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ТовТ Йожеф*1

Регіоналізм як філософія входження 
в Європейський Союз через розбудову 

місцевого господарства та території

* A Pécsi Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatója. 

Регіон, регіоналізація, регіоналізм

Регіон – територіальна одиниця, що характеризується певними загальними особли-
востями і в географічному плані складає єдине ціле. Регіони виникають з декількох 
причинам. Політичних – для спрощення та прозорості управління державою певних 
територій: райони, області, провінції. Господарських – для організації узгодженої 
роботи певних взаємозв’язаних галузей народного господарства, які працюють на 
місцевій сировині чи інших ресурсах. Основою для утворення регіону можуть також 
бути і економічні та інвестиційні зв’язки, що зумовлюють розвиток даної територі-
альної одиниці. Тотожність культурних цінностей також є однією з визначальних 
умов утворення регіону. До таких можна віднести мову, релігію, звичаї, історичні 
цінності, суспільні відносини, устрій. Регіон може бути створений і для подальшого 
розвитку таких територій, що мають високий рівень безробіття, низький рівень роз-
витку господарства чи вузькоспеціалізовану економіку. Це планово-розвивальні ре-
гіони. Отже, регіони утворюються за декількома основними чинниками. У країнах 
Європи відомі декілька груп визначальних умов утворення регіонів.

Першу групу утворюють країни із федералістичним устроєм. Це Німеччина, 
Бельгія, Австрія, у яких провінції мають великий ступінь самостійності і об’єдналися 
на добровільних началах. Провінції мають власний парламент і на власній правовій 
основі приймають рішення. А федеральний уряд керує спільними справами, вико-
нує координаційну функцію у виконанні загальнодержавних завдань.

Регіоналізація – це другий спосіб утворення регіону, яке ініціюється зверху 
і грунтується на наданні певної самостійності визначеній території. У так званих 
регіоналізованих країнах (Італія, Іспанія) створені територіальні одиниці, регіони 
володіють визначеною автономією, яка має в основі безпосереднє депутатське пред-
ставництво. Але законодавчі права депутатів обмежені, а бюджетні права діють у 
межах, визначених центральним органом влади. На основі принципу «зверху вниз» 
утворені регіони в так званих децентралізованих країнах (Франція, Португалія, Фін-
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ляндія, Швеція). Ці регіони мають право вирішувати цілу низку суспільних проблем за 
допомогою обраних або призначених центральною владою органів. Але ці права цен-
тральний державний апарат може скасувати або в різній мірі скоротити.

Необхідно згадати й унітарні держави (Великобританія, Греція, Ірландія, Люк-
сембург, Нідерланди, Данія), де нема конкретних регіонів, але місцеві органи само-
врядування отримують від центральних органів багатогранні завдання. Для їх ви-
конання держава надає бюджетні кошти. У майбутньому такі територіальні одиниці 
будуть платформою для планового розвитку даної одиниці території та її економіки.

Регіоналізм – це започаткований знизу процес організації певної території 
з метою вдосконалення її інфраструктури та проявлення її задатків. Ці прагнення 
спрямовані на проявлення особливостей культурних та етнічних умов у рамках за-
гальнодержавних принципів. Дані вимоги походять із субнаціонального рівня і на-
правлені на утворення регіонів. Це, разом з тим, і принципи децентралізації. Регіо-
налізм розвинувся в Західній Європі в 70-х роках ХХ століття і в багатьох випадках 
вдало об’єднався із регіоналізаційними прагненнями (Іспанія, Італія, Бельгія). Вони 
підсилили недавно утворені регіони, допомогли створити систему керування ними.

Європейську інтеграцію вже з початку 90-х років успішно підсилюють регіо-
налізація і регіоналізм. Результатом цих процесів є утворення супранаціональної но-
вої політики, що переходить всі національні кордони. Регіональну політику Євросо-
юз розглядає на територіальному рівні, а її розвиток вбачає в стиранні відмінностей 
між регіонами за рахунок активізації міжнаціональних взаємин. У розвитку Європи 
роль регіонального, тобто такого, що є в складі певної держави, рівня підсилюється 
і поступово проходить формування Європи Регіонів, де визначальним фактором є 
регіональна політика Євросоюзу.

Основні положення та цілі регіональної політики

Субсидіаризм та децентралізація
Поняття субсидіаризму означає, що прийняття рішень та їх виконання пере-

кладається на той територіальний рівень, який має у своєму розпорядженні най-
більш переглядний та компетентний резерв. Вища інстанція не розпоряджається в 
тому випадку, якщо проблема може бути успішно розв’язана і нижчою інстанцією.
Субсидіаризм та децентралізація – це основоположні тезиси регіональної політики 
Євросоюзу. Адже інтеграція з їх допомогою може досягти не лише підсилення від-
повідальності місцевих органів, але й появу та активізацію нових запитів, ідей та 
ресурсів. Підсилення місцевої компетентності важливе для того, щоб стримувати 
роль національних інтересів і цим зблизити різні регіони для виконання спільних 
завдань. У програмах розвитку певних територій зближуються власне одиниці регі-
онального розвитку. Національний рівень з’являється при фінансуванні певних про-
ектів і допомагає у їх втіленні в життя.

Партнерство
Партнерство означає взаємодію від проектування до втілення в життя між 

учасниками різного рівня (Євросоюз, країна, територія-регіон, населений пункт). 
Принцип партнерства базується на постійній та регулярній співпраці між регіонами 
та населеними пунктами, в інтересах виконання спільних завдань. У вертикальному 
розрізі групи співпраці виглядають так: Євросоюз, його члени, регіони, їх терито-
рії, населені пункти. Плани розвитку та співпраці розробляються із залученням усіх 
учасників процесу. В такому процесі здійснюється ініціатива початкового рівня, а 
на наступному – підключається координування та орієнтування за національними 
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та регіональними інтересами. Міжрегіональні відносини та партнерські зв’язки 
(транснаціональні відносини, прикордонні зв’язки між населеними пунктами) у 
вертикальному розрізі теж дуже важливі.

У Євросоюзі стосовно територіального розвитку привілейованим є регіон, 
регіональний рівень, тому дуже важливо, як проявляється партнерство між регіо-
нами та їх складовими. Горизонтальна співпраця проявляється у спільній розробці 
програм розвитку та стратегії їх виконання місцевими органами управління певно-
го регіону. Фокусуючим пунктом зустрічі активної вертикальної та горизонтальної 
співпраці є регіон, що розвивається. Він може бути посередником між учасниками,  
як нейтральний спостерігач і в такому випадку мати вирішальну роль представника 
суспільних інтересів.

Програмування
Програмування – це розробка системи цільових програм та стратегії їх вико-

нання, які взаємозв’язані в часі і базуються на партнерстві з розвитку. Принцип про-
грамування в регіональній політиці служить для того, щоб підтримувати не одиничні 
проекти (тобто один об’єкт, одну акцію та ін.), а систему планів розвитку певного 
регіону або групи регіонів в цілому. Стратегія розвитку містить систему цільових 
завдань, які відображають задуми та плани вищих рівнів: регіональних та національ-
них. Стратегія територіального розвитку має відображати зверху пріоритети та еко-
номічні дані макрогосподарства, знизу – задуми розвитку певного регіону. 

Стратегія складається із цілеспрямованих планів розвитку, до яких додаються 
програми з конкретизованими розробками. Потім ці програми можна матеріалізува-
ти, адже з їх допомогою для конкретних об’єктів чи організацій створюються пла-
ни реорганізації та розвитку. Можливе додання до системи виконавців та ресурсів 
і отримання повної картини результатів інвестицій. За допомогою програмування 
можливе передбачування результатів різноманітних економічних та політичних 
втручань у розвиток певного регіону. Це моніторинг. Значить програмування є ці-
леспрямованим процесом, в якому від визначення цілей до їх виконання в строгому 
порядку один за одним слідують завдання. Така упорядкованість та упорядкування 
дає змогу для широкого огляду та координування процесів виконання планів, їх при-
скорення в часі та перевірки використання фінансів.

Концентрація та адіціонування
Концентрація та адіціонування значить, що ті кошти, які надаються певною 

спільнотою місцевій владі (державній, територіальній), вона має доповнити із своїх 
фондів визначеним відсотком інвестицій. Інвестиції мають бути використані у най-
більш відсталих регіонах. Крім цього, матеріальну підтримку необхідно включити 
у визначену систему розвитку даної спільноти, дотримуючись принципів інтеграції. 
Фінансування Євросоюз не забезпечує повністю, тому до будь-якого проекту міс-
цевим органам необхідно доповнювати кошти із власних фондів. Підтримувальна 
система регіональної політики не значить що всі необхідні фінансові витрати на ви-
конання певних програм бере на себе Євросоюз. Він тільки доповнює їх. Зазвичай, 
вимогою є фінансування проекту на 50 % за рахунок самої держави. Співфінансу-
вання стосується безпосередньо бюджету члена Євросоюзу, але інвестиційні кошти 
з’являються в регіонах, як дохід. 

Концентрування та адіціювання переслідує подвійну ціль: з одного боку – 
розпізнавання та підсилення (концентрація) умов, чим допомагає в реалізації намі-
чених завдань, ставлячи перепони на дублюванні, марнотратстві та розпорошеності. 
З іншого боку, слугує для утворення таких територіальних одиниць, що подібні за 
вирішуваними проблемами (наприклад низький рівень доходів, високий рівень без-
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робіття та ін.). Цим досягається можливість статистичного обгрунтування територій 
з найневигіднішими умовами, куди і треба направляти та де треба концентрувати 
ресурси. Це також допомагає в регістрації наслідків та результатів втручань.

ЕUROSTAT у 1988 році розробив систему NUTS (Nomenciature des Unites 
Territariales Statistiges), яка допомагає в аналізуванні територій з різним рівнем розви-
тку для їх подальшої підтримки. Система NUTS працює з п’ятирівневою ієрархічною 
шкалою, три з якої відноситься до регіонального, два – до локального рівня.

Рівень NUTS 1 містить 77 великих регіонів, рівень NUTS 2, що криє 206 регі-
онів, побудований на регіональній політиці, а рівень NUTS 3 містить 1031 область, 
що потребують комплексну господарську оцінку та розробку спеціальних програм. 

Таблиця №1: Розподіл Євросоюзу за статистичною системою. (1998)

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
Австрія 3 9 35
Бельгія 3 11 43
Данія 1 1 15
Фінляндія 2 6 19
Франція 9 26 100
Греція 4 13 51
Нідерланди 4 12 40
Ірландія 1 1 8
Люксембург 1 1 1
Великобританія 11 35 65
Німеччина 16 38 445
Італія 11 20 103
Португалія 3 7 30
Іспанія 7 18 52
Швеція 1 8 24

Всього 77 206 1031

Рівні NUTS не завжди співпадають із системою адміністративного устрою 
країн, але на рівні NUTS 2 розробники прагнули до співпадання одиниць програми 
із регіональною структурою країн. За рішенням ради Євросоюзу, в галузі структур-
ної політики попередні шість цільових завдань зменшили до трьох. У 2000–2006 
роках для фінансування структурних політичних цілей було виділено 213 мільярдів 
євро, що забезпечило за цей період стабільність у розвитку та виконанні намічених 
завдань. З наведеної суми 195 мільярдів виділено для структурної основи і 18 мі-
льярдів для когезійних цілей, по рокам.

Таблиця №2: Фінансування структурної політики (мільйон євро, ціни 1999)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Структурна база 29,430 28,840 28,250 27,670 27,080 27,080 26,660
Когезійна база 2,615 2,615 2,615 2,615 2,515 2,515 2,510

Всього 32,045 31,455 30,865 30,285 29,595 29,595 29,170

Новим першочерговим завданням є підтримка найвідсталіших регіонів. За 
NUTS 2 це регіони:

де загальний національний дохід на одного жителя не досягає 75% від • 
середнього рівня;
найвіддаленіші регіони з найменшою густотою населення.• 

Другим за важливостю є завдання з підтримки регіонів, де процеси перетво-
рень вже почалися, але виникають труднощі в структурних змінах. Під друге завдан-
ня може підпадати принаймні до 18% населення Євросоюзу, а по країнам-членам 
співдружності 10% для промисловості, 5% – для сільського господарства.
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Третім є завдання підтримки та модернізації освіти, підготовки та зайнятості на-
селення тих територій, які не підпадають під критерії першочергового завдання. Кожна 
країна Євросоюзу в певних відсотках отримує частину із запланованої для наведених 
вище цілей, за співвідношенням зацікавлених груп до загальносоюзного цілого.

69,7% (135,9 мільярда євро) із джерел структурної бази можуть використовувати-
ся для першого завдання (в тому числі і 4,3% для фінансування тимчасових рішень).

11,5% (22,5 мільярда євро) припадає для виконання другого завдання, а для 
третього – 12,3% (24,05 мільярда євро). Велике значення має той факт, що когезій-
на база містить бюджетні кошти для підтримки тих членів ЄС, які приєднаються в 
2002-му році. На період 2002-2006 років тут закладено кошти для розширення. У 
новому розділі вказані фонди також для новоприєднаних країн.

Майбутні орієнтири регіональної політики

Розробка реформованої регіональної політики почалася на основі праці 
«Перспективи європейського територіального розвитку», яка накреслила основні 
напрямки регіональної політики ЄС, починаючи з 2000-го року. За цією розробкою 
в майбутньому визначальним буде: утворення системи та сітки міст, забезпечення 
широкого доступу до інформації та знань, збереження культурних та природних 
цінностей з їх інтеграцією в регіональні процеси, інтегрована розбудова територій 
за транснаціональними та мультирегіональними стратегіями. У цій програмі чітко 
визначені майбутні напрямки розвитку з метою підсилення європейського госпо-
дарського комплексу. В наступних роках заплановано співпрацю на регіональних 
рівнях, що забезпечить ефективніше використання місцевих природних ресурсів.

Потенційні можливості інтеррегіональних взаємин
Процес регіоналізації відбувається паралельно із націоналізацією глобальних 

стосунків. Здавалося б, що це протиріччя. Але причини трансформаційних процесів 
потрібно шукати в бажанні міжнаціональними корпораціями збереження своїх по-
зицій на міжнародних ринках та в їх удосконаленні. Врешті-решт, регіоналізація – 
це прояв конкурентної боротьби національних капіталів, підтримуваних владою.

Не є альтернативою до європейської інтеграції, але є частиною процесу при-
стосування розвиток взаємин між країнами Європи та їх регіонами, які проявля-
ються в субрегіональній підтримці малих та середніх підприємств для їх виходу на 
міжнародні ринки.

Цілі інтеррегіональної співпраці:
Допомога в організації добросусідських відносин та суспільної стабільнос-• 
ті в прикордонних областях, фінансування таких проектів, що вигідні для 
регіону та спільноті по обидва боки кордону.
Допомога в організації співпраці по обидві сторони міжнародних кордонів • 
для визначення спільних проблем, у створенні прикордонних стратегій та у 
їх виконанні, які допоможуть цим територіям в економічному зростанні.
Можуть надати допомогу в децентралізаційних процесах та у передачі пев-• 
них повноважень місцевим органам управління, а в країнах Центральної 
та Східної Європи – організувати підтримку таких акцій, виконання яких 
підпорядковане місцевим стратегіям.
Допомога в усвідомленні позитивності співпраці в країнах на місцевому та • 
регіональному рівнях.
Фінансування такої перспективної діяльності, яка проявить безпосередній • 
позитивний вплив по обидва боки кордону і підготує грунт для майбутньої 
співпраці.
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Фінансування діяльності за критеріями певного проекту, що дасть позитив-• 
ний вплив на процес виконання завдань даного проекту.

Основні напрямки та галузі зовнішньополітичних зв’язків:
Загальний обмін інформацією про розвиток регіональної галузі;• 
Організація та створення спільної обслуговуючої та інфраструктурної ме-• 
режі;
Охорона довкілля;• 
Співпраця в галузі професійної та вищої освіти;• 
Створення ринкових органів, стимулювання та підтримка їх дієздатності • 
(виставки, ярмарки, інвестиційні та гарантійні бази);
Розбудова мережі ринкових та інформаційних дорадчих органів;• 
Іноземний туризм;• 
Спільна участь в іноземних конкурсних програмах;• 
Допомога в організації роботи громадських організацій. • 

Поза перерахованими можливостями можуть появитися й інші починання в 
галузі інтеррегіональних взаємин. В надії на підтримку ЄС сьогодні утворюють-
ся «єврорегіони» місцевих рівнів, які є першою сходинкою спільного планування. 
Тепер їх ще не можна розглядати дієвими органами взаємин. Їх розвиток у великій 
мірі залежить від партнерства малих та середніх підприємств (Пішковті Й., Данко 
Л., Шчуплер Г., 2002).

Інтеррегіональні відносини тоді переступлять границю формальності, коли 
учасники ринкових процесів побудують власну коопераційну сітку, створять власні 
установи з управління всіма процесами, а місцеві органи управління втратять свої 
функції. Такими установами можуть стати виставки, ярмарки, торгові палати, тех-
нологічні центри тощо).

Двигунами інтеррегіональної співпраці є ринкові органи. Вони є необхідни-
ми для розвитку малого та середнього бізнесу, основною гарантією їх існування.

Підсумки

Регіоналізація – це явище, яке існує паралельно із глобалізаційними та між-
народними процесами. У рамках ЄС регіони, які утворилися на основі спільних по-
літичних, господарських, культурних та географічних рис, вже довели свою життєву 
спроможність. Основні положення регіональної політики – субсидіаризм та децен-
тралізація, партнерство, концентрація та адіціонування, у відповідних співвідно-
шеннях гармонійно можуть керувати територіальним розвитком. А найвищим рів-
нем взаємовідносин треба вважати інтеррегіональні зв’язки, на ролі яких необхідно 
повсякчас наголошувати.
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