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Анотація. З глобалізацією пов’язується посилення конкуренції за алокацію
ресурсів та адаптивність до пресингу з боку інновацій. Відмінності в здатності
регіонів окремої країни реагувати на такого роду виклики створюють передумови для
розпаду оптимальних фіскальних (як, власне, і валютних) зон. В статті проаналізовано
проблему виникнення економічного сепаратизму на прикладі двох регіонів Бельгії:
Фландрії та Валлонії. Наголошується, що відмінності в темпах структурної адаптації
в розрізі регіонів Бельгії генерують сецесійні рухи. Це вимагає аналізу проблем сецесії у
в контексті оптимальних фіскальних зон. Проводиться зіставлення Бельгії та України
в контексті розвитку сепаратизму та робляться висновки про розбіжність ситуації в
двох країнах щодо його причин та наслідків.
Ключові слова: економічний сепаратизм, сецесія, оптимальна фіскальна зона,
оптимальна валютна зона, спеціалізація.
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Актуальність теми дослідження. Активізація процесів глобальної трансформації
супроводжується посиленням конкурентного тиску на політичні та економічні режими.
Вразливість останніх до територіальної гетерогенності зумовлює посилення
сецесійних рухів. Інколи сецесія має форму намагання закріпити ренти з боку
регіональних еліт, які опиняються під тиском з боку змін, які або фасилітуються
центром, або не запобігаються ним. Інколи вона є природним наслідком нездатності
різних регіонів нести тягар функціонування публічного сектора однаковою мірою в
силу відмінностей в структурній адаптації до тиску з боку глобалізації та
технологічних змін. Проблема законності права на відділення (сецесію) привернула
значну увагу через посилення регіональних диспропорцій розвитку, появу т. зв.
«депресивних регіонів», порушення зовнішніх економічних зав’язків і цілісного
розвитку великих територій (держав). Відмінності в здатності пристосовуватись до
шоків призводить до того, що з поглибленням залучення окремих регіонів у процеси
глобалізації посилюється тенденція до втрати ознак оптимальної фіскальної зони
(optimal fiscal area, OFA) та оптимальної валютної зони (optimal currency area, OCA).
Водночас незмінна політика центру у вирішенні питань OFA та OCA сприяє
провокуванню економічного сепаратизму.
Сепаратизм являє собою загрозу для цілісності та стабільності усієї системи
національної безпеки окремих держав і об’єднань, що є протилежним виявом
процесів глобалізації. Хоча у сучасному політико-правовому дискурсі існує численний
перелік аргументів як «за», так і «проти» цього явища (Tабл. 1), пристосування до
глобальних технологічних шоків вимагає певної централізації, оскільки вона дозволяє
забезпечити ефект масштабу в НДДКР. Ще більш важливою є централізація в разі,
коли з нею асоціюється процес трансформації інститутів, зорієнтованих на руйнацію
рент. Саме через це процеси сепаратизму є болісними для економіки попри те, що
запит на сецесію генерується на економічному рівні, хоча й розвивається на підґрунті
суспільної фрагментації та поляризації. Найяскравіше проблема сепаратизму
проявляється у Бельгії через значну диференціацію двох регіонів ― Валлонії та
Фландрії. Шляхи вирішення проблеми сепаратизму можуть стати еталоном спільної
європейської стратегії щодо боротьби з ним в інших країнах Європи та світу, які все
частіше зіштовхуються з його проявами в умовах поглиблення процесів глобалізації.
Постановка проблеми. Метою дослідження є поглиблення теоретичного
розуміння процесів сецесії в світлі того, як глобалізація та технологічна
трансформація генерують тиск у бік розпаду оптимальної фіскальної зони. Поруч із
цим відмінності в здатності адаптації до умов конкуренції вимагають змін в суспільній
поведінці та неформальних інститутах, що породжує природний опір
рентоорієнтованих груп, які найчастіше становлять соціальну базу економічного
сепаратизму. На основі цього ставиться за мету показати на прикладі Бельгії, що
створення ефективного механізму протидії сепаратистським тенденціям у глобальній
економіці вимагає орієнтації на інклюзивне зростання та трансформацію рентоорієнтованих інститутів соціальної поведінки. Для реалізації поставленої мети в
роботі продемонстровано пояснювальну здатність теорії оптимальних фіскальних зон
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при аналізі процесів сецесії, з’ясовані основні причини економічного сепаратизму у
глобальній економіці, виявлено характер впливу глобальної технологічної
трансформації на зміну економічних умов Фландрії та Валлонії, окреслено шляхи
мінімізації ризиків економічного сепаратизму в Бельгії та України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний дискурс проблематики
сецесійних рухів детально розкритий в працях А. Б’юкенена, В. Вільямса, Р. Макгі, Е.
Берча, Р. Гріффіца та багатьох інших. Обґрунтування сецесії наведене у праці П.
Редена, де вона визначається як «створення нової [визнаної на міжнародному рівні]
держави на існуючій території, яка раніше була частиною або колонією існуючої
суверенної держави» (Radan 2008: 18). Фактично сецесія стосується відділення
частини держави в результаті втрати її легітимності для частини громадян, що
реалізується у формі сепаратизму ― відокремлення частини держави і створення
нової держави або автономії (Андріяш 2013). На сьогодні на міжнародній арені існує
195 держав, і станом на 2011 р. було зафіксовано 55 сепаратистських рухів, які мали
на меті зміну існуючого стану із від’єднанням (Griffiths 2016; Griffiths 2018).
Вчені поділяють сепаратизм на кілька видів, серед яких найбільш поширеними є
(Рафальський 2014; Цебенко 2011):
1) релігійний, який пов’язаний із релігійними відмінностями між регіонами однієї
країни та загрозою безпосередньому існуванню меншини, що сповідує іншу релігію
(наприклад, ісламізм у Сирії);
2) етнічний, пов’язаний із визнанням суб’єктом права етнічної одиниці, яка
становить меншість населення, а право на територіальне відокремлення ґрунтується
на апеляції до права народу на самовизначення (наприклад, каталонці та баски в
Іспанії);
3) політичний, суб’єктами якого є представники тієї самої національності, що й
центральна влада, однак певний регіон апелює до того, що зазнає з боку центральної
влади дискримінації за культурною, мовною, економічною ознаками, а тому порушує
питання про відокремлення території, вбачаючи в цьому єдиний засіб ліквідації цих
форм тиску (наприклад, Фландрія, Північна Італія, певною мірою окремі окуповані
регіони України);
4) расовий, що базується на прагненні до відокремлення від інших рас (рухи
проти міжрасових шлюбів та інтеграції з представниками інших рас).
Загалом, т. зв. «узаконення сепаратизму» базується на міжнародному режимі
визнання, численних правилах і нормах, що визначають, які претенденти на
незалежність можуть стати суверенними державами (Grant 1999; Fabry 2010; Dujardin
2017; Coggins 2014). В основу міжнародного режиму визнання закладені дві
контраверсійні міжнародні норми. З одного боку, норма територіальної цілісності
(норма суверенітету), яка розглядає кордони як непорушні (виникла після двох
світових війн). З іншого боку, норма самовизначення (ліберальна норма), яка
зобов’язує міжнародне співтовариство допомагати країнам контролювати власну
політичну долю та робити власний вибір. В результаті збалансування цих конкуруючих
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вимог виникає логічне запитання: хто визначає, яка з норм має бути застосована в
кожному окремому випадку?
Основні етапи здобуття незалежності наведені на Рис. 1, з якого видно, що згода
держави на основі свідомого вибору нації ― гарантований «квиток у незалежність»
(приклад Чорногорії). Інші шляхи, які потребують залучення міжнародної спільноти, є
більш важкими та дискутивними в контексті норм міжнародного права. Стратегія
сецесії полягає у реалізації кінцевої мети сепаратистського руху ― міжнародного
визнання новоствореної суверенної держави (Рис. 2). Однак для цього рух повинен
або переконати власну державу для отримання дозволу на незалежність, здійснювати
тиск на центральну владу, або обійти її бажання, визнаючи прагнення нації, або
апелювати до міжнародного співтовариства (Osterud 1997; Griffiths 2015; Griffiths
2018). Проте завжди подолання вето конкретної держави на відокремлення частини її
території, застосування сили тиску міжнародного співтовариства через т. зв. право
вибору нації зіштовхуються із проблемою контролю і «небезпекою зараження». Таким
чином, сецесія може бути консенсусною (узгодженою) або спірною, пов’язаною із
одностороннім проголошенням незалежності, військовими конфліктами і
революціями (приклади Нігерії, Пакистану, Ефіопії, Сомалі).
В практичному аспекті аналізу кейсів конкретних держав в контексті розв’язання
проблем сепаратизму присвячені праці Дж. Куртіса, М. Керра, Р. Ормстона, М. Кітінга,
Н. МакЕвена, Н. Старгена (Curtice & Ormston 2013; Kerr 2006; Keating & McEwen 2017;
Sturgeon 2013), в яких досліджується успіх шотландських референдумів, адже
протягом 2000-2016 рр. кількість прихильників незалежності Шотландії зросла із 30
до 46% (Scottish Social Attitudes 2017); праці Л. Балтазара, Ф. Бастейна, К. Хеберта,
Дж. Лапійєра, Д. Беланда, Л. Андре, Дж. Лафореста, К. МакРобертса, П. Мартіна (Hébert
& Lapierre 2014; Béland & André 2008; Balthazar 2013; Martin 1995; McRoberts 1993;
Laforest 1995; Bastien 1999), в яких дебатуються питання відокремлення Квебеку у
Канаді, оскільки частка прихильників суверенітету регіону зросла протягом 1980-1995
рр. із 40,4 до 49,4% (Muro & Woertz 2018); а також праці А. Абаді, Е. Демердаш, А.
Марінцель, М. Бієрі, І.М. Дюрана, Д. Гомона, Ф. Тріллас (The conflict in Catalonia 2017;
Marinzel 2014; Bieri 2014; Duran & Trillas 2016; Demerdash 2015; Abadie & Gardeazabal
2003; Гомон 2017), в яких розглядаються проблеми сепаратизму в Іспанії, Італії, Данії
та інших державах континентальної Європи.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на аналіз
проблем сепаратизму у Бельгії з точки зору політичних та соціальних рухів у працях
А. Декостера, В. Саса, Б. де Вівера, В. Костюка, І. Крилової, С. Бірюкова, Д. Дуярдіна, Р.
Ключника, В. Кривошеїна, А. Намазової (Decoster & Sas 2017; de Wever 2017;
Намазова 1990; Dujardin 2017; Бирюков 2009; Костюк 2017; Крылова 1989; Ключник
& Кривошеїн 2011), залишаються нерозкритими питання економічних драйверів
сецесії, що коріняться у асиметричній адаптивній здатності пристосування до нових
викликів, які загрожують розпадом оптимальної фіскальної зони. Це дозволяє
подивитись під кутом зору не стільки політичного вибору, скільки з позиції
економічних спонук до сецесії. Бельгія в цьому випадку демонструє блискучий кейс,
як асиметрії в технологічній трансформації породили істотні відмінності в здатності
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протистояти глобальному конкурентному тиску, нести спільний податковий тягар,
підтримувати поведінку, зорієнтовану на інновації. Цей досвід є важливий для
України, регіональна гетерогенність якої не тільки має мовні ознаки, а й спирається на
відмінні економічні інститути та їх здатність пристосовуватись до змін в
торговельному режимі, трендах сировинних цін, масштабах втягнення
репрезентативного економічного агента в економіку 4.0.
Методика дослідження. Основою методики дослідження є наукова дескрипція
та логіко-дедуктивний підхід, що ілюструється емпіричними фактами. Для аналізу
особливостей економічного сепаратизму Бельгії були використані дані статистичних
організацій (The Statistics Portal; Major Macroeconomic Indicators 2018; Walloon
Brabant 2015), а також аналітичні звіти (Regional Innovation Monitor Plus; Partition of
Belgium). Для оцінки економічного підґрунтя виникнення сепаратистських настроїв в
Україні використана інформація Державної служби статистики України.
Причини прояву сецесії у глобальній економіці. Глобальна економіка ― не
просто сума окремих національних економік, а формування системи спільного ринку,
який виникає на їх основі. В таких умовах різні регіони повинні верифікуватись на
предмет того, чи буде спільна валюта чи спільний фіскальний режим привносити
додаткові вигоди чи втрати. З іншого боку, вимір спільного ринку проявляються у
стійкості OFA та OCA та здатності економічних агентів адаптовуватись до шоку в
умовах, коли валютний курс та фіскальний режим для них є спільним. Такі вигоди і є
вагомим об’єднуючим чинником для держав та регіонів, що репрезентують один з
етапів глобалізації (створення системи спільного ринку). Для фокусу аналізу до уваги
в подальшому не беруться питання оптимальної валютної зони, хоча така
оптимальність взаємодіє з оптимальністю фіскальної зони. В контексті Бельгії це
важливо, оскільки і Фландрія і Валлонія мають в обігу спільну європейську валюту
євро, але відрізняються в багатьох інших питаннях, які значно ближче до предметної
зони аналізу теорії оптимальних фіскальних зон.
Отже, OFA є еталонною зоною, яка відповідає наступним вимогам (Kyriazis 2013):
• подібність «економічних структур». Регіони, що беруть участь у OFA, повинні
мати відносно подібні економічні показники: ВВП на особу, галузевий внесок у ВВП
тощо. Структурні ж відмінності передбачають значні розбіжності у фіскальних
системах держав (структурі доходів і витрат, а також режимах оподаткування);
• подібність «податкових культур». В організованій економіці звичаї та норми
досить повільно змінюються (path dependance). Закони можуть бути змінені, але вони
не можуть бути реалізовані, якщо зіштовхуються з потужним опором у суспільстві
внаслідок усталених звичаїв і практик. Зокрема, «податкова культура» демонструє
ставлення громадян до фіскальної та державної адміністрації: від довіри до повної
недовіри. Очевидно, країни з дуже різними «податковими культурами» не можуть
утворити ОFА;
• подібність «фіскальної позиції». Фіскальна позиція є тим, що фіксує факт
сьогоднішньої ситуації, яка склалася внаслідок попередніх бюджетних рішень. Регіони
з аналогічними фіскальними позиціями можуть легко сформувати OFA, а регіони, які
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за ними суттєво різняться, зіштовхуються зі значними проблемами взаємної адаптації;
• ефективність податкового адміністрування, яке поєднує в собі два елементи:
а) витрати, пов’язані зі стягненням податків, сукупні державні витрати, корупцію та
шахрайство тощо, які можуть бути позначені як «якість адміністрації»; б) ефективність
самої фіскальної політики, тобто ступінь досягнення мети політики, «правильність
цілей» тощо;
• ступінь досягнення переважно довгострокових орієнтирів економічної
політики;
• погляди громадян на розмір публічного сектору та необхідну межу
оподаткування для його фінансування. Якщо погляди суттєво розходяться, то
створення OFA стає неможливим.
Теорія функціонування OCA пропонує дві групи критеріїв для оцінки придатності
країни для членства у валютному союзі:
а) критерії, які зменшують вплив країн-членів на асиметричні шоки (подібність
економічної структури, відкритість / внутрішньо регіональна торгівля та високий
рівень диференціації економіки (що є нетотожним низькому рівню спеціалізації);
б) критерії, які полегшують пристосування до асиметричних потрясінь
(однорідність переваг, фактори мобільності та трансфертних платежів).
Розглядаючи першу групу критеріїв, слід зважати на важливість подібності країн
у структурі економіки. Вплив асиметричних шоків на валютний союз зменшується,
якщо відмінності між регіонами є невеликими. Критерій відкритості (т. зв. «критерій
Маккіннона») свідчить про те, що відмова від обмінного курсу не призводить до
серйозної втрати політичної незалежності для регіонів, які особливо відкриті для
міжнародної торгівлі. Номінальний обмінний курс більше не є вагомим інструментом
коригування для дуже відкритих регіонів, оскільки за змінами його номінальної
вартості швидко слідують зміни внутрішніх цін, що не впливає на реальний обмінний
курс. Окрім цього, низький ступінь спеціалізації (т.з. «критерій Кенена») означає, що
вплив галузевих шоків є відносно невеликим, якщо регіони характеризуються
широкою виробничою спеціалізацією (Barro 1991).
У другій групі критеріїв OCA однорідність преференцій є необхідною
передумовою для забезпечення ефективного управління кризовими явищами.
Оскільки монетарна політика проявляється на наднаціональному рівні, консенсус
щодо способів боротьби з асиметричними потрясіннями стає її необхідною умовою,
оскільки слугує єдиним для всіх учасників OCA підходом. Мобільний фактор – це
вільне переміщення праці та капіталу. Жителі депресивних регіонів можуть мігрувати
у процвітаючі регіони ― реальне втілення гіпотези Т’єбу про «голосування ногами»
(Длугопольський 2007). Крім того, рух капіталу визначається як альтернативний
інструмент стабілізації (Mundell 1961; Козюк 2014). Ринок праці повинен мати подібні
характеристики для сталого розвитку регіонів та бути гнучким у сенсі можливостей
переміщення робочої сили з інших регіонів для подолання шоків на ринку. Перекази
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коштів можуть підтримувати відновлення депресивних регіонів (попередження ризику
рецесії через «вливання» трансфертних платежів з інших регіонів).
Проте розвиток окремих регіонів у національних економіках є нерівномірним у
національному масштабі через їх економічну диференціацію. Прикладом можуть
слугувати регіони, які досягли значно кращих економічних показників у порівнянні з
іншими регіонами країни, але не відповідають критеріям OCA та OFA, і підвладні
сепаратистським настроям (Табл. 2). Ці регіони через значний економічний потенціал
періодично вдаються до економічного сепаратизму.
Економічний сепаратизм склався порівняно недавно. Одними з перших проявів
даного явища можна вважати конфлікт у Бельгії між більш розвинутою до 1960-х рр.
Валлонією та Фландрією, яка до 1960-х рр. була переважно «аграрним придатком»
Валлонії. Економічний сепаратизм (від лат. separatus ― окремий) можна визначити, як
політику регіональної економіки з прагненням створити свій незалежний ринок,
отримати повну економічну самостійність і незалежність від центру (Костюк 2017).
Однією з причин розвитку сепаратистських настроїв виступила глобалізація, а саме
глобальна технологічна трансформація ― системні зміни в розвитку світових ринків і
регіональних економік, усіх сфер людської діяльності, внаслідок чого спостерігається
прискорення економічного зростання та впровадження сучасних технологій і методів
управління. Ці фактори є необхідною умовою для сталих економічних зв’язків між
національними економіками для утворення глобального ринку, проте суттєві
розбіжності регіонів у OFA та OCA спричиняють до появи ідеї сецесії. Такі розбіжності
ведуть до підриву існуючих ринкових зв’язків всередині національної економіки, деякі
з регіонів через лібералізацію ринків капіталів, торгівлі та руху робочої сили змінюють
пріоритетність зв’язків, переходячи з орієнтації на національний ринок до більш
сприятливих умов глобального ринку. Також варто зазначити, що економічно
розвинутий регіон швидшими темпами набирає дистанцію у рівні розвитку порівняно
з іншими регіонами, проте відсутність пільг як в оподаткуванні, так і в управлінні
перерозподілом багатства в сукупності з небажанням регіону, щоб його національне
багатство було розподіллено між усією національною економікою, призводить до
появи ідеї сецесії та економічної самостійності.
Прийнято вважати, що каталізатором ідей сепаратизму, зазвичай, є ситуація,
коли центр «пригнічує» регіон на мовному або етнічному підґрунті. Отже, якщо не
відбудеться послаблення тиску з центру, тоді сепаратистські ідеї матимуть вагоме
місце у політиці регіону. Однак, невідповідність критеріям оптимальної фіскальної
зони створює економічні спонуки до сецесії. За відмінного рівня продуктивності, одні
регіони можуть нести податковий тягар, а ніші ― ні. Спільний податковий режим
призводитиме до того, що регіони з вищою продуктивністю продовжують розвиватись,
але стають донорами, а регіони з нижчою продуктивністю зупиняються в розвитку,
стають реципієнтами трансфертів. Окрім цього, відносні масштаби публічного сектора
в розрізі регіонів також починають відрізнятись. В більш продуктивному регіоні
публічний сектор як працедавець буде менше виражений, а в другому ― він буде
домінувати. Паралельно це формує відмінності в соціальних орієнтирах та цінностях,
сприйнятті факторів соціальних ліфтів, ставленні до патерналізму, схильності до
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ризику та інновацій. Як тільки рентоорієнтована поведінка починає домінувати в
соціальних орієнтирах, витіснення схильності до ризику та інновацій замикає
зачароване коло між пригнічуючим податковим режимом, домінуванням публічного
сектора та характером економічної активності людей.
Аналіз впливу глобалізації на економічні, політичні та соціальні розбіжності
регіонів Бельгії. До країни, яка зіштовхнулася з найбільш потужним проявом
економічного сепаратизму, належить Бельгія, незважаючи на те, що проблеми
економічного сепаратизму притаманні також Іспанії, Італії, Великобританії, Кіпру,
Данії та іншим країнам Європи. Передумови протиріч між бельгійськими регіонами
Фландрією та Валлонією зародилися іще у середині ХІХ століття. Валлонія з перших
років незалежності перебрала на себе роль регіону-лідера, який мав домінуючі
позиції у всіх сферах життя: управлінні, економіці, фінансах, соціальній та культурній
політиці. Великі запаси вугілля та ранній розвиток доменних технологій
позиціонували Валлонію як одну з економічно потужних територій Європи під час
Промислової революції. Проте труднощі переходу від епохи важкої індустрії та
адаптації до суспільства, заснованого на знаннях, зумовили відставання Валлонії від
решти регіонів Бельгії. Натомість, після 1960-х рр. інтеграція Фландрії у глобалізаційні
процеси дозволила їй «обігнати» застарілу промислову економіку Валлонії.
Відмінності Фландрії та Валлонії відбуваються на тлі диференціації держави на мовні
спільноти: фламандську (голландська мова, 58%), валлонську (французька мова, 31%)
та німецькомовну (11%) частини. У 1962 р. «Закон про фіксацію лінгвістичних
кордонів» викликав піднесення масового національного руху (Рис. 3), що стало
умовою федералізації Бельгії, яка завершилася у 1993 р. підписанням СенМішельських угод домінуючими політичними об’єднаннями фламандців та валлонців.
Домовленості стали основою оновленої Конституції Бельгії 1994 р., яка передбачає
два типи суб’єктів федерації: громади і регіони, причому їх кордони не співпадають.
В результаті Бельгія перетворилася на своєрідну «тестову площадку»
європейського федералізму, реалізуючи на практиці модель децентралізованої та
регіоналізованої держави, заснованої на принципі етнічного та лінгвістичного
плюралізму. Бельгійський досвід територіального реформування виглядав досить
привабливо і перспективно ― допоки ідея регіоналізму, підкріплена ідеологією
націоналізму, не поставила під сумнів саме існування національної держави Бельгія.
Це відбулося через зростання напруги в суспільстві між голланомовним та
франкомовним населенням, збільшення частки фламандських радикальних партій у
парламенті з 18 у 2007 р. до 39 у 2010 р. (Табл. 3). Як результат відбулася тривала
політична криза (тривалістю 541 день), пов’язана з відсутністю сформованої коаліції
через те, що фламандські радикальні сили відстоювали свої інтереси, зокрема:
розщеплення неконституційного району Brussel-Halle-Vilvoorde ― BHV (Waar ligt
Halle-Vilvoorde) та передачу повноважень громадам. Підсумками кризи став поділ на
райони BHV (Рис. 4) та політика, спрямована на подолання економічного спаду.
Європейськими експертами (de Wit 2010; de Wever 2017) виокремлюються три
ключові причини бельгійської політичної кризи: 1) культурно-мовні протиріччя між
франко- та нідерландофонами; 2) економічні протиріччя між багатою фламандською
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північчю і бідним валлонським півднем; 3) криза міжпартійної коаліційної структури,
яка б дозволяла створювати загально-бельгійський коаліційний уряд.
На сьогоднішній день спостерігається посилення фламандських радикальних сил
(Рис. 5) в парламенті. Така ситуація стала можливою через історичну національну
пам’ять фламандців, які наприкінці ХІХ ― початку ХХ століття зазнавали значних
утисків з боку французів (зокрема, ведення усієї документації у Бельгії відбувалося
французькою мовою). Зневага до фламандського населення призвела до негативного
ставлення й до французької мови. Оскільки валлонське населення розмовляє
французькою через історичну спадщину, то така ситуація дає змогу спекулювати
політичним партіям на мовному питанні. Це означає те, що ідеї сепаратизму у Бельгії
поширюються на політичній арені як один з способів маніпуляції виборцями
націоналістичних партій Фландрії, таких як N-VA, Vlaams Blok, CD&V та інших.
В останні десятиліття у період з 2005-2017 рр. Фландрія підтвердила те, що вона
є лідером національної економіки (Рис. 6), проте Валлонія намагається нав’язувати
свою політику, особливо в сфері оподаткування та розподілу спільного бюджету.
Виступаючи донором для Валлонії, Фландрія природним чином домагається і
політичного домінування на федеральному рівні.
Дослідження, проведене Університетом Левена у 2015 р., оцінює розмір
щорічних трансферів з Фландрії до Валлонії та Брюсселя на рівні 7,7 мільярда євро
(Decoster & Sas 2017). Якщо врахувати ефект від сплати відсотків за державним
боргом, цей показник може становити 13,3 млрд євро або більше 6% ВВП Фландрії
(Фландрия, или экономический сепаратизм по-бельгийски). Дослідження 2017 р.
(Hope 2019) засвідчує те, що трансферти Фландрії у Валлонію залишаються
стабільними на рівні близько 7 млрд. євро на рік. Основними джерелами трансфертів
є оподаткування (5 млрд. євро) та соціальне забезпечення (2 млрд. євро). Кожне
домашнє господарство Фландрії сплачує в середньому 2590 євро податків на рік. У
Валлонії ця сума становить близько 1800 євро на сім’ю. Фламандці не лише
критикують величину трансфертів сусідам, але й наголошують на відсутності
прозорості та небажанні раціонально використовувати надходження до бюджету
урядом задля усунення економічного розриву з Фландрією. Як підсумок, ця ситуація
підкреслює відмінності між Валлонією та Фландрією у OFA, та невідповідність цих
двох регіонів один одному з цієї позиції. Тому, починаючи з періоду політичної кризи
2007 р., Фландрія інвестує у власний «Фонд майбутнього», спрямований на
фінансування нових ініціатив та переваг, які вона сподівається отримати в результаті
реформи федерації. Фламандці прагнуть до регіоналізації ринку праці та покращення
податкового законодавства, а також до збільшення частки місцевих податків,
скорочення фінансування Брюсселя та перманентно дотаційної Валлонії. За
підрахунками експертів, ці реформи принесуть Фландрії від 360 до 500 млн доларів
на рік, оскільки в останньому раунді державних реформ у 2014 р. частка надходжень
від податку на прибуток, передана до регіонів, також не сприяла зменшенню
трансфертів (Hope 2019). Це є подальшим невирішеним питанням, яке ще більше
посилює сепаратистські настрої.
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Фактором, який підтверджує невідповідність Фландрії та Валлонії як
оптимальної фіскальної зони, є програма податкових змін урядами цих регіонів. Для
прикладу, у 2014 р. в проекті фіскальної політики Валлонії «Walloon government
agreements», на відміну від фіскальної політики Фландрії «Flemish government
agreements» (Belgium tax alerts), були відсутні пункти про збільшення прозорості
оподаткування та інвестиційну політику з метою залучення нових технологій. Такі
відмінності означають різну «податкову культуру» цих регіонів, що є значною
перепоною для створення OFA. Таким чином, фактором посилення сепаратистських
настоїв є слабка інноваційність валлонської економіки, адже податкова політика
Валлонії не включала витрат на інновації, що йде врозріз із умовами сучасної
глобальної технологічної трансформації.
Так, валові витрати на наукові дослідження та розробки (R&D) Валлонії у 2011
р. становили 2,176 млрд. євро або 26,6% їх загального обсягу по країні (Regional
innovation monitor plus), а відповідно до валового продукту ― 2,51% ВВП Валлонії
витрачався на дослідження і розробки (проти аналогічного показника Бельгії у 2,21%
та ЕС-27 ― 2,05%). Бізнес-сектор Валлонії, понад 99% компаній якого є малими і
середніми, фінансував понад 75% витрат на дослідження і розробки проти 67%
відповідного показника Бельгії та 61% показника ЄС-27 (Regional innovation monitor
plus). Найбільшими інвесторами у R&D є хімічна та фармацевтична промисловість.
Натомість державний сектор у фінансування досліджень Валлонії вкладає досить
незначну частку (0,03% ВВП). За кілька років регіону вдалося досягти фінансування
витрат на дослідження і розробки на рівні 7,8% ВВП (Walloon Brabant, 2015), що майже
у 2 рази перевищує бажаний орієнтир ЄС. Сектор вищої освіти регіону відповідає за
розвиток франкомовних громад і налічує 9 університетів та 26 інститутів (т.з. «hautes
écoles»), які значно менші за розмірами та більш професійно орієнтовані. Понад 45%
молоді 30-34 років Валлонії мають вищу освіту, а понад 5% населення 25-64 років
залучені до програм освіти впродовж життя, що є досить вагомими показниками.
Витрати ж Фландрії на дослідження та розробки (R&D) у 2015 р. становили 2,67%
ВВП регіону (з них 1,89% приватного фінансування, 0,78% ― державного), що складає
2/3 витрат усієї країни (Regional innovation monitor plus). Як і у Валлонії, основними
інвесторами наукових розробок є підприємства фармацевтичної та хімічної
промисловості, а також галузь інформаційних технологій (понад 80% витрат на
дослідження і розробки). Сектор вищої освіти Фландрії налічує 5 університетів, 4
великих дослідницьких центри (IMEC, VIB, VITO й Flanders Make) та велику кількість
малих think-tanks із секторальним фокусом досліджень. Понад 35% населення регіону
віком 25–64 років має вищу освіту, тоді як показник ЄС-27 становить 28%.
Наведені факти свідчать про подальший відрив Фландрії від Валлонії у
майбутньому, що призведе до домінування у економіці Бельгії першої й, відповідно,
до посилення сепаратистських настроїв. Таким чином економічна перевага Фландрії
здобута за допомогою глобальної технологічної трансформації та відсутність значного
прогресу Валлонії у вирішені розбіжностей у OFA заохочує Фландрію до відділення
від менш розвиненої Валлонії. Проте існують також чинники, які стримують швидке
роз’єднання двох регіонів.
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Незважаючи на наявність спільної валютної зони двох регіонів (дотримання
першої групи критеріїв OCA), друга група критеріїв OCA для кожного регіону є
відмінною. Найбільші відмінності простежуються на ринку праці та постійних
переказах трансфертів з Фландрії у Валлонію, що не задовольняє першу.
На Рис. 7 відображено графіки зайнятості населення трьох регіонів Бельгії з 2010
р. по 2016 р., з чого можна зробити висновок про те, що жителі Валлонії (по суті
депресивного регіону у порівнянні з Фландрією) мають значно нижчий рівень
зайнятості. Якщо б існувала OCA між Валлонією та Фландрією, тоді б за певний період
рівень зайнятості зрівнявся через переміщення робочої сили, проте фактор
мобільності між регіонами відсутній і однією з головних причин є мовна
диференціація населення Бельгії, яка значно ускладнює перехід робочої сили з
Валлонії до Фландрії.
Отже, причинами, які стають перепоною до відокремлення, є:
• невирішеність питання юрисдикції столичного регіону (Брюссель), який має
значно вищі економічні показники, ніж будь який з інших регіонів (Рис. 6);
•

позиція монарха держави Філіпа І щодо єдності Бельгії;

• гіпотетичний розподіл Бельгії стримується тим, що жодна політична партія не
готова розділити країну через загрозу відокремлення від численних міжнародних
організацій, у яких бере участь Бельгія. Розкол країни вимагатиме модифікації та
ратифікації величезної кількості договорів (ЄС, НАТО, Бенілюкс) через складний
процес взаємопроникнення бельгійських структур;
• неготовність значної частини громадян Бельгії до утворення незалежних
держав Фландрії (26% опитаних за незалежність) та Валлонії (12% опитаних за
незалежність) (België moet blijven).
Основними розбіжностями між Фландрією та Валлонією, отже, можна вважати:
• нерівномірність трансфертних платежів, дотацій та податковий тиск з боку
центра, які через єдину податкову систему Бельгії посилюють сепаратистські настрої;
• піднесення національного руху у Фландрії після розподілу на три мовні
громади;
• активізація радикальних націоналістичних партій та їх перемога на виборах
у 2010 р. (Табл. 3), які спричинили політичну кризу в країні.
Для розв’язання проблеми сепаратистських настроїв необхідно вирішити
зазначені розбіжності. Ці завдання повинен виконати уряд, сформований 2014 р., щоб
покращити економічне становище Бельгії, оскільки одним з ключових ризиків для
бельгійської економіки експерти називають політичну та фінансову напруженість між
Фландрією та Валлонією (Major Macroeconomic Indicators 2018).
Одним з варіантів вирішення проблеми є політика консоціоналізму – поділ
влади між регіонами, які мають серйозні розбіжності за етнічними, релігійними чи
мовними ознаками. Консоціальній політиці найчастіше притаманні такі
характеристики (Lijphart 2008):
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• коаліційні уряди, де виконавча влада розділена між багатьма партіями, а не
зосереджена в руках однієї;
•

баланс повноважень між виконавчою і законодавчою владою;

• децентралізація і федеральний уряд, де регіональні меншини володіють
значною незалежністю;
• інконгруентний бікамералізм, де одній партії дуже важко отримати більшість
голосів в обох палатах (найчастіше одна палата представляє регіональні інтереси, а
інша – національні інтереси);
• пропорційне представництво, яке дозволяє меншинам отримати право
голосу;
• організовані і корпоратистські групи інтересів, які представляють собою
меншини;
• жорстка конституція, яка унеможливлює урядом зміни конституції без згоди
меншин;
• судовий контроль, який дозволяє меншинам звертатися до суду задля
внесення правок до закону, який, на їх думку, є дискримінаційним;
• елементи прямої демократії, які дозволяють меншості впливати на
законодавчі ініціативи;
•

пропорційна зайнятість в публічному секторі;

• нейтральний глава держави, або монарх, який виконує лише церемоніальні
обов’язки, або непрямо обраний президент, який припиняє свою партійну
приналежність після свого обрання;
• референдуми, які використовуються для блокування законодавства
меншинами (вони повинні проводитися за громадською ініціативою, немає
обов’язкового голосування);
•

рівність між міністрами в уряді, а прем’єр є лише першим серед рівних;

• незалежний центральний банк, де експерти, а не політики, відповідають за
монетарну політику.
Деякі з цих принципів уже діють у політичній системі Бельгії, зокрема
незалежний центральний банк, інконгруентний бікамералізм, пропорційне
представництво та низка інших. Принципами, які проігноровані, є пропорційна
зайнятість в публічному секторі, коаліційні уряди, де виконавча влада розділена між
партіями, а не зосереджена в руках однієї коаліції. Тому виникає необхідність у
розширенні прав мовних груп та реформуванні національних органів виконавчої та
законодавчої влади.
Одним з варіантів послаблення сепаратистських настроїв у Бельгії є також
реформа податкової системи, яка б передбачала більші частки надходження до
місцевих бюджетів з одночасним зменшенням їх у федеральний бюджет, оскільки
нерівномірність податкових платежів та небажання Фландрії бути донором Валлонії є
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однією з основних причин економічного сепаратизму у регіоні. Саме тому у 2014 р.
після чергових виборів і утворення коаліції було прийняте нове податкове
законодавство, яке надає ширші автономні права у питаннях оподаткування.
Ще одним з варіантів вирішення проблеми сепаратизму виступає значне
розширення прав Фландрії, Валлонії та столичного регіону з перетворенням Бельгії у
конфедерацію. Цей варіант розвитку задовольняє 32% населення країни (Kerr 2006),
при цьому це на 13% більше, ніж прихильників незалежності регіонів.
На перспективу уряд країни для усунення розбіжностей Валлонії та Фландрії у
OFA та OCA реалізовує наступні дії (Un plan):
• з метою усунення податкових розбіжностей запроваджує реформування
податкової політики на 2015–2019 рр. на національному рівні;
• для вирішення питання інноваційної відсталості Валлонії представляє
інвестиційний план на 5 млрд. євро терміном на 5 років (2019–2024 рр.), який
базується на трьох основних напрямах: мобільності робочої сили та капіталу,
енергетиці та інноваційних дослідженнях (загалом пропонується для реалізації 31
проект).
Вплив глобалізації на розбіжності економічних інтересів регіонів України.
Глобалізація відкриває найширші можливості для розвитку усіх сфер діяльності
суспільства, однак темпи її поширення нерівномірні. Процес інтеграції у світову
економіку відбувається у деяких регіонах швидше, ніж в інших, що справедливо і для
диспропорційного регіонального розвитку України (Рис. 8). У тих регіонах, які зуміли
досягти високих показників інтеграції, спостерігаються суттєво вищі темпи зростання
економіки і кращі результати скорочення бідності.
Варто зауважити, що в регіонах, які досягли вищих темпів економічного
зростання, відсутні прояви економічного сепаратизму. Це відрізняє Україну від
бельгійського сценарію, в якому стрімкий розвиток Фландрії спровокував сепаратизм
(в Україні населення є більш етнічно однорідним, ніж у Бельгії, також відсутні
конфлікти, пов’язані із донорством сильніших регіонів для слабших). Більшість
сепаратистських настроїв в Україні виникає не стільки на мовному підґрунті, особливо
у Донецькій, Луганській, Закарпатській областях, які відчувають підтримку з боку
іноземних держав, зокрема Російської Федерації, Румунії, Угорщини, скільки на
підґрунті намагання регіональних еліт зберегти ренту та тиснути на центр для цього з
допомогою зовнішніх сил як «квазі-арбітра» (Dluhopolskyi et al. 2019). Це зближує
ситуацію в Україні з Італією, особливо з Сицилією.
Початки сепаратистських настроїв на Сході та Півдні України були зумовлені
імперською політикою Росії в різні часи її існування (Російська імперія, СРСР).
Політика здійснювалася через такі заходи як зросійщення українців, масштабні акти
їх знищення (Голодомор, етнічні чистки), виселення українців зі своїх історичних
земель та заселення цих земель росіянами, культурна дискримінація.
На сучасному етапі очільниками сепаратистського руху в Україні виступали
переважно проросійські політики, які всіляко підтримували та пропагували ідеї поділу
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України за мовною ознакою. Вперше широкого поширення ці ідеї набули під час
Помаранчевої революції 2004 р., аналогічно ці ідеї почали пропагуватись і під час
Революції гідності 2013–2014 рр. З 2014 р. носії цих ідей непрямо або відкрито
підтримали російську збройну агресію проти України.
Як свідчать дані Табл. 4, валовий регіональний продукт 8 областей і м. Києва в
2017 р. у порівняних цінах перевищив показники 2013-2014 рр. За час окупації
Донецька область втратила у обсягах 62% виробленої продукції та наданих послуг, а
Луганська обл. ― 70%.
Ще одним свідченням про відсутність типового сепаратизму регіонів, які
залишилися в Україні після подій 2014-2015 рр., є спільна зміна пріоритетів
зовнішньої торгівлі, що проявилася у зміні торгівельних партнерів з країн СНД
(переважно через дії Російської Федерації) до країн Європи (Табл. 5–6). Це також
підтверджують графіки динаміки імпорту та експорту України за 1998–2015 рр., які
ілюструють спільність політики регіонів України, щодо зовнішньоекономічних
партнерів (Рис. 8).
Відповідно глобалізаційні процеси в Україні не призвели до появи економічного
сепаратизму за аналогією Бельгії. Причиною такого явища могла стати тривала
міжнародна ізольованість до 1980-х рр. і, відповідно, слабкість глобалізаційних
процесів, які відбувалися уже після запровадження відкритої економіки.
На даний час українська влада докладає усіх зусиль для відновлення контролю
за втраченими територіями. Отже, глобальна технологічна трансформація не є
причиною сепаратистських настроїв на непідконтрольних територіях України, а також
існує зв’язок між політикою усіх підконтрольних регіонів в зовнішній торгівлі, що є
ознакою єдності регіонів при входженні в глобальну економіку, як єдине ціле. Це
сприятиме їх кращій конкурентоспроможності та економічному розвитку.
Висновки. Глобальна технологічна трансформація охоплює все більшу частину
світової економіки завдяки інтеграції окремих регіонів. Проте водночас це створює
конфлікт в національних економічних системах, які не відповідають критеріям OFA та
OCA, що є невід’ємною умовою інтеграції регіонів в єдиний глобальний ринок.
Економічна перевага Фландрії та її відмінності у OFA та OCA перед Валлонією,
заохочує її до економічного сепаратизму від менш розвиненої Валлонії. Отже,
подолання сепаратистських настроїв у Бельгії може відбутися одним з наступних
способів: 1) проведенням консоціальної політики, 2) перетворенням у конфедерацію
або 3) шляхом реформ та поступок для регіонів, які активно проводяться урядом.
Також важливо, що в країні є стримуючі чинники розпаду держави, серед яких:
неготовність населення до цього, невирішеність юрисдикції Брюсселю, позиція
єдиного монарха, відповідальність перед міжнародними організаціями, в яких бере
участь Бельгія.
Сепаратиські настрої на сході України, на відміну від прикладу Бельгії, є проявом
боротьби регіональних еліт за збереження ренти, для чого було використано
«апеляцію до зовнішнього арбітра», чим скористалась імперська Росія, яка тільки
посилює розпал ворожнечі за мовною ознакою.
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Загалом, глобалізація може призводити до нерівномірності інтеграції окремих
регіонів в національній економіці, що нерідко стає дестабілізуючим чинником
розвитку держави, тому при розробці державної регіональної політики необхідно
враховувати особливості кожного регіону для ефективного та сталого соціальноекономічного розвитку.
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Додатки
Таблиця 1. Аргументи «за» і «проти» сецесії
Pro
• Економічне звільнення пригнобленого класу,
локалізованого в певній частині території країни;
• Право на свободу, свобода об’єднань та приватної
власності;
• Згода, як важливий демократичний принцип
(необхідність визнання волі більшості до сецесії);
• Розпуск союзу, якщо не досягнуто цілей, для яких
він був створений;
• Самооборона, коли уряд не може адекватно
захистити відповідну територію;
• Самовизначення народів;
• Збереження культури, мови тощо від асиміляції
або знищення більшою чи потужнішою групою;
• Сприяння різноманітності, дозволяючи різним
культурам зберегти свою ідентичність;
• Усунення допущеної в минулому
несправедливості, особливо в випадку завоювання
потужнішою силою;
• Порятунок від «дискримінаційного
перерозподілу», тобто податкових схем, регуляторної
політики, економічних програм тощо, які
перенаправляють ресурси на інші території у
недемократичний спосіб;
• Підвищення ефективності управління, коли
держава або імперія стає надто великою для
ефективного керування;

Contra
• «Захист законних очікувань» тих, хто в
даний час займає територію, на яку
претендують сепаратисти, навіть у тих
випадках, коли ця земля була вкрадена;
• «Самооборона», якщо втрата частини
держави ускладнить захист її інших частин;
• «Правило захисту більшості» і принцип,
який передбачає дотримання меншістю
цього правила;
• «Мінімізація стратегічних торгів»
шляхом ускладнення сецесії через,
наприклад, встановлення плати за вихід;
• «М’який патерналізм» (вихід матиме
погані наслідки для сепаратистів або інших
груп);
• «Загроза анархії» (все менші і менші
утворення можуть прагнути до
відокремлення – аж до повного хаосу, тоді
як справжній сенс поняття сецесії не в
цьому);
• «Запобігання неправомірним
вилученням» попередніх інвестицій
держави в інфраструктуру;
• «Розподільча справедливість» (багатші
райони не можуть відокремитися від
бідних)

• Збереження «ліберальної чистоти» шляхом
надання можливості менш або більш ліберальним
регіонам відокремитися

* Складено на основі: Birch 1984; Williams 2003; Jacobs 1985; Buchanan 2007; Kendall
& Louw 1997.
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Таблиця 2. Держави Європи з регіонами, яким притаманний економічний
сепаратизм
Держава

Регіон з
сепаратистськими
ідеями

Переваги регіону та наявність
організацій сепаратистського
спрямування

Наявність національної
меншини, мовної громади

Іспанія

Каталонія

Населення становить 16% від загальної
чисельності населення Іспанії, проте
регіон продукує майже 20% ВВП країни

Каталонці з власною мовою

Італія

Південний Тіроль

Південний Тіроль з 2%-ю часткою у ВВП
Італії відноситься до числа найбагатших
італійський провінцій. Територія
отримала статус автономії з правом
вирішувати багато питань на місцевому
рівні. Даний крок зменшив
сепаратистські настрої в регіоні.

Німецькомовна громада

Італія

Венето (Венеція)

Область на півночі Італії з населенням
близько 5 мільйонів осіб. ВВП Венеції
становить до 10% ВВП Італії. Регіон
відомий своїми націоналістичними
рухами. Найбільша партія в регіоні –
«Ліга Венета», яка є частиною «Ліги
Півночі».

Венетська мова

Бельгія

Фландрія

У 1960-х рр. економічна перевага
Фландрії у поєднанні з демографічною
перевагою викликала підсилення
сепаратистських ідей, які панують і до
сьогодні.

Фламандці, які розмовляють
нідерландською мовою

Франція

Корсика

Корсика має особливий регіональний
статус, офіційна назва цього
адміністративного утворення –
Територіальна спільнота Корсика.

Корсиканська мова

* Складено на основі: (Pavkovic 2013; Гомон 2017)

№ 1(12), 2019

79

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
© 2019 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

IDEOLOGY AND POLITICS

Таблиця 3. Структура бельгійського парламенту

Колір

Партія

Головна
ідеологія

Кількість представників в парламенті
2007

2010

2014

Християнсько-демократична та
фламандська (CD&V)

Християнська
демократія

30

17

18

Новий фламандський альянс (N-VA)

Націоналізм

0

27

33

Реформаторський рух (MR)

Лібералізм

23

18

20

Фламандський інтерес (VB)

Націоналізм

17

12

3

Відкриті фламандські ліберали та
демократи (OPEN VLD)

Лібералізм

18

13

14

Соціалістична партія (ПС)

Соціалдемократія

20

26

23

Соціалістична партія - інше (SP.A)
+ Дух (SPIRIT)

Соціалдемократія

14

13

13

Християнська
демократія

10

9

9

Ecolo

Зелена політика

8

8

6

Список дедекторів ( LDD )

Лібертаріанство

5

1

0

Зелені (GROEN!)

Зелена політика

4

5

6

Націоналізм

1

0

2

Гуманістичний демократичний
центр (CDH)

Національний фронт (FN)

За: Partition of Belgium 2019.
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Таблиця 4. Динаміка валового регіонального продукту (ВРП) 2014–2017 рр.

За: Як в Україні зростає економіка 2018.
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Таблиця 5. Динаміка експорту товарів у країни ЄС та Росію, % до попереднього року
№

Країни

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Італія

128,4

81,8

94,7

102,8

78,3

97,5

131,0

107,2

2

Польща

153,5

92,7

93,1

103,2

70,0

111,9

120,8

121,0

3

Німеччина

109,5

89,8

100,4

104,6

82,3

106,5

128,1

139,9

4

Нідерланди

155,2

95,4

127,9

113,6

76,0

118,6

176,0

93,0

5

Іспанія

252,1

161,7

64,2

117,5

89,1

96,4

125,8

109,5

6

Угорщина

152,0

91,3

124,6

87,7

43,9

115,7

125,0

132,5

7

Словаччина

153,0

72,6

112,1

86,7

65,9

100,5

147,8

128,8

8

Румунія

132,3

52,1

99,7

107,4

101,9

114,0

110,4

111,0

9

Чеська Республіка

137,3

80,8

109,4

91,9

61,5

107,5

130,1

121,1

10

Бельгія

110,9

118,8

84,2

109,7

69,4

81,6

190,3

134,2

11

Сполучене Королівство

109,0

111,1

102,1

111,5

60,4

88,7

155,0

122,0

12

Болгарія

167,4

75,7

103,2

93,6

76,5

99,5

102,9

119,3

13

Франція

120,5

97,7

128,0

75,9

93,9

89,4

89,7

130,6

14

Австрія

116,0

86,4

108,8

94,7

66,1

102,8

153,8

102,1

15

Литва

119,8

89,1

117,6

112,2

63,4

108,4

149,5

91,9

16

Латвія

122,5

129,3

56,9

130,6

64,4

92,7

161,2

140,2

17

Греція

169,7

82,5

107,8

90,1

76,3

104,0

122,4

143,6

18

Португалія

157,9

179,5

72,8

108,0

106,5

69,3

117,2

95,9

19

Данія

126,5

106,8

109,3

56,4

166,8

96,7

112,6

146,7

20

Естонія

144,0

173,3

39,5

70,1

69,5

158,5

141,8

114,3

21

Ірландія

325,9

518,2

158,9

57,5

85,0

76,3

121,7

140,3

22

Швеція

94,1

88,0

115,4

104,2

84,5

106,1

123,4

94,3

23

Фінляндія

155,7

89,9

116,2

73,5

80,4

103,5

126,7

119,7

24

Мальта

242,5

3,9

126,3

16,7

у 11 р.б.

63,6

у 6.3 р.б.

110,6

25

Кіпр

108,0

95,7

96,8

175,8

21,7

86,9

148,8

50,6
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26

Хорватія

155,1

77,3

106,8

91,6

66,8

143,0

64,1

145,4

27

Словенія

82,9

99,9

97,8

166,7

97,8

105,8

179,5

118,0

28

Люксембург

152,1

59,6

133,7

320,0

36,8

86,5

143,0

100,0

29

Росія

…

101,2

93,7

57,9

54,6

85,2

110,6

95,0

* Дані за: Державна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua
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Таблиця 6. Динаміка імпорту товарів з країн ЄС та Росії, % до попереднього року
№

Країни

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Німеччина

151,2

99,3

98,6

78,0

73,4

109,3

127,7

110,4

2

Польща

112,4

113,1

112,5

71,7

74,4

116,3

128,1

105,8

3

Італія

147,7

113,4

91,8

68,9

63,4

142,4

120,7

128,0

4

Франція

136,5

111,4

103,4

72,4

70,3

173,7

102,1

94,2

5

Чеська Республіка

159,6

107,0

76,8

63,9

66,8

144,3

136,0

120,0

6

Литва

129,3

111,1

105,9

106,4

53,6

89,4

138,3

129,1

7

Угорщина

96,5

92,5

129,9

100,3

112,8

37,9

155,3

111,5

8

Сполучене Королівство

136,7

102,6

98,7

60,7

81,4

125,4

112,7

112,2

9

Нідерланди

142,3

93,5

94,0

71,8

57,9

125,0

119,6

121,2

10

Іспанія

147,0

109,2

115,8

69,3

72,3

113,7

116,0

109,5

11

Австрія

102,7

103,3

135,3

60,2

60,1

127,8

102,8

122,2

12

Бельгія

115,5

108,5

97,2

78,9

65,3

123,8

116,9

105,5

13

Словаччина

135,8

98,3

113,3

63,7

79,8

126,0

117,2

103,5

14

Швеція

185,7

76,6

94,5

65,3

71,1

178,1

121,6

107,4

15

Румунія

166,0

82,4

97,0

91,2

36,7

108,7

114,6

108,7

16

Фінляндія

123,6

95,3

96,8

69,4

67,4

97,9

109,1

131,7

17

Греція

123,6

145,1

148,8

110,4

77,7

98,0

104,2

110,9

18

Болгарія

124,0

104,0

98,0

73,5

124,9

68,1

109,5

136,7

19

Данія

122,0

92,3

109,4

74,2

57,6

134,2

106,1

144,4

20

Словенія

119,9

97,6

115,5

70,5

62,5

105,9

127,4

109,7

21

Латвія

111,5

120,8

106,9

84,7

100,0

134,0

130,9

105,7

22

Ірландія

152,0

90,7

125,3

70,0

56,2

112,7

134,4

126,4

23

Естонія

86,3

92,3

97,5

83,4

100,0

85,4

124,5

115,0

24

Люксембург

161,1

64,4

85,2

118,2

194,4

106,5

102,3

131,3

25

Португалія

139,7

107,2

110,0

79,9

64,5

108,4

126,4

103,7
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26

Хорватія

105,2

130,9

51,7

134,4

31,8

195,0

104,0

146,5

27

Кіпр

159,1

54,3

86,4

74,5

33,6

130,5

92,9

111,1

28

Мальта

98,9

38,6

139,0

104,9

156,0

52,0

100,0

72,8

29

Росія

…

101,2

87,2

56,4

60,8

70,1

134,1

110,2

* Дані за: Державна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua

Рисунок 1. Кроки до незалежності
Деколонізація
Розрив
Право на виправлення

Згода

Незалежність

Здобутий суверенітет

За: GriffithsПраво
2018.вибору
Рисунок 2. Стратегія сецесії

Рух за незалежність

Держава
Подолання
державного вето

Подолання
упередження

Міжнародне визнання
Згода

Міжнародний тиск

Обхід
держави

Міжнародна спільнота

За: Griffiths 2018.
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Рисунок 3. Мовні громади Бельгії

За: Waar ligt Halle-Vilvoorde.
Рисунок 4. Поділ Бельгії на BHV

За: Waar ligt Halle-Vilvoorde.
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Рисунок 5. Частка представників фламандських партій у парламенті

За: Waar ligt Halle-Vilvoorde.
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Рисунок 6. ВВП на одну особу за регіонами у Бельгії

* Данні з: The Statistics Portal, https://www.statista.com
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Рисунок 7. Рівень зайнятості у Бельгії (2010-2016 рр.)

* Данні з: The Statistics Portal, https://www.statista.com
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Рисунок 8. Імпорт та експорт України 1998-2015 рр.

За: Зовнішня торгівля України.
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