але ж вона одна з найбільших країн Середземномор’я, 
і це неможливо заперечити» [6]. Проте деякі політики 
вважають, що членство Туреччини в ЄС перетворить 
країну в демократичну державу та стане прикладом 
для інших мусульманських країн. Це могло б бути 
доказом, що іслам може співіснувати із демократією. 
Але Франція не вважає за можливе «ризикувати 
безпекою та цінностями Європи» [7]. 

Будь-які взаємовідносини із Туреччиною фран-
цузький істеблішмент традиційно обмежує лише 
зв’язками по середземноморському та близькосхід-
ному регіонах, а, отже, виводить міждержавне спів-
робітництво у регіональну площину. Таким чином, 
існує низка проблем, що супроводжують розвиток 
франко-турецьких відносин на сучасному етапі та 
визначають їх специфіку. 

Проте, окрім дезінтеграційних впливів на від-
носини двох країн, існують чинники, які роблять 
співробітництво держав необхідним і важливим 
для гармонійного розвитку як міждержавного, так 
і регіонального співробітництва. 

Одним із таких чинників є енергетичний. За 
умов сучасної занепокоєності державами світу їх 
енергетичною безпекою, для Франції та для членів 
ЄС Туреччина є дуже важливим транзитером енерго-
ресурсів. Відповідно до спеціальної доповіді «Енер-
гетична стратегія Туреччини», підготовленої в 2008 р. 
міністерством закордонних справ Туреччини, ця 
країна знаходиться «майже в безпосередній близькості 
до 72,7 % і 71,8 % підтверджених запасів нафти і 
природного газу планети, відповідно» [8]. Тому після 
грузино-російської війни і російсько-українського 
газового конфлікту європейські країни, і зокрема 
Франція, почали набагато серйозніше ставитися до 
ідеї «отримання близькосхідних, каспійських і 
центрально-азійських енергоносіїв через територію 
Туреччини» [9]. 

Наприклад, французькі економісти вважають, що 
є три альтернативи російському природному газу – 
Норвегія, Алжир і Туреччина. Проте, зрозуміло, що 
перші дві країни не можуть забезпечити ті обсяги 
блакитного палива, які могли б істотно скоротити 
залежність від «Газпрому». На рис. 1-2 в додатку 
вказані найбільш потужні нафтопроводи і газо-
проводи Туреччини. 

Окрім енергетичної сфери, важливим полем для 
співробітництва країн є ринок озброєнь. Франція є 
одним з основних постачальників зброї в Європі, в 
той час як Туреччина є важливим потенційним 
клієнтом. Сума від імпорту Туреччиною французької 
зброї в період між 1995 і 2005 pp. склала 1,5 млрд 
євро, що є «потужним вливанням» [10] у французьку 
економіку. 

Париж сьогодні підтверджує також важливість 
Туреччини для оборони Франції, відзначаючи важ-
ливість існуючої співпраці між їх військами, зокрема 
в Афганістані, або в ході операцій в Боснії і Косово, 
в рамках співпраці з НАТО. 

Таким чином, відносини між Туреччиною і 
Францією у питаннях оборони і озброєнь достатньо 
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