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ЕНЕРГЕТИЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЄС 
У ЧОРНОМОРСЬКО-КАСПІЙСЬКОМУ 

РЕГІОНІ  

Європейський Союз на світовому ринку виступає значним імпортером 
енергоресурсів, що автоматично надає європейській енергетичній дипломатії ключову 
роль у зовнішньополітичній діяльності ЄС. У свою чергу, у статті висвітлюється 
специфіка європейської енергетичної політики щодо країн Чорноморсько-Каспійського 
регіону, який є однією із найбільших зон нафто- і газовидобутку й одночасно 
транспортним коридором для вуглеводнів. 

Ключові слова: ЄС, Чорноморсько-Каспійський регіон, Енергетична Хартія, Зелений 
Документ, енергетична політика, енергоресурси, диверсифікація шляхів поставок 
енергоресурсів. 

 
Европейский Союз на мировом рынке выступает крупнейшим импортером 

энергоносителей, что автоматически предопределяет исключительную роль данному 
направлению во внешнеполитической деятельности ЕС. В свою очередь, в статье 
раскрывается специфика европейской энергетической политики в Черноморско-
Каспийской регионе, который является крупнейшей зоной нефте- и газодобычи и 
одновременно транспортным коридором для этих углеводородов. 

Ключевые слова: ЕС, Черноморско-Каспийский регион, Энергетическая Хартия, 
Зеленый Документ, энергетическая политика, энергоресурсы, диверсификация путей 
поставок энергоресурсов. 

 
The European Union on the world market is a large importer of energy, that’s why energy 

dimension of EU’s foreign policy is getting key role. Special attention in the implementation 
of a European energy policy is given to cooperation with the countries of the Black Sea-
Caspian region, which is one of the biggest areas of oil and gas, while the transport corridor 
for these hydrocarbons. 

Key words: EU, Black Sea-Caspian region, The Energy Charter, Green Paper, energy 
policy, energy resources, diversification of energy supply routes. 

Актуальність постановки проблеми зумовлюється 
такими обставинами: 
 по-перше, посиленням конкурентної боротьби 

між учасниками міжнародної сцени за доступ 
до сировинних ресурсів, що відбувається на 
тлі швидкого вичерпання світових запасів 
вуглеводнів. Все це призводить до різких коливань 
цін на енергоносії, і проблеми надійності поставок, 
пошуку нових джерел енергії та оптимального 
використання існуючих. До того ж, якщо раніше 
головними споживачами світової енергії висту-
пали США, ЄС, Японія, то в останні роки цей 
список значно розширився за рахунок країн, 
що розвиваються. Розвинені країни, у свою 
чергу, перестали бути «головними покупцями» 
не лише через впровадження енергозберігаючих 
технологій і не завдяки зменшенню попиту, а 

через те, що темпи зростання економік країн, 
що розвиваються, вищі. Отже, забезпечення 
енергетичної безпеки стає найбільш пріоритетним 
напрямом зовнішньополітичної діяльності, 
зрештою елементом виживання країн; 

 по-друге, процеси глобалізації, новітні технології 
стимулюють економічний розвиток у світових 
масштабах, що призводить до ще більшого 
споживання енергоносіїв (при стійкому зростанні 
світової економіки протягом 25 років, з 2005 
до 2030 р. прогнозується зростання споживання 
енергії на 50 % [1]; 

 по-третє, широке використання альтернативних 
джерел енергії у короткостроковій перспективі 
неможливе. Спроби застосування біопалива 
першого покоління (на основі рослинних культур) 
призводять до дисбалансу в сільському госпо-
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дарстві, що відбивається на подорожчанні 
продуктів харчування у світовому контексті, 
ускладнюючи глобальні проблеми бідності, 
відсталості, голоду. Біопаливо другого покоління 
(з будь-якої біомаси – стружки, ошурки) поки 
що економічно неефективне. Ядерні енергетичні 
програми, а ще в більшій ступені вугілля 
(незважаючи на значні поклади) є небезпечними 
для навколишнього середовища, вимагають 
великих капіталовкладень для оптимізації меха-
нізму їх використання за рахунок впровадження 
нових технологій. 
Вище наведені дані обумовлюють зростання 

наукового інтересу до енергетичних контактів між 
найбільшими країнами-імпортерами та потужними 
державами-експортерами. Окресленій проблематиці 
присвячені роботи Зб. Бжезинського, О. Гедена, 
Й. Гретца, Г. Кіссінджера, Е. Крісті, М. Емерсона, 
К. Педерсена, О. Рара, Д. Фіно. Серед вітчизняних 
вчених увагу енергетичному виміру політики 
приділяють О. Бодрук, А. Гальчинський, В. Саприкін 
(Центр Разумкова), М. Гончар, В. Каретко, Г. Пере-
пелиця, Л. Уніговський, В. Частухін. 

У свою чергу, важливим та показовим у 
контексті українського геополітичного фактору 
є енергодіалог ЄС з країнами Чорноморсько-
Каспійського регіону. Так, з одного боку, на 
Євросоюз припадає ≈ 20 % світового споживання 
енергії, з іншого – Чорноморсько-Каспійський регіон 
володіє значними запасами вуглеводнів: 18,8 % 
нафти, що добувається у світі, припадає на країни 
у цьому басейні. Їх доля у видобутку природного 
газу складає 29,9 %. Нерозвідані запаси нафти у 
надрах землі оцінюються у 18,9 % від загальних 
світових, а запаси газу – у 46,5 % [2]. До того ж, 
даний регіон є географічно близьким до ЄС, що 
значно спрощує питання поставок і побудови 
трубопроводів, займає вигідне геополітичне поло-
ження: на перехресті найважливіших торговельних 
шляхів і фінансових потоків з Європи в Азію, із 
Півночі на Південь, країни регіону (насамперед, 
Азербайджан, Грузія, Україна) значно зацікавлені 
у встановленні активного співробітництва з ЄС. 

Активізації енергетичної співпраці між ЄС та 
державами Чорноморсько-Каспійського регіону 
сприяє й російський фактор, що змушує Євросоюз 
шукати альтернативні шляхи доставки вуглеводнів, 
зменшуючи свою залежність від РФ. А вона дійсно 
наразі є критичною. За даними Міжнародного 
Енергетичного Агентства Австрія імпортує газ з 
Росії для забезпечення 74 % усіх потреб від 
енергоресурсів, Чехія – 70 %, Естонія – 100 %, 
Франція – 26 %, Фінляндія – 100 %, Німеччина – 
39 %, Італія – 30 %, Польща – 50 % [3]. Крім 
того, спроби Москви використати енергетику як 
політичний чинник у відносинах із сусідами 
провокують постійні «газові кризи», що призводить 
до перебоїв в енергозабезпеченні держав Європи. 

Зі свого боку, країни-постачальники вкрай роздра-
товані російським диктатом на енергетичному 
ринку, прагнуть порушити монополію «Газпрому». 

Дані обставини зумовили створення загально-
визнаної основи для розвитку енергетичного 
співпраці з державами Євразії, що відбилося у 
відповідній нормативно-правовій базі. Розглянемо 
головні напрацювання. 

У червні 1991 р. прем’єр-міністрів Нідерландів 
Рюд Любберс на засіданні Європейської Ради 
у Дубліні запропонував створити Європейське 
енергетичне співтовариство. Ідея створення енер-
гетичного товариства ЄС трансформувалась у 
глобальну структуру. У грудні 1991 р. більшість 
західноєвропейських держав, Австралія, Канада, 
Туреччина, США та Японія підписали у Гаазі 
Енергетичну Хартію, яка більше відома як Євро-
пейська Енергетична Хартія. Даний документ був 
складений як декларація політичного наміру 
заохочувати енергетичну співпрацю між Сходом 
і Заходом [4]. 

Водночас Енергетична Хартія хоч і була спільним 
проектом вагомих політичних акторів та не мала 
сили на міжнародній арені, бо носила декларативний 
характер. Її основні ідеї реалізувались у Договорі 
Енергетичної Хартії (підписаний у грудні 1994 р., 
набув чинності у квітні 1998 р.). Даний договір є 
єдиним юридично зобов’язуючим багатостороннім 
документом, що стосується міждержавної співпраці 
в енергетичному секторі. Його основна мета – 
зміцнення правових норм у питаннях енергетики 
шляхом створення єдиного поля правил, яких 
повинні дотримуватись усі уряди. У такий спосіб 
зводилися до мінімуму ризики, пов’язані з 
інвестиціями і торгівлею в області енергетики. 
Процес Хартії охопив країни Європейського 
Союзу, Центральної і Східної Європи, Російську 
Федерацію*, Центральну Азію і Кавказ, а також 
Японію, Австралію і Монголію [5]. 

Європейська Оборонна Стратегія, прийнята 
Європейською Комісією у грудні 2003 році [6], 
та Політика Добросусідства ЄС 2004 р. [7], 
проголошували Каспійські ресурси стратегічно 
важливими, проте конкретної програми дій ЄС у 
цьому напрямі не передбачалося. 

8 березня 2006 року Європейська Комісія 
представила «Зелений Документ», що закликав 
уряди європейських країн скоординувати свою 
політику у сфері енергетики. Жозе Мануель Барозо, 
Президент Єврокомісії, запропонував урядам країн-
членів ЄС «використовувати розмір європейського 
ринку та ряд інструментів, щоб управляти залежністю 
від енергії і диверсифікувати постачальників 
енергоресурсів» [8]. 

Паралельно із цим у 2006 р. Центром євро-
пейських політичних досліджень була опублікована 
стаття «A Synergy for Black Sea Regional Cooperation: 
Guidelines for an EU Initiative». Через низьку 

* 30 липня 2009 р. було підписано розпорядження Прем’єр-міністра РФ, яке передбачає повідомлення іноземних держав про 
рішення РФ відкликати підпис під Договором до Енергетичної хартії. Так завершилися багаторічні дискусії, що велися в Росії 
навколоХартії з 17 грудня 1994 р., коли РФ її підписала. Напружений діалог між РФ та ЄС з питання приєднання Росії до ДЕХ, 
що тривав з січня 2000 р., теж завершився нічим (Авт.). 
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ефективність політики ЄС у Чорноморському регіоні 
її автор, Фабріцио Тассінарі, запропонував Євросоюзу 
сформувати нову стратегію у регіоні. Він виділив 
п’ять пунктів, за якими ЄС повинен був розвивати 
співпрацю – екологію, енергетику, транспорт, 
внутрішню безпеку і демократію [9]. Офіційно 
проект стартував у квітні 2007 р. під час головування 
Німеччини, і передбачав стратегію взаємодії ЄС з 
Чорноморсько-Каспійським регіоном на багато-
сторонньому та двосторонньому рівнях. 

Останнє, у свою чергу, дозволило ЄС закласти 
нормативно-правовий фундамент у енергетичний 
діалог із Казахстаном. Сторони уклали низку 
документів в енергетичній галузі, зокрема Мемо-
рандум про Взаєморозуміння та Угоду про 
співробітництво між Європейським Союзом та 
Урядом Республіки Казахстан з використання 
ядерної енергії у мирних цілях. До того ж, дані 
документи дозволили активізувати зусилля ЄС 
в реалізації альтернативних проектів доставки 
енергоресурсів із Чорноморсько-Каспійського ре-
гіону. Виділимо наймасштабніші з них. 

Перший проект «Nabucco» – магістральний 
газопровід протяжністю ≈ 3,3 тис. км з Цент-
ральної Азії в країни Європейського Союзу, перш 
за все, Австрію та Німеччину. Проектна потужність 
26-32 млрд кубометрів газу на рік. 

Договір про початок будівництва газопроводу 
підписано 25 червня 2007 року. Свої підписи 
на документі поставили комісар Єврокомісії з 
енергетики Андріс Пієбалгс і міністри енергетики 
Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії. 
Франція виявила бажання приєднатися до цього 
проекту Будівництво планується завершити у 
2011-2013 рр. Передбачувана вартість проекту € 
7,9 млрд [10]. 

Доля даного проекту, незважаючи на безсумнівну 
перспективність, виявилася непростою. На початку 
проект газопроводу Nabucco, представлений у 
2004 році, припускав постачання газу з родовищ 
Ірану у Перській затоці. У 2006 році було ухвалено 
рішення у зв’язку з конфліктом навколо іранської 
ядерної програми змінити проект так, щоб мати 
можливість постачати газ з Туркменістану, Узбе-
кистану та Азербайджану. Проте, Ашгабад уклав 
довгострокову угоду на поставки газу Росії. 
Узбекистан, у свою чергу, після подій в Андіжані 
вийшов з ГУАМ, змінив акценти у зовнішній 
політиці на користь маневруванню між Пекіном 
та Москвою, і також уклав з останньою довгострокову 
угоду на передачу в оренду своєї енергетичної 
інфраструктури. Баку, прагнучи вийти на прямі 
поставки своїх ресурсів до Європи, висловив згоду 
брати участь у проекті, проте його ресурсної бази 
явно недостатньо для виведення газопроводу на 
повну міць. Конфлікт у Південній Осетії наклав свій 
відбиток на плани реалізації проекту. Експерти 
стали розглядати можливість прокладки газопроводу 
територією Вірменії. Однак непрості політичні 
відносини останньої з Азербайджаном і Туреччиною 
змусили відмовитися від такої перспективи. 
Переконанню в правильності такого рішення 

додало й союзництво між Єреваном та Москвою. 
У 2009 р. відбулася активізація зусиль Брюсселю 
по даному проекту. Було узгоджено позиції країн-
транзитерів, проте, окрім Азербайджану, не вдалося 
остаточно домовитися з жодною країною про 
наповнення газогону. Ситуація ускладнюється 
одночасним пожвавленням діяльності російської 
дипломатії щодо реалізації проектів «Північний» 
та «Південний» потоки, що саме по собі зводить 
нанівець всі європейські зусилля щодо диверсифікації 
енергопоставок. 

Інший проект запропоновано Прем’єр-міністром 
України Юлією Тимошенко у 2005 році, відомий 
як «Білий потік» (White Stream). 29 січня 2008 року 
Юлія Тимошенко представила проект у Брюсселі. 
Його головна ідея полягає в тому, щоб диверсифі-
кувати газові поставки як до ЄС, так і до України 
і зменшити залежність від Росії. Газ повинен 
поступати з Каспійського регіону до Європи: через 
Азербайджан у грузинський порт Супса, а потім 
по дну Чорного моря у напрямі ЄС [11]. 

Зацікавленість у «Білому потоці» виявили 
Азербайджан і Грузія. Якщо для першого це 
можливість привернути додаткові інвестиції в 
газовидобування, то для Грузії участь у проекті 
не менш важлива, оскільки підвищує її роль як 
транзитної держави, дозволяє Тбілісі долучитися 
у такий спосіб до європейської енергетичної системи. 
Проте успішна реалізація і цього проекту, вкрай 
важливого для України, напряму залежить від 
здатності домовитися з країнами-постачальниками, 
а переговори поки й досі тривають, останнім часом 
хоча й у більш конструктивному руслі, проте без 
реальних угод. 

Зрештою, з усіх ініціатив найбільш успішними 
виявилися лише проекти у межах програми 
TRACEKA, неформальна назва «Відродження 
Великого шовкового шляху», спрямована на фор-
мування транспортних коридорів. 

Ефективними виявилися турецько-італійські 
ініціативи щодо трубопроводу Баку-Тбілісі-Ейзерум, 
яким азербайджанський газ із газоконденсатного 
родовища Шах-Деніза постачається до Туреччини 
(поставки розпочато 15 січня 2007 р.). Водночас 
даний проект поки покриває переважно енергетичні 
потреби Анкари, яка незначні обсяги передає Греції. 

Реалізованим став й проект будівництва «Баку-
Тбілісі-Джейхан». Однак ця перемога скоріше 
належить Вашингтону, ніж Брюсселю. 

Окрім розглянутих вище проектів, ЄС має велику 
кількість перспектив у веденні енергетичної політики 
у Чорноморсько-Каспійському регіоні. Серед них 
можна виділити наступні: 

1. Транскаспійский газопровід до Туркменії 
через регіон Чорного моря. Він був запропонований 
в 1990-ті роки. Планується, що його потужність 
складатиме від 16 до 32 мільйонів кубометрів на 
рік [12]. 

2. Проект об’єднання казахської та азербай-
джанської нафтотранспортних систем, які з’єднаються 
з нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан із відгалу-
женням із Тбілісі в порт Грузії на березі Чорного 
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моря. Це могло б стати важливим неросійським 
шляхом транспортування нафти з казахстанського 
супергігантського родовища Кашаган. Транспор-
тування нафти з Баку п’ятьма танкерами середнього 
тоннажу є втім короткостроковим проектом. 

3. Збільшення потужності газової труби з Шах-
Деніза (Азербайджан) до Туреччини. Запаси в Шах-
Денізі значно перевищують раніше зроблені оцінки. 
У цьому випадку Туреччина не тільки споживатиме, 
але і транспортуватиме на Захід азербайджанський 
газ. 

4. У квітні 2007 р. Італія, Румунія, Сербія, 
Словенія і Хорватія підписали угоду про будівництво 
нафтопроводу Констанца-Трієст від Чорноморського 
узбережжя до Адриатики. Будівництво нафтопроводу 
протяжністю в 1300 км і потужністю до 100 млн 
тонн нафти на рік повинно завершитися до 2012 р. 
Наповнення здійснюватиметься за рахунок ресурсів 
Азербайджану та Казахстану [13]. 

5. 24 квітня 2007 р. у Джейхані розпочато 
будівництво нафтопроводу пропускною спромож-
ністю ≈ 1 млн барр на добу, що поєднає його із 
Чорноморським портом Самсун (спільний турецько-
італійський проект). Уведення в експлуатацію 
планується у 2009-2010 рр. [14]. 

6. Продовження нафтопроводу Одеса-Броди у 
бік Польщі, доведення обсягів транспортованої 
по ньому нафти до комерційно вигідних. 

Отже, Чорноморсько-Каспійський регіон постає 
важливим напрямом в енергетичній дипломатії 
Брюсселю, адже саме він розглядається головним 
елементом у політиці диверсифікації шляхів 
енергопостачань до ЄС. З іншого боку, не можна 
не відзначити зацікавленості, що виявляють країни 
Чорноморсько-Каспійського регіону у взаємодії з 
країнами Євросоюзу. Адже європейський напрям 
здатний забезпечити їм не лише економічні гарантії 
у взаєминах з Москвою, а й сприятиме розвитку 
демократичних процесів, впровадженню європейсь-
ких цінностей, високих соціальних стандартів, що 
значно знизить антагонізм у взаєминах держав 
регіону, допоможе вивести його на принципово 
нове місце на світовій арені. 

Водночас перспективи подальшого пожвавлення 
контактів між сторонами, підвищення ефективності 
енергетичної співпраці ЄС з країнами Чорноморсько-
Каспійського регіону залежатимуть від ряду факторів, 
головними з яких є такі: 
 вироблення єдиного європейського підходу та 

проведення спільної енергетичної політики 
ЄС, де потреби окремих країн Європи будуть 
узгоджені із загальними інтересами Євросоюзу; 

 здатності ЄС інтегрувати держави регіону в 
Європейський економічний простір (тим більше, 
що дві держави, Грузія та Україна, відкриті 
для такого рівня відносин); 

 зниження політичної турбулентності в Закавказзі, 
що зумовлене наявністю там сепаратистських 
рухів, складною системою міждержавних зв’язків 
країн регіону. У даній ситуації Брюссель має 
виступити активним посередником у врегулю-
ванні існуючих конфліктів, сприяти встановленню 
атмосфери довіри у Південному Кавказі; 

 правового визначення статусу Каспію, що знизить 
градус політичної напруги по лінії Азербайджан – 
Казахстан – Туркменістан, а останнє, у свою 
чергу, дозволить у майбутньому гарантувати 
безперервність енергетичних поставок до ЄС. 
У даній ситуації Брюссель повинен реально 
оцінювати потенціал кожної сторони щодо 
врегулювання проблеми і не скидати з рахунків 
інтереси Москви та Тегерану, а з позарегіональних 
гравців і Пекіну, який, окрім геоекономічних 
проектів, може запропонувати свою кандидатуру 
як посередника і одного з гарантів безпеки у 
Прикаспійському регіоні. Наразі на сьогоднішній 
момент значно просунутись у розв’язанні даного 
питання навряд чи вдасться через ряд обставин. 
По-перше, збереження статус-кво вигідне Ірану, 
оскільки це, з одного боку, зменшує активність 
іноземного капіталу в Азербайджані та Казахстані, 
а з іншого – на перспективу збільшує політичну 
та енергетичну вагу держави у регіональній 
системі взаємодії. До того ж, Москва також 
зацікавлена у затягуванні процесу передусім, 
побоюючись втратити там свою роль як 
політичного посередника між конфліктуючими 
сторонами. Певною перепоною виступає і 
взаємна недовіра між іншими учасниками 
Каспійського врегулювання. Нарешті, важко 
передбачити позицію Китаю, який, хоч і 
зацікавлений у розв’язанні проблеми, проте 
навряд чи добровільно поступиться своїми 
енергетичними інтересами на користь третій 
стороні, яка виступає йому природнім конку-
рентом на світовому ринку; 

 на зниження геополітичного та геоекономічного 
капіталу ЄС в регіоні буде грати і об’єктивна 
зацікавленість держав-постачальників зберігати 
оптимально прийнятну ціну на ресурси, що так 
чи інакше зближуватиме їх позиції з Москвою. 
Якщо для нафтопроектів дана обставина не є 
вирішальною, то у газових відносинах вона 
зберігає критичну значущість; 

 успішного розв’язання проблеми щодо ядерної 
програми Ірану, адже саме дана держава за 
запасами газу може порушити монополію Росії 
у газовій сфері, а таким чином, привнесе 
транспарентність і гнучкість у достатньо закриті 
газові домовленості; 

 нарешті, ЄС, будуючи альтернативні маршрути 
доставки нафти і газу з Чорноморсько-
Каспійського регіону, потребує в Анкарі як 
надійному партнері, оскільки саме Туреччина 
стає стратегічною транзитною територією в 
планах диверсифікації шляхів доставки енер-
гоносіїв до Європи. Зважаючи на високий рівень 
взаємин між Туреччиною та Європейським 
Союзом, ризики наразі виглядають мінімальними, 
проте на далеку перспективу це може стати 
принципово новим чинником у системі співпраці 
між Анкарою та Брюсселем. Безумовно, 
політичний вплив Туреччини зростатиме, що 
виступатиме додатковим елементом у перего-
ворному процесі щодо набуття її членства в ЄС. 
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