«Green Deal» базується на вже раніше прийнятих нормах, однак зважаючи
на всі виклики, постають нові завдання, приймаються нові стратегії та плани. До
прикладу, впродовж 2020 року було ухвалено низку стратегій, як-от: План дій із
циркулярної економіки, Нова промислова стратегія, Воднева стратегія,
Стратегія формування цифрового майбутнього Європи, Стратегія з
біорізноманіття, Європейський кліматичний пакт тощо [1].
Правові інструменти Європейського Союзу, які регулюють питання
охорони природного середовища, постійно розширюються, відповідно,
розвиваються тенденції до екологізації. До того ж такі тенденції наштовхують
до екологізації міжнародних відносин. А міжнародна співпраця у сфері екології
слугує як інструментом вирішення поточних питань, так і дієвим інструментом
поліпшення міждержавних дипломатичних відносин.
Отже, Європейський Союз доволі амбітний у питаннях екологічної
безпеки. Такі активні дії ставлять Євросоюз на місце глобального лідера у
боротьбі з кліматичними змінами.
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1 липня 2013 р. Республіка Хорватія стала офіційним 28-м членом
Європейського Союзу, що стало шостим розширенням ЄС із 1950 р. У межах
«політики згуртування» Європейського Союзу (Cohesion policy, політика яка
148

ТРАВНЕВІ СТУДІЇ 2021: ІСТОРІЯ, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, ФІЛОСОФІЯ

має на меті покращення економічного добробуту регіонів ЄС, а також
запобігання регіональній диспропорції) Хорватія отримала фінансову допомогу.
Зокрема з 2014 р. за допомогою Інвестиційного плану для Європи – плану
Юнкера – Європейський Союз інвестував значні кошти в хорватську економіку,
щоб Хорватія змогла досягти середніх економічних показників країн-членів. Ці
інвестиції принесли позитивні результати не лише завдяки фінансуванню з боку
ЄС, а й завдяки зусиллям Хорватії у сфері реформування.
З 2013 р. ВВП Хорватії на душу населення зріс на 2% порівняно з середнім
показником для ЄС. У період з 2012–2018 рр. ВВП зріс на 15 % [1]. З 2013 по 2020 рр.
у межах Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського
соціального фонду у Хорватію інвестували 11,34 млрд євро. За планом Юнкера, з
2014 р. країна отримала додаткові інвестиції у розмірі 917 млн євро. З моменту
створення Комісії Юнкера у 2014 р. Європейський фонд регіонального розвитку,
Європейський соціальний фонд та план Юнкера надали підтримку 8 241 фірмам
малого та середнього бізнесу. Загалом з 2014 р. ЄС забезпечує фінансування
еквівалентне 80 % усіх державних інвестицій у Хорватії [3].
Завдяки «політиці згуртування» у Хорватії станом на 2020 р. 6 880
підприємств отримали фінансову підтримку, 315 000 сімей отримали доступ до
швидкісної мережі Інтернет, також 2 млн людей в Славонії, Істі та на острові Кирк
отримали допомогу щодо покращення водопостачання й очищення стічних вод.
Важливою сферою фінансування ЄС в Хорватії є наука та інновації, відповідно,
Хорватія отримала 71,9 млн євро в рамках програми «Горизонт 2020» (спрямована
на розбудову потенціалу університетів та науково-дослідних організацій).
Європейський Союз фінансує проект електронних шкіл, який направлений на
збільшення використання цифрових технологій у 150 хорватських школах.
Наступною сферою фінансування є медична: завдяки прямим інвестиціям ЄС у
Загребі розроблено інноваційну робототехніку для нейрохірургії [3].
Європейський Союз є головним торгівельним партнером Хорватії
починаючи з 2013 р. На протязі 2014–2019 рр. експорт Хорватії зріс на 2,01 млрд
дол. – із 15,6 млрд дол. у 2014 р. до 17,6 млрд дол. у 2019 р. відповідно [5]. Що
стосується імпорту, то 78 % надходить із держав-членів ЄС, основними товарами
імпорту Хорватії є нафта-сирець (1,63 млрд дол.), автомобілі (1,47 млрд дол.),
нафтопродукти (1,4 млрд дол.), медикаменти (869 млн дол.) та електроенергія (784
млн дол.). Головними імпортерами Хорватії є Німеччина (15 %), Італія (13 %),
Словенія (11 %), Угорщина (8 %) та Австрія (7 %). Ринок ЄС становить 68 % від
експорту Хорватії. Основними товарами експорту є нафтопродукти (1,1 млрд дол.),
медикаменти (695 млн дол.), автомобілі (430 млн дол.), кров, вакцини, лікувальні
сироватки й хімічні речовини (430 млн дол.) та деревина (429 млн дол.). Експортує
Хорватія переважно до Італії (14 %), Німеччини (13 %), Словенії (11 %), Боснії і
Герцеговини (9 %) та Австрії (6 %) [2].
У 2020 р. на торговельно-економічну співпрацю ЄС та Хорватії значно
вплинула пандемія Covid-19. Згідно з даними МВФ у 2021 р. прогнозується
зростання обороту економіки країни до 6 % (адже у 2020 р. зменшився на 9 %),
за умови відновлення глобальної економіки після пандемії. Зважаючи на нові
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виклики, у 2020 р. Європейська комісія затвердила схему фінансування у розмірі
790 млн євро для підтримки хорватських підприємств, які експортують на
європейський ринок [4].
Отже, після вступу Хорватії до Європейського Союзу економіка країни
значно зросла, переважно завдяки інвестиціям ЄС, а країни-члени Євросоюзу
стали основними торговельними партнерами Хорватії. Торговельно-економічна
співпраця ЄС та Хорватії має тенденцію до поглиблення в таких галузях, як
сільське господарство, харчова та хімічна промисловість.
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Європейського Союзу були вельми незначні. Однак з початку 1990-х років двосторонні
відносини почали розвиватися швидкими темпами. Монголія прагнула до створення більш
тісних відносин з європейськими країнами та отримання статусу країни з режимом
найбільшого сприяння з боку ЄС. На протязі 1991 року Монголія підписала Угоду про
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співробітництво з Великобританією, програми співпраці з НДР, отримання безоплатної
допомоги і позик продовжилися і після об’єднання Німеччини. Прем’єр-міністр Монголії
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