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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ  

В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

У статті досліджено особливості внутрішньої та зовнішньої політики Іспанії в 

кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Автор доводить, що Іспанія, маючи унікальне 

географічне положення, завжди виконувала особливу роль у регулюванні відносин між 

різними регіональними силами, а в даний час є ключовим актором в регіоні. Через певні 

культурні традиції в зовнішній політиці особливість Іспанії полягає в тому, що вона не 

вдається до політичного тиску для вирішення нагальних питань у регіоні, а 

використовує політичний діалог між представниками різних культур.  

Ключові слова: Іспанія, внутрішня і зовнішня політика, напрями зовнішньої 

політики, міграційна політика, іммігранти, Європейський Союз.  

 

Бурдяк Е. В. Особенности внутренней и внешней политики Испании в конце ХХ – 

начале ХХІ века. 

В статье исследованы особенности внутренней и внешней политики Испании в 

конце ХХ – начале ХХІ века. Автор доказывает, что Испания, имея уникальное 

географическое положение, всегда выполняла особую роль в регулировании отношений 

между различными региональными силами, а в настоящее время является ключевым 

актором в регионе. Через определенные культурные традиции во внешней политике 

особенность Испании заключается в том, что она не прибегает к политическому 

давлению для решения насущных вопросов в регионе, а использует политический диалог 

между представителями разных культур.  

Ключевые слова: Испания, внутренняя и внешняя политика, направления внешней 

политики, миграционная политика, иммигранты, Европейский Союз. 
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Burdіak E. V. Peculiarities of internal and foreign policy of Spain at the end of 20th – 

beginning of 21th century. 

The peculiarities of domestic and foreign policy of Spain at the end of 20th – beginning 

of 21th century are researched in the article. The author proves that Spain, due to its unique 

geographical position, has always fulfilled a special role in the regulation of relations 

between different regional forces, and is currently a key actor in the region. Because of 

certain cultural traditions in foreign policy, a peculiarity of Spain consists in not resorting to 

political pressure to solve urgent issues in the region, but uses a political dialogue between 

representatives of different cultures. 

Key words: Spain, internal and external policy, courses of foreign policy, migration 

policy, immigrants, the European Union. 

Актуальність дослідження. Розглядаючи політичний атлас світу, можна побачити 

унікальність положення Іспанії як перехрестя доріг, що поєднує в собі вертикальний і 

горизонтальний спосіб взаємодії. До першого належать взаємини Європа – Африка, де 

Іспанія виступає як територіальна межа між двома світами: західним – християнським і 

східним – мусульманським. Держава першою приймає удар від нестабільності 

марокканського режиму, який роздирають національні конфлікти, бідність, відсутність 

свобод, що штовхає багатьох африканців до бажання потрапити в Європу через 

«іспанські двері». До географічної горизонталі відносяться взаємини Європа – 

Середземномор’я. Крім цього, Іспанія – атлантична країна, що підвищує її статус на 

геополітичній карті світу як стратегічного об’єкта. Втім, після періоду іспанської 

колоніальної могутності і виходу на перший план економічно більш розвинутих Англії 

та Франції Іспанія зайняла маргінальне становище в Європі. Як мала периферійна 

держава, вона не мала конфронтаційних інтересів з іншими державами, а її зовнішня 

політика ґрунтувалася на тезі «Іспанія дружить з усіма і не воює ні з ким».  

Мета статті полягає в дослідженні складного періоду розвитку зовнішньої та 

внутрішньої політики Іспанії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Останні дослідження і публікації. Проблеми розвитку Іспанії в міжнародних 

відносинах, її внутрішньої та міграційної політики представляють інтерес для багатьох 

науковців. Серед провідних вітчизняних та зарубіжних науковців-іспаністів – 

О. П. Іваницька, С. П. Пожарська, А. А. Красіков, І. Л. Прохоренко, С. М. Хенкін, 

Х. К. Перейра, С. Ареналь, А. Віньяс, П. Гонсалес дель Міньо та інші. Особливо слід 

вказати на монографію Н. Є. Анікеєвої, присвячену концептуальним основам і 

практичному змісту зовнішньої політики Іспанії; впливу внутріполітичних 

демократичних перетворень на зовнішню політику держави; співвідношенню 

глобальних та регіональних тенденцій у зовнішньополітичній діяльності Мадриду; 

ступеню участі Іспанії в загальноєвропейському та середземноморському інтеграційних 

об’єднаннях, у військово-політичному співробітництві в межах євроатлантичного 

блоку, у політичному діалозі в межах іберо-американського співтовариства тощо [1]. 

Автор дослідження наголошує, що аналіз основних напрямів політики Іспанії в кінці 

ХХ – на початку ХХІ ст. підтверджує, що вони залишаються незмінними. Втім, питома 

вага цих напрямів і їх важливість в загальній системі пріоритетів зовнішньої політики 

впродовж років зазнають змін під впливом глобалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З середини XX ст., зважаючи на 

абсолютні переваги інших європейських держав, Іспанія не мала можливості виступати 

на міжнародній арені як держава в класичному сенсі і прагнула створити собі імідж 

«морального престижу». Він ґрунтувався на мультилатералізмі, дипломатії і 

націоналізмі, а його риторика ввібрала проблеми підтримки миру, безпеки, боротьби 

проти бідності, міжнародного діалогу тощо. 
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Нова логіка «холодної війни» – втрата абсолютної автономії державами і 

неможливість визначати власну міжнародну позицію (відтепер нейтральним був не той, 

хто хотів, а той, кому дозволили США чи СРСР) призвели до того, що Іспанія стала 

дуже цінною фігурою на геостратегічній карті, щоб світові лідери дозволили їй вибрати 

традиційну політику неприєднання до військових блоків. Тож Іспанія – культурно 

західна країна з напіввідкритою економікою і чітко вираженою антикомуністичною 

спрямованістю – у 195 р. підписала з США договір про Дружбу і Співпрацю. Договір 

дозволив США відкрити військові бази і діяти в їх межах на іспанській території 

(Сарагоса, Торрехон-де-Ардоз, Рота і Гандо) в обмін на економічну допомогу для 

модернізації війська Іспанії і підтримку США при вступі держави в ООН [2]. 

Демократизуючи свій політичний устрій та інтегруючись до Європейського 

Співтовариства, Іспанія з 1986 р. чітко змінила зовнішню політику на яскраво виражену 

«європеїзованість». Крім першочергового завдання розвитку двосторонніх відносин з 

ЄС, Іспанія спрямовує зусилля на синхронізацію взаємин із зовнішньою політикою 

Співтовариства, діє в демократичних межах, що визначається як політика «цивільної 

держави», «civil state» (зазначимо, що в Іспанії «цивільна держава» розуміється як 

об’єднання індивідуумів, підпорядкованих системі законів і судовій владі, у 

громадянське суспільство. Основним законом цивільної держави є звернення до 

системи правосуддя у разі обмеження чи порушення прав громадянина. Права кожного 

громадянина цивільної держави захищені законом). Іспанія зайняла пасивну позицію в 

системі міжнародних відносин, з відносно невеликою політичною вагою, що 

компенсувалося моральним престижем, який дозволив їй виступати посередником у 

міжнародному діалозі. Так міжнародна політична маргінальність із слабкості стала 

гідністю.  

Впродовж багатьох років Іспанія була однією з найуспішніших країн Європи. Зі 

вступом в ЄС у 1999 р. відсоткові ставки знизилися до рекордно низького рівня, що 

викликало кредитний і будівельний бум, країна стала основним драйвером зростання 

регіону. Так, у 2007 р. на Іспанію припадало понад 1/3 нових робочих місць, а приплив 

іммігрантів склав 4 млн чол. Тож цілком зрозуміла пильна увага, яку приділяв уряд і 

прем’єр-міністр держави міграційній політиці, що найтіснішим чином пов’язана з 

національною безпекою (на це вказують події 11 березня 2004 р., коли на залізничних 

вокзалах в Мадриді і його передмістях, зокрема в Аточі, були здійснені теракти, в 

результаті яких загинуло 192 людини і поранено майже 1500; а також і факт 

проживання в Іспанії не менше 600 тис. вихідців з арабських країн). Ці події відбулися 

на передодні виборів до парламенту [3].  

Уряд Х. М. Аснара спробував знівелювати хвилю політичного страху і безсилого 

гніву, що виникла у суспільстві. Виборців переконували, що найбільш реальні автори 

злочину – терористи баскської терористичної організації ЕТА. Міністр внутрішніх 

справ Іспанії Анхель Асебес заявив журналістам, що їхня провина не викликає сумніву. 

Однак версію про причетність до терактів басків з ЕТА спростували вже 13 березня 

2004 р. 

Розслідування поліції переконливо вказало на те, що організаторами і 

безпосередніми виконавцями злочину були марокканські фундаменталісти – 

іммігранти, пов’язані з Аль-Каїдою. Вони здійснили теракт як «покарання» іспанців за 

активну участь Іспанії в іракському конфлікті. Ще в 2003 р. іспанський прем’єр 

Х. М. Аснар, всупереч думці більшості населення країни, активно підтримав 

президента США Дж. Буша і британського прем’єра Т. Блера в проведенні військової 

операції проти Іраку [4].  

Керівництво Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП) та інші опозиційні 

партії стверджували, що саме проамериканська антинародна політика керівництва 
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Народної партії (НП) спровокувала терористів, що кабінет Аснара несе 

відповідальність за загибель невинних людей на столичних вокзалах. 12–13 березня на 

вулиці іспанських міст вийшли близько 8 млн чол., демонструючи свій протест не лише 

проти терору, але й політики правлячої партії, яка своєю беззастережною підтримкою 

війни в Іраку призвела до того, що «Аль-Каїда» «помстилася» Іспанії [3].  

14 березня 2004 р. на виборчі дільниці прийшла значно інша Іспанія, зовсім не та, 

що в обстановці відносної стабільності і спокою готувалася віддати більшість голосів за 

кандидатів НП, які обіцяли великому бізнесу ще більш значний економічний ріст, а 

простому виборцю – політичну стабільність і соціальний добробут. Адже згідно з 

опитуваннями населення, проведеними незадовго до виборів, НП випереджала ІСРП за 

популярністю серед виборців на 7–9 % [5]. На виборах голосувала шокована, налякана і 

розгублена країна. У голосуванні взяли участь 26 млн чол. (77,2 % зареєстрованих 

виборців, тоді як на виборах 2000 р. явка виборців склала 68,7 %). Переконливу 

перемогу здобула ІСРП, за яку проголосувало 42,6 %, чи 11 млн чол. За результатами 

виборів 43-річний лідер ІСРП Х. Л. Родрігес Сапатеро сформував однопартійний уряд, 

за підтримки ще 12 депутатів з регіональних партій. Народна партія перейшла в 

категорію провідної опозиційної партії [4]. 

Втім, драматичні події 11 березня 2004 р. мали продовження. 3 квітня 2004 р. в 

Легнесі, місті-супутнику Мадрида, в одному з житлових багатоквартирних будинків 

підірвали себе сім ісламських екстремістів, які не побажали здатися загону спецназу і 

поліції. Як виявилося пізніше, всі сім терористів належали до терористичної організації 

«Марокканська бойова ісламська група» і тривалий час проживали в Іспанії під 

виглядом робітників-іммігрантів. Після цих подій всі ЗМІ заглибилися в пошуки 

відповідальних за теракти, з’ясування причин та умов, що створили живильне 

середовище для зародження та консолідації ісламського тероризму у надрах 

іспанського суспільства. Таким чином, у центрі уваги іспанських політиків і 

громадської думки виявилася складна і неоднозначна як для Іспанії, так і для Західної 

Європи в цілому проблема імміграції. Після пом’якшення імміграційних правил в 

1999 р. в Іспанію хлинув потік іммігрантів з країн Магрібу, Латинської Америки, 

Центральної Африки. Якщо в 1993 р. в країні було 393 тис. офіційно зареєстрованих 

іммігрантів, у 2003 р. – вже 2,5 млн, то в 2006 р. – 4 млн (тобто кожний 11-й житель 

Іспанії був іммігрантом) [6].  

У 2005 р. уряд Іспанії оголосив загальну амністію для незареєстрованих 

іммігрантів, і в лютому-травні у міністерство праці за офіційним дозволом на 

перебування в країні звернулися 692 тис. осіб. Іспанська влада задовольнили майже 

573 тис. прохань. Більшість серед легалізованих мігрантів були громадянами Еквадору, 

Румунії та Марокко [7]. 

Найбільш тривожна ситуація склалася на Канарських островах і в 

північноафриканських містах-анклавах Сеуті та Мелільє. Ці території у 2005 р. не раз 

піддавалися справжньому нашестю іммігрантів, коли практично щодня сотні 

африканців, жителів внутрішніх областей Марокко, проривали прикордонні пости, 

прагнучи проникнути в країни ЄС. Події викликали доволі серйозну гуманітарну кризу: 

було багато постраждалих і навіть загиблих. Іспанський уряд виділив на допомогу 

цивільній гвардії, яка виконує також функції прикордонної служби, армійські 

підрозділи. Наголосимо, що імміграція – давня проблема іспанського уряду. Іспанія, і 

зокрема Канарські острови, давно стали одним з основних перевалочних пунктів на 

шляху нелегальної імміграції з Африки в Європу. За офіційними даними європейської 

статистичної служби Євростат, іспанська держава в 2005 р. зайняла перше місце в ЄС 

за кількістю прибулих до неї іммігрантів [8]. Крім того, в цьому ж році в Іспанії було 

легалізовано 700 тис. іммігрантів [9]. 
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Щомісячно кількість іммігрантів до Іспанії зростала. Попри вжиті заходи ситуація, 

пов’язана зі зростанням числа нелегальних іммігрантів, що прибували до берегів 

Канарських островів з країн Африки у червні 2006 р., продовжувала погіршуватися. 

Голова МЗС Іспанії М. А. Моратінос закликав до співпраці в цьому питанні уряди 

держав, з яких нелегали відправлялися до Канарських островів. Зокрема, Іспанія 

спільно з Марокко розробила низку заходів щодо запобігання і припинення нелегальної 

імміграції, що в цілому були успішно оцінені [10]. Слід також зазначити, що в Іспанії, 

на відміну від Франції, Німеччини чи інших європейських країн, проживають 

іммігранти, які є вихідцями з різних, а не з якоїсь однієї країни. За даними 

Національного інституту статистики за 2007 р., більшість іммігрантів (38,75 %) – 

вихідці з Латинської Америки, 20,77 % – з ЄС, 15,43 % – з країн Європи, що не входять 

до ЄС, 15 % – з Північної Африки, 4 % – з Африки південніше Сахари [11].  

З трудовою і соціальною асиміляцією латиноамериканців проблем в уряду Іспанії 

багато, але вони не носять гострого характеру. Адже між Іспанією та її колишніми 

заокеанськими колоніями в Латинській Америці є багато спільного: мова, релігія, 

культура. Значно серйозніші проблеми породжує масова імміграція, в т. ч. нелегальна, з 

країн Магрибу, переважно з Марокко. Зареєстрованих вихідців з цієї країни на початку 

2004 р. було 376 тис. А за неофіційними даними в країні у травні 2004 р. проживало ще 

понад 300 тис. марокканців-нелегалів [6]. Через мовні, релігійні та загальнокультурні 

відмінності араби набагато важче, ніж латиноамериканці, адаптуються в іспанському 

суспільстві. Більшість з них стають некваліфікованими робітниками. В особливо 

важкому становищі знаходяться нелегальні іммігранти, часто зайняті у тіньовій 

економіці. Підприємцям вигідніше мати справу саме з офіційно незареєстрованими 

працівниками. Араби піддаються дискримінації при прийомі на роботу, при оренді 

житла, часто мешкають у саморобних оселях на пустирях і околицях. Все це веде до 

озлоблення іммігрантів, вони перетворюються на легку здобич ідеологічних чи 

релігійних екстремістів, все більшого поширення серед них отримують 

«ізоляціоністські товариства і громади». У свою чергу думка, що іммігрантів стало 

«занадто багато», об’єктивно виступає живильним середовищем для формування 

ксенофобських настроїв та расизму. Теракти в Мадриді 11 березня 2004 р. лише 

посилили апатію до арабів [6]. 

Крім негативних наслідків терактів, вже в кінці 2008 р. Іспанія відчула на собі 

тягар світової фінансової кризи, коли економіка увійшла в рецесію вперше за 15 років. 

Серед причин кризи в Іспанії – загальносвітові чинники глобалізації, що торкнулися 

практично всіх країн. Це каталізувало поширення кризи з США на інші країни. 

Водночас економічна ситуація Іспанії була дуже схожа з ситуацією в США. Держава 

зіткнулася з величезною «бульбашкою» на ринку нерухомості, що супроводжувалося 

зростанням боргу в приватному секторі [12]. Соціальні вияви кризи вплинули на 

зростання числа людей в зоні ризику бідності (25,5 % у 2010 р.). Ця проблема особливо 

була актуальною в сільських провінціях, у рибальських районах і малонаселених 

регіонах, де доступ до соціальних ресурсів важкий [13].  

Підкреслимо, що Іспанія до п’ятого розширення ЄС була найбільшим реципієнтом 

Спільноти, але після вступу в ЄС нових 10 країн-членів з ЦСЄ надходження коштів у 

державу суттєво зменшилося. Втім, зважаючи на наслідки світової фінансової кризи 

для іспанців, ЄС вирішив на подолання труднощів спрямувати в Іспанію в бюджетний 

період 2014–2020 рр. 28,596 млрд євро [14]. Варто зазначити, що більше отримає лише 

Польща (77,6 млрд євро). Для порівняння можна згадати, що за бюджетний період 

2007–2013 рр. Іспанія отримала інвестицій на 31,54 млрд євро, і знову ж вона була 

другим найбільшим реципієнтом після Польщі (59,7 млрд євро) [15]. Фінансова 

допомога Іспанії буде надходити в різні регіони в наступних обсягах: 2,04 млрд євро 



 109 

буде спрямовано на найменш розвинуті регіони, 13,4 млрд євро – в перехідні регіони, 

11,1 млрд євро – в найбільш розвинені регіони, 484,1 млн євро – у віддалені і 

малонаселені регіони. Для досягнення більшого ефекту від європейської кооперації 

буде здійснена фінансова допомога за двома напрямами: на стимулювання кооперації 

між країнами виділять 430 млн євро, на кооперацію всередині країни – 187,6 млн євро. 

Додаткові відрахування на боротьбу з безробіттям серед молоді складуть 943,5 млн 

євро [16]. 

Політика Згуртування, яку посилено розвиває в останні роки ЄС, досить позитивно 

впливає на економіку Іспанії. По-перше, в межах цієї політики в країну надходить 

велика кількість інвестицій, які дійсно покращують поточне соціально-економічне 

життя в регіонах. По-друге, дослідницькі та аналітичні центри ЄС, що працюють з 

Іспанією, виявляють найбільш слабкі і проблемні місця в економіці та соціальній сфері. 

Це допомагає виділити основні напрями не лише для подальших інтервенцій ЄС, але і 

встановити пріоритети для внутрішньої регіональної політики країни. Прагнення 

політики Згуртування скоротити диспропорції всередині Спільноти і допомогти 

відстаючим країнам наздогнати лідерів, безперечно, є виграшним для всіх і для Іспанії 

зокрема. 

Використовуючи ідеалістичну риторику, Іспанія швидко домоглася престижу за 

рахунок успішної асиміляції чи нейтралізації ісламського світу з його бідністю і 

несправедливістю. Завдяки ідеалістичній концепції цивільної держави в міжнародній 

політиці вона мала дві стратегії поведінки, залежно від рівня розвитку суспільства чи 

країни, з яким чи якою вела справи. 

Зовнішня політика Іспанії традиційно мала чотири напрями: європейський, 

атлантичний (США), середземноморський і латиноамериканський. У двох останніх 

напрямах Іспанія виступала миротворцем, посередником і співробітником, що діяв 

виключно дипломатичними методами, з метою розвитку демократичних процесів у цих 

країнах та просування таких спільних цінностей, як захист прав людини, її основних 

прав і свобод та рівності. Ці відносини можна охарактеризувати зазвичай як 

вертикальні, адже, маючи вже задані установки й орієнтири, Іспанія намагалася, хоч і 

шляхом «м’якої сили», сприяти розвитку загальних цінностей у цих регіонах. 

Атлантичний і Європейський форуми проходили в горизонтальному напрямі, де 

Іспанія, використовуючи своє дипломатично нейтральне положення, виступала як 

активний посередник між Атлантикою – Європою і Латинською Америкою – 

Середземномор’ям. Тут вона зайняла дещо пасивну позицію [17].  

Сфера прямої компетенції Іспанії з підтримання стабільності світоустрою і безпеки 

як в межах власних кордонів, так і європейських, обмежується участю у проблемах 

Середземномор’я. Нині цей регіон – ще одна «порохова бочка Європи», зважаючи на 

латентні чи приховані конфлікти та напругу: Палестина, Кіпр, ісламський 

фундаменталізм в Єгипті й Алжирі. У регулюванні конфліктів, що виходять за межі 

цього регіону, Іспанія бере участь лише опосередковано. У певних випадках вона надає 

свою територію в якості трампліну для висадки і перегрупування сил НАТО. 

Є два дестабілізуючі чинники політичної ситуації в цих країнах. Перший полягає в 

нагнітанні націоналістичних настроїв, джерелом яких є культурно-етнічні особливості 

суспільства поряд з вимогами суверенітету та територіальної незалежності. У разі, 

якщо ці рухи спрямовані проти держави, вони можуть поставити під загрозу існуючі 

кордони та їх переділ. Якщо ці рухи виходять із самої держави, то вони можуть 

спровокувати появу конфлікту низької інтенсивності (наприклад, між країнами 

Магрибу за повернення територій в пустелі чи у випадку Західної Сахари). Іншим 

чинником, здатним викликати напруження між країнами регіону, є боротьба за 

природні ресурси – наприклад, вуглеводень, газ чи воду в Північній Африці. Так, 
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напруга між Туреччиною, Сирією та Іраком стала наслідком боротьби за контроль над 

водами Тигру й Євфрату. Сюди можна віднести конфлікти між Ізраїлем і арабськими 

державами за доступ до водних ресурсів річки Йордан. Втім, названі вище проблеми 

Середземноморських держав не несуть прямої загрози іспанській стабільності через 

відсутність конфлікту інтересів між Іспанським Королівством та іншими державами 

регіону. Виняток становить лише Марокко, яке близьке територіально. Ситуація 

полягає в тому, що, з одного боку, Іспанія повинна забезпечити зв’язок і взаємодію між 

півостровом та своїми африканськими анклавами Сеутою і Мелільєю разом з іншими 

важливими островами (Алусемас, Чафарінас, Велес да ла Гомера). З іншого боку, 

Марокко претендує на те, щоб зайняти важливіше місце у контролі за Гібралтарською 

протокою, мінімальна ширина якої від іспанського до марокканського берега менше 

14 км, тож періодично піднімає питання про територіальну приналежність вказаних 

анклавів. 

Схожі територіальні домагання переносяться і на морську частину: Марокко, не 

визнаючи приналежність анклавів до Іспанії, не визнає і правову морську зону, яка їм 

належить. У зв’язку з цим виникає проблема демаркації водних кордонів, яка так само 

зачіпає виняткову економічну зону острова Альборан – джерела численних зіткнень 

між рибалками і прибережною гвардією обох сторін через відсутність двосторонньої 

угоди, що регулює цю проблему. Подібна ситуація існує і з демаркацією лінії між 

Канарськими островами і Західною Сахарою, що претендує на незалежність. Це 

створює проблему рибальства і розробок з видобутку нафти, які очолюють ТНК 

американського, французького, британського, південноафриканського та іспанського 

походження [18]. 

Висновки. Підводячи підсумок, можна сказати, що Іспанії через її унікальне 

положення завжди відводилася особлива роль у регулюванні відносин між різними 

регіональними силами. Яскраво виражена стратегічно-оборонна функція під час 

«холодної війни» після її закінчення була замінена на посередницьку для вирішення 

широкого спектру проблем з мусульманським світом, що межує з Європою. Тож, 

представляючи т. зв. буферну зону між Європою і країнами по той бік 

Середземномор’я, Іспанія в даний час є ключовим актором в регіоні. У зв’язку з 

певними культурними традиціями ведення зовнішньої політики особливість Іспанії 

полягає в тому, що вона не вдається до політичного тиску для вирішення того чи 

іншого питання в регіоні, а використовує політичний діалог між представниками різних 

культур. У цьому сенсі сучасна Іспанія, що виникла і розвивалася під сильним впливом 

європейської, римської, арабської і єврейської культур, є ідеальним посередником у 

розвитку діалогу між ісламським і християнським світами, намагається цивілізовано 

вирішувати і міграційні питання. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Аnikeeva N. E. Politica exterior de España en los siglos XX–XXI / N. E. Аnikeeva. – 

М. : МГИМО–Университет, 2011. – 202 с. 

2. González J. R. Geopolítica y gobierno del territorio en España / J. R. González. – 

Valencia, 2009. – P. 78. 

3. Черкасова Е. Поворот во внешней политике Испании: амбиции и границы 

возможного / Е. Черкасова // Мировая экономика и международные отношения. – 

2005. – № 8. – С. 65. 

4. Волкова Г. И. Политическая история Испании. ХХ век / Г. И. Волкова, 

А. В. Дементьев. – М. : Высшая школа, 2005. – С. 159. 

5. Зюзин В. В. История западноевропейских государств. Испания, Франция / 

В. В. Зюзин. – Пятигорск, 2006. – С. 158–159. 



 111 

6. Хенкин С. М. Мусульмане в Испании: проблемы адаптации / С. М. Хенкин // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 3. – С. 48. 

7. Элкин М. Канарские острова заполнили нелегалы / М. Элкин // Газета. – 2006. – 

24 мая. 

8. Каримов Т. Испания: правительство удовлетворено результатами экономического 

развития / Т. Каримов // Компас. Вестник иностранной информации. – ИТАР-

ТАСС. – 2006. – № 6. 

9. Rajoy rechaza que los inmigrantes puedan votar en las municipales // El Pais. – 2008. – 

14 febrero. 

10. El Gobierno descarta el voto de los inmigrantes en las municipales de 2007 // ABC. – 

2009. – 26 agosto.  

11. El Gobierno nombra al embajador que negociará el voto de los inmigrantes // 

La Vanguardia – 2008. – 14 agosto.   

12. Шибанова-Роенко Е. А. Антикризисная политика Испании во время мирового 

финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. / Е. А. Шибанова-Роенко, 

Е. В. Барабанова // Международный журнал экспериментального образования. – 

Москва, 2011. – № 8. – C. 298–300. 

13. Региональная политика / Центр европейских исследований / Отв. ред. 

Кузнецов А. В. – М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 230 с. 

14. Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and 

programmes in SPAIN for the period 2014–2020 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/es_position_paper.pdf 

15. Стрежнева М. В. Управление экономикой в ЕС: институциональные и 

политические аспекты / М. В. Стрежнева, И. Л. Прохоренко. – М. : ИМЭМО РАН, 

2013. – 155 с. 

16. Общий объем отчислений политики Сплочения ЕС [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  

www.ec.europa.eu/regional_policy/.../overall_table.xl 

17. Evolución geopolítica del norte de África: implicaciones para España // Ministerio de 

Defensa. – Madrid, 2007. – P. 50–68. 

18. Klein L. Marruecos, la amenaza: su guerra de baja cota contra España / L. Klein. – 

Barcelona, 2005. – P. 184–190. 

 

 

 

 

 


