
Душан Фішер, керівник програми з міжна-
родної безпеки Словацької асоціації зовнішньої 
політики (SFPA)

З.1: Все ще складно прогнозувати можливі зміни у 
зовнішній політиці Словаччини на 2016-2020 рр., і 
на те є дві причини. По-перше, зовнішньополітич-
ні пріоритети країни поки не визначені. Експертне 
співтовариство все ще в очікуванні появи комплекс-
ного плану протидії викликам у сфері зовнішньої 
політики, адресованим Вишеградській четвірці, 
Східному партнерству, ЄС і НАТО.

По-друге, чинний уряд складається з партій, які в 
більшості своїй раніше не мали конкретної зовніш-
ньополітичної програми, якщо не брати до уваги на-
бору простих фраз, озвучених напередодні виборів 
у березні цього року. Дві партії – Словацька націо-
нальна партія (СНП) і Народна партія «Наша Сло-
ваччина» (НПНС) – постійно висловлюють сумнів 
у необхідності членства в Євросоюзі. Однак жодної 
альтернативи ЄС ці партії не пропонують, не кажучи 
вже про програму діяльності Словаччини в рамках 
Північноатлантичного Альянсу, який вони також не 
підтримують.

Разом з тим, характер політичних дебатів все ж дає 
можливість зробити кілька висновків. Загалом, пи-

тання зовнішньої і безпекової політики не були клю-
човими в ході передвиборної кампанії. Ефір пере-
повнювало нагнітання ситуації навколо проблеми 
мігрантів, але після завершення виборів очікується 
поступове сходження такої риторики нанівець. Вар-
то згадати і про нового міністра оборони – ставлени-
ка СНП, відставного генерала Петера Гайдоші, який, 
попри тісні зв’язки із Росією, чітко висловився на 
підтримку орієнтації Словаччини на ЄС і НАТО.

Важливим чинником, який буде домінувати в слова-
цькій зовнішній політиці з липня по грудень 2016 р., 
є президентство Словаччини в Євросоюзі. У зв’язку з 
цим, можна бути впевненим, що зовнішня політика 
Братислави буде в основному визначатися Міністер-
ством зовнішньої та європейської політики. І оскіль-
ки основний склад співробітників цього відомства 
не змінився, можна очікувати збереження колишніх 
зовнішньополітичних пріоритетів.

З.2: Не думаю, що слід очікувати якихось драма-
тичних змін. Зовнішня політика Словаччини щодо 
України і Росії має два виміри – національний рівень 
і рівень ЄС / НАТО.

Що стосується двосторонніх відносин з Україною 
і Росією, то тут дискусія вестиметься переважно в 
площині підтвердження діючих і надання нових га-
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рантій енергетичної безпеки, а також регіональних 
викликів, створених російськими діями, включаючи 
розвиток подій на Сході України після виведення вій-
ськ РФ із Сирії. Російське вторгнення до України не 
викликало значних зміни у зовнішній політиці Сло-
ваччини, і навряд чи їх варто очікувати тепер, якщо, 
звісно, не трапиться значної ескалації конфлікту.

Що стосується безпекових викликів зі сходу, то після 
заходів з посилення присутності НАТО в регіоні – в 
рамках гарантування безпеки країн-членів Альянсу 
– слід очікувати відповіді Росії. І в цьому контексті 
Словаччина повинна займати чітку позицію атлан-
тичного союзника.

Щодо санкцій – варто очікувати певної риторики 
за їх скасування, в основному з боку представників 
Словацької народної партії. Але в цілому Словаччи-
на підтримує політику ЄС у цьому питанні, і навряд 
чи змінить таку позицію. Доки ЄС вдається знаходи-
ти компроміс і підтримувати консенсус всіх країн-
членів, Словаччина буде дотримуватися загальної 
політики. 

Необхідно також відзначити потребу в більш інтен-
сивному транскордонному співробітництву з Украї-
ною з метою запобігання торгівлі людьми та іншим 
злочинам на кордонах Шенгенської зони. З точки 
зору впливу на існуючу ситуацію, інтерес викликає 
перспектива отримання посади в українському уряді 
колишнім міністром фінансів Словаччини Іваном 
Міклошем. 

Сюзана Новакова, запрошений дослідник 
Центру європейських студій ім. Жана Моне 
Києво-Могилянської академії, молодший нау-
ковий співробітник Міжнародного інституту со-
ціальних досліджень у Гаазі

З.1: Новий уряд складається з партій, що мають 
принципово різні позиції, і при цьому вони напро-
чуд швидко узгодили пріоритети створення коаліції. 
Це викликає більше сумнівів, ніж породжує надій. 
На словах, пріоритети нового уряду підтверджують 
спадкоємність проєвропейської і проатлантичної 
орієнтації країни, курсу на зміцнення законодавчої 
влади, а також на оновлення стратегії безпеки і обо-
рони Словаччини.

На практиці це відбувається в атмосфері щораз силь-
нішої радикалізації у Вишеградському регіоні, зро-
стання розбіжностей між групою країн V4 та іншими 
державами-членами ЄС з питань, що стосуються єв-
ропейської солідарності (таких як міграційний кри-
за або санкції щодо Росії). У той же час, в Угорщині 

та Польщі має місце сильний відхід від лібералізму. 
Деякі вже називають Вишеградську групу «об’єд-
нанням неліберальних антиєвропейських націоналі-
стичних урядів». Навіть якщо така характеристика і 
видається надмірно різкою, втім, вона багато гово-
рить про можливий майбутній напрямок зовнішньої 
політики регіону.

Новий уряд, найімовірніше, піде саме таким шляхом. 
Старий-новий прем’єр-міністр Словаччини Фіцо є 
соціал-демократом, але знаходить багато спільних 
позицій з консервативними партнерами у Више-
градській групі. Присутність Словацької національ-
ної партії в правлячій коаліції, швидше за все, ще 
більше посилить це зближення. Хоча дві інші партії 
коаліції (Most-Hid і Siet) відстоюють більш лібераль-
ний / єврооптимістичний світогляд, проте їх вплив 
на зовнішню політику країни, ймовірно, залишиться 
незначним. Прийнявши їх до коаліції, SMER зали-
шається гегемоном, що визначає курс уряду, тому не 
слід очікувати значних змін.

З липня 2016 р. Словаччина головуватиме в Раді ЄС. 
І хоча ця роль швидше символічна, але в наш неста-
більний час, коли ЄС стикається з численними кри-
зами, словацьке лідерство матиме певний вплив на 
подальші дії з розв’язання кризи біженців, розвиток 
відносин ЄС із Росією, потенціал переговорів про 
можливий вихід Британії з Євросоюзу. Дозвольте ще 
раз нагадати, що, незважаючи на проєвропейські і 
проатлантичні заяви уряду, більшість партій у слова-
цькому парламенті (включаючи двох головних пар-
тнерів по коаліції) налаштовані критично, активно 
виступаючи проти деяких заходів, що є визначаль-
ними для сучасної європейської інтеграції.

З.2: Швидше за все, зберігатиметься двоїстий під-
хід щодо України. З одного боку, Словаччина збе-
реже свою роль в якості надійного партнера в галузі 
енергетичної безпеки, забезпечуючи реверс газу і 
виступаючи проти планів розширення потужностей 
газопроводу Nordstream, який посилює пряму енер-
гетичну співпрацю між Німеччиною та Росією в обхід 
України і Словаччини. З іншого боку, старий-новий 
прем’єр-міністр залишається одним із найзатятіших 
противників санкцій ЄС щодо Росії, протестуючи 
проти них разом із Чехією та Угорщиною, і актив-
но виступаючи проти будь-якого посилення режиму 
санкцій. 

Цей подвійний підхід в політиці відображає загаль-
ний характер суспільної дискусії щодо нинішньої 
кризи, де громадська думка стала ареною боротьби 
двох взаємовиключних наративів – «проукраїнсь-
кого» і «проросійського» – сприймаючи ситуацію 
виключно в чорних і білих тонах. 



Йозеф Уліан, PhD, колишній співробітник 
Словацької місії при НАТО і Міністерства оборо-
ни Словаччини, діючий член Регістру експертів 
ООН з питань реформування сектору безпеки 

З.1: Словаччина бере активну участь у процесах 
прийняття рішень по всіх важливих питаннях в рам-
ках ЄС і НАТО. Незважаючи на це, з початком вибор-
чої кампанії словацька зовнішня політика перебува-
ла під впливом своєрідного політичного маркетингу, 
орієнтованого на вирішення внутрішніх проблем з 
широким використанням антибрюссельської пропа-
ганди. Що стосується кризи біженців та боротьби з 
тероризмом, то під час виборчої кампанії (на щастя, 
тільки в цей період) словацька дипломатія діяла не-
хитро, пасивно, з прицілом переважно на внутрішню 
політику.

Результати парламентських виборів березня 2016 р. 
привели до закінчення періоду домінування однієї 
партії. У зв’язку з цим ситуація дещо змінилася, од-
нак не так сильно, як це могло би видатися. Коаліція 
з чотирьох політичних партій вже сформувала новий 
уряд, що має чимало подібностей з консервативним 
силами, які перебувають при владі в Угорщині та 
Польщі.

У новій коаліції є консенсус з питань європейської 
і трансатлантичної орієнтації, тому очікувати істот-
них змін словацької зовнішньої політики в цьому на-
прямку не варто. Основні пріоритети президентства 
Словаччини в Євросоюзі будуть включати питання 
внутрішньої ситуації в ЄС після Британського рефе-
рендуму, а також зовнішньої політики ЄС по відно-
шенню до Східного партнерства і Західних Балкан.

Міністр закордонних справ є досвідченим професіо-
налом. Після багатьох років, коли Міністерство обо-
рони очолювали люди без відповідної кваліфікації, 
новопризначений міністр має військову освіту. Оби-
два міністри, імовірно, були задіяні в розробці нової 
Стратегії національної безпеки і Воєнної доктрини 
Словаччини, які повинні замінити існуючі застарілі 
документи. Ці питання також повинні бути включені 
до програмного маніфесту уряду на період 2016-
2020 рр.

Я очікую активізації участі Словаччини в питаннях 
політики Східного партнерства, проактивних відно-
син з ЄС і НАТО в здійсненні практичних кроків по 
зміцненню європейської безпеки, втілення контрте-
рористичної парадигми під час президентства Сло-
ваччини в ЄС. Зовнішня політика Словаччини має 
необхідний потенціал і ноу-хау, щоб посилити роль 
країн Вишеградської четвірки для формування кра-
щого майбутнього Євросоюзу.

З.2: Як прикордонна держава на східному фланзі 
Євросоюзу, Словаччина приділяє значну увагу си-
туації в сусідній Україні. Зовнішня політика Словач-
чини реалізується тут через практичну допомогу – у 
тій мірі, в якій це можливо з урахуванням дискусії 
щодо адекватних кроків і економічної стратегії в 
контексті розвитку ситуації в Україні. Словацька 
зовнішня політика, як і раніше, виходить з того, що 
конфлікт на сході України повинен бути вирішений 
дипломатичним шляхом. Як сказав колишній прези-
дент Хорватії, «краще багато років переговорів, ніж 
один день війни». Істотних змін у зовнішній політи-
ці Словаччини щодо України, російсько-українсько-
го конфлікту і в питанні санкцій проти РФ чекати не 
варто.

Марек Ленч, PhD, асистент факультету 
політичних наук і міжнародних відносин Універ-
ситету Матея Бела в Банська Бистриця

З.1: Незважаючи на те, що колишня правляча партія 
Smer-SD вступила в коаліцію з трьома іншими пар-
тнерами, вплив останніх на зовнішньополітичний 
порядок денний країни буде досить обмеженим, 
тому характер зовнішньої політики Словаччини, 
швидше за все, не зазнає змін порівняно з урядом 
2012-2016 рр. Красномовним свідченням цьому є той 
факт, що коаліційні переговори не призвели до змі-
ни прем’єр-міністра країни (Р.Фіцо), міністра закор-
донних і європейських справ (М.Лайчак), міністра 
фінансів (П.Казімір) і міністра внутрішніх справ 
(Р.Каліняк) – висуванців партії Smer-SD. У цьому 
сенсі європейські партнери можуть розраховувати 
на певну передбачуваність і спадкоємність політики 
попереднього уряду. При цьому не слід забувати, що 
другий уряд Фіцо мав схильність до амбівалентності, 
демонструючи відмінності між заявами прем’єр-
міністра і більш «дипломатичними» (а часом – і пря-
мо протилежними) діями Міністерства закордонних 
та європейських справ.

Як би там не було, визначальним чинником для фор-
мування словацьких внутрішньополітичних дебатів 
з європейських та глобальних питань є майбутнє го-
ловування в Раді ЄС. Цей фактор, а також прогрес у 
питаннях біженців та міграційної кризи, що усклад-
нювали відносини Словаччини з європейськими 
партнерами, швидше за все, пом’якшить риторику 
прем’єр-міністра Фіцо, зробивши її менш конфрон-
таційною, а зовнішню політику – більш скоордино-
ваною з позиціями Брюсселя.

Вишеградська група (V4) залишатиметься основною 
платформою Словаччини для коаліційного потен-
ціалу в рамках ЄС, зосередившись, окрім політич-
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них цілей, на енергетичній безпеці, транспортних 
і економічних проектах. Фіцо, який обіймає посаду 
прем’єр-міністра довше за більшість лідерів V4, окрім 
Орбана, а також Лайчак мають хороші особисті сто-
сунки із політичними лідерами в Празі, Будапешті 
та Варшаві, що зіграє важливу роль для формування 
політики Братислави щодо Вишеградської групи. Го-
ловування Словаччини в ЄС призведе до посилення 
уваги до інтересів Центральної Європи в рамках Єв-
росоюзу, оскільки лідерам Вишеградської групи, як 
і загалом всіх країн Центральної та Східної Європи, 
легше достукатися до Братислави, ніж до західноєв-
ропейських столиць.

Що стосується Східного партнерства, то Словач-
чина зацікавлена в прискоренні різношвидкісної 
економічної інтеграції і подальшому політичному 
зближенні між ЄС і країнами-партнерами (зокрема, 
Україною, Молдовою і Грузією). При цьому, збере-
ження прагматичних відносин із Росією залишиться 
актуальним і для третього уряду під керівництвом 
Фіцо.

З точки зору відносин із НАТО, нова коаліція, швид-
ше за все, буде дотримуватися консервативного під-
ходу, який ми вже бачили під час української кризи, 
включаючи критику словацьким прем’єр-міністром 
української, а не російської політичної еліти, неба-
жання посилювати східний фланг НАТО, відмову 
від розгортання військової бази Альянсу на території 
Словаччини. Такий курс матиме підтримку Слова-
цької національної партії, яка позиціонує себе як 
партію республіканського типу, відстоює націоналі-
стичні позиції, демонструє євроскептицизм і певні 
симпатії до Росії, поширені як серед її електорату, 
так і в партійному керівництві. 

З.2: Словаччина відіграватиме важливу роль у дру-
гій половині 2016 р., коли вперше у своїй історії 
візьме на себе головування в Раді ЄС. Цей безпреце-
дентний виклик означає, що словацьке керівництво 
повинне буде відійти від вузьконаціональних тем і 
внутрішніх інтересів, щоб зосередитись на перего-
ворах і модерації широкої європейської дискусії за 
участю всіх країн-членів ЄС. З цієї точки зору дуже 
малоймовірно, що Словаччина опиниться серед 
країн-ініціаторів дебатів щодо скасування режиму 
санкцій проти Росії, незважаючи на те, що Братисла-
ва, швидше за все, збереже «дружній прагматизм», 
коли мова йтиме про взаємини нинішнього уряду із 
Москвою.

Беручи до уваги попередні вузьконаціональні пози-
ції прем’єр-міністра Роберта Фіцо з питань біженців 
та міграційної кризи (у т.ч. в контексті його передви-
борної кампанії), що призводили до суперечностей 

із політикою провідних європейських сил (перш за 
все, Німеччини та Франції), ми очікуємо, що після 
виборів він все ж таки залишить свої «хрестові похо-
ди» в минулому і розсудливо використовує можли-
вості для поліпшення як власного іміджу, так і імід-
жу країни на європейській і міжнародній аренах. 

Це не означає, що Словаччина відмовиться від 
своїх національних інтересів, особливо, коли мова 
йтиме про питання енергетичної безпеки і транс-
портування енергоносіїв, зокрема, стосовно газо-
проводу «Північний потік 2». Політичні та дипло-
матичні еліти Словаччини рішуче виступають проти 
розширення нинішніх потужностей «Північного по-
току». Цей проект суперечить загальноєвропейській 
політиці щодо України, і відносини між Братисла-
вою та Києвом (як і столицями багатьох інших країн 
Центральної Європи) будуть розвиватися з ураху-
ванням їх спільного критичного ставлення до цього 
проекту. 

Самюель Года, PhD, керівник програми з пи-
тань безпеки і оборони Словацької асоціації 
зовнішньої політики (SFPA), асистент Братис-
лавського університету економіки

З.1: У короткостроковій перспективі не варто очіку-
вати суттєвих змін у зовнішній політиці Словаччи-
ни. Ще перед виборами всі політичні партії досягли 
консенсусу щодо підтримки майбутнього президент-
ства Словаччини в Раді ЄС. І найголовніше завдан-
ня зараз полягає в тому, щоб успішно виконати цю 
місію.

У середньостроковій перспективі можуть мати місце 
певні розбіжності щодо узгодженої лінії поведінки. 
Це може бути пов’язане зі змінами у складі парла-
ментських комітетів, що займаються питаннями зов-
нішньої політики, політики безпеки і оборони – на 
користь партій, які не підтримують проєвропейську 
і проатлантичну лінії. Певною мірою, така ж ситу-
ація характерна і для виконавчої влади, особливо 
Міністерства оборони, яке знаходитися під впливом 
Словацької національної партії. Однак, незважаючи 
на наявність прихильників радикальної лінії в рядах 
СНП, партійна коаліція в цілому не схильна до ради-
кальних змін.

Тематика Східного партнерства зараз відійшла на 
другий план на тлі міграційної кризи, і ситуація на-
вряд чи зміниться впродовж найближчих місяців. 
Співпраця на рівні Вишеградської четвірки буде 
представляти інтерес для Словаччини, однак зараз 
країни Вишеградської групи діють за загальним сце-
нарієм, визначеним міграційним кризою. 
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З.2: Прем’єр-міністр Фіцо закликав напередодні 
виборів до ослаблення санкцій відносно Росії. Ці 
заклики можуть розглядатися як своєрідні меседжі 
для електорату всередині країни, але цілком імовір-
но, що прем’єр-міністр і надалі буде дотримуватися 
цієї лінії, знаходячи підтримку з боку Словацької на-
ціональної партії.

Фіцо добре усвідомлює важливість питань енерге-
тичної безпеки, які формують поточний порядок 
денний зовнішньополітичних пріоритетів Словаччи-
ни, і є також критично важливими для України. При 
цьому, Фіцо не намагається приховувати і своїх кри-
тичних поглядів на внутрішню політику України.

Крістіна Бокова, PhD, докторський ступінь у 
галузі міжнародних відносин Університету Ма-
тея Бела (Словаччина); магістерський ступінь 
по Європейській політиці сусідства Університе-
ту Реймса Шампань-Арденни (Франція)

З.1: Не варто очікувати істотних змін у зовнішній 
політиці Словаччини, особливо в тому, що стосуєть-
ся західної орієнтації країни. Хоча склад нового уря-
ду дещо несподіваний, проте Фіцо зберіг лідерство, 
залишився на своєму посту і Міністр закордонних 
справ Лайчак. Проатлантичний курс і успішне голо-
вування в Євросоюзі – будуть основними пріорите-

тами зовнішньої політики нового уряду. Словаччина 
буде демонструвати, що є стабільним і адекватним 
партнером у контексті загальної політики ЄС. Зали-
шається питання, чи збереже Фіцо (разом з іншими 
країнами Вишеградської групи) свою антиміграцій-
ну риторику, чи він використовував її лише в кон-
тексті виборчої кампанії, і тепер буде проводити 
більш прийнятну для Брюсселя політику. 

З.2: Що стосується Росії, то офіційна позиція Сло-
ваччини залишиться незмінною – критичний діалог 
при збереженні співробітництва. Але критика – тіль-
ки для проформи, на практиці Словаччина з Фіцо в 
якості прем’єр-міністра не буде виступати проти Росії 
і, швидше за все, збереже нинішню м’яку позицію. 

Говорячи про словацько-українські відносини, слід 
зазначити, що майбутнє головування Братислави в 
Євросоюзі припадає на дуже складний період. Ре-
зультати Нідерландського референдуму щодо Угоди 
про асоціацію змінять позицію ЄС по відношенню 
до України, змістивши акценти з модернізації та де-
мократизації на стабілізацію і безпеку. Є причини 
побоюватися, що, незважаючи на тривалу підтрим-
ку Словаччиною України в питаннях євроінтеграції, 
дискусія про нашого східного сусіда буде витіснена 
іншими питаннями, і Україна залишиться наприкін-
ці списку пріоритетів.
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