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Роль розвідки  
у сучасному світі

Згідно з висновками переважної біль-
шості експертів, 2020-й став одним із 
найбільш складних з усіх років останніх 

десятиріч. Адже саме у 2020-му вибухнула епі-
демія COVID-19, яка виконала роль каталіза-
тора відомих економічних, політичних і вій-
ськових світових проблем. Різні аспекти цієї 
ситуації активно обговорювалися у ЗМІ, в тому 
числі аналізувалися у моїх попередніх статтях 
і виступах на телебаченні і радіо. У найбільш 
повній мірі вони узагальнені у журнальному 
підсумковому матеріалі «Особливості розвит-
ку ситуації в світі у 2020 році в контексті наці-
ональних інтересів України».

На жаль, всі згадані проблеми актуальні і 
сьогодні. Крім того, з’являються нові і також 
з негативними наслідками. Оскільки їх вплив 
на сучасні реалії у світі та довкола України ви-
значальний, то вони безперечно заслуговують 
на увагу.

Як вважають у лондонському Міжнародно-
му інституті стратегічних досліджень (IISS), у 
консалтинговій компанії Eurasia Group та ін-
ших експертних організаціях, найбільш сер-
йозними для світової стабільності залишати-
муться такі виклики і загрози, як:

— подальше поширення епідемії 
COVID-19, яка, незважаючи на розробку від-
повідних антивірусних засобів (вакцин) та їх 
масове застосування, набуватиме інших, ще 
більш небезпечних форм, про що саме свідчать 
нові штами COVID-19. Це такі, як британський 
і нігерійський, щодо яких не існує вакцини. 
Тому експерти Всесвітньої організації охорони 
здоров'я передбачають нову епідеміологічну 
хвилю, через що виникне необхідність запро-
ваджувати додаткові карантинні заходи, а це, 
зрозуміло, негативно позначиться на економі-
ці як окремих країн, так і усього світу;

— збереження та посилення напру-
женості у відносинах між провідними 
центрами сили у світі, насамперед, США 
та Китаєм і Росією. Згідно з основними прі-
оритетами зовнішньої політики США, опри-
людненими на початку березня ц. р., Китай 
визнають, як «єдину країну з потужними еко-
номічними, дипломатичними, військовими та 
технологічними ресурсами, здатною кинути 
виклик стабільній і відкритій міжнародній 
системі». Зважаючи на це, США планують бу-
дувати свої відносини з КНР з позиції сили. 
Водночас вказується, що за своїм характером 
такі відносини будуть «конкурентними, а за 

 Віктор Гвоздь 
президент Центру «Борисфен 
Інтел», доктор військових наук
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високоточної зброї. Водночас може відновити-
ся протистояння між різними країнами, у тому 
числі в інформаційній сфері та у кібернетич-
ному просторі. На цьому тлі найбільш міліта-

ризованими частинами світу залишатимуться 
Європа та Азійсько-Тихоокеанський регіон;

— подальша нестабільність на світо-
вому ринку енергоносіїв, від чого погір-
шиться стан енергетичних комплексів окремих 
країн та глобальної енергетичної системи. Це 
особливо небезпечно, оскільки «енергетичні 
війни» між різними країнами переходитимуть 
з площин економічної і політичної у площи-
ну військову, що стане ще одним джерелом 
збройних інцидентів чи конфліктів, про що 
свідчить збройна боротьба за контроль над 
нафтовими родовищами у Сирії та Лівії (у 
тому числі безпосередньо між США та Росією). 
Крім того, поширюється практика терористич-
них дій стосовно енергетичної інфраструкту-
ри провідних країн-виробників нафти і газу. 
Прикладом цього є напад екстремістів із за-
стосуванням безпілотних літальних апаратів 
на нафтосховище у порту Рас Танура в Саудів-
ській Аравії 8 березня ц. р. Тоді ж по об’єктах 
нафтової компанії Saudi Aramco у місті Дахран 
було випущено кілька ракет;

необхідності — непримиренними». Разом з 
цим підтверджуються наміри США продовжу-
вати політику стримування Росії за допомогою 
санкцій;

— поява на світовому та регіональ-
ному рівнях нових ліній протистояння, 
а також у зовнішній політиці окремих країн 
авантюристичних тенденцій і готовності засто-
совувати силу для відстоювання власних інте-
ресів. На погляд експертів, найбільшу загрозу 
можуть становити конфлікти між ядерними 
країнами, у тому числі Китаєм і Індією та Ін-
дією і Пакистаном. Крім того, ускладнювати-
меться ситуація в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні, в зоні Перської затоки та на Близько-
му Сході. Слід також мати на увазі погіршення 
відносин між Росією і ЄС, яке все більше пере-
ходить з політичної і економічної площини у 
площину військову;

— активізація збройних перегонів 
між провідними державами світу, а та-
кож нарощування їх військових потенціалів 
та угруповань військ на основних напрямках 
свого протистояння. Насамперед маються на 
увазі плани щодо взяття на озброєння США, 
Росії та КНР нових стратегічних ядерних сис-
тем, гіперзвукових ракет, космічної, лазерної і 
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— поглиблення соціально-економіч-
ної нерівності у суспільствах більшості 
країн та між різними державами і регі-
онами, що призведе до хаосу і втрати довіри 
до влади, активізує екстремізм і тероризм. Як і 
раніше, в основному це стосуватиметься країн 
Північної Америки і Європи та Африки, Серед-
нього Сходу і Азії;

— посилення негативних наслідків 
глобальних кліматичних змін, насам-
перед, збільшення дефіциту ресурсів, у тому 
числі продовольства. Своєю чергою, у світі це 
загострить конкуренцію, а боротьба за такі ре-
сурси постане ще одним джерелом збройних 
конфліктів та витоків тероризму і екстремізму;

— ускладнення політичної ситуації у 
низці країн (включно з провідними держава-
ми світу) через суперечності довкола виборів, 
непопулярних дій владних органів з подолан-
ня кризових процесів тощо. При цьому наве-
дені проблеми окремі держави і у подальшому 
будуть використовувати у своїх інтересах, а 
саме — з метою послабити своїх супротивників 
і конкурентів та впливати на їх політику.

Як вважають політологи, все це підвищує 
рівень військових загроз у світі і може заго-
стрити вже існуючі конфлікти чи спровокува-
ти появу нових гарячих точок чи війн різної 
інтенсивності. Причому провідні держави мо-
жуть долучатися до таких конфліктів чи війн, 
через що їх характер ставатиме особливо не-
безпечним.

Всі ці проблеми у повній мірі стосуються 
України, яка внаслідок своєї інтеграції у су-
часний світ опинилася на перехресті інтересів 
провідних центрів сили — США/Європи і Росії 
та певною мірою Китаю. До того ж, з огляду на 
стійку тенденцію посилення конфронтації між 
Росією та Заходом через Україну, загострення 
ситуації довкола нашої держави може стати 
причиною нової військової конфронтації сві-
тового рівня. Адже останнім часом спостеріга-
ється загроза розширення масштабів збройної 
агресії Росії проти України, на що відповідно 
реагують США і НАТО, у тому числі у військо-
вій сфері.

Про таку можливість свідчить фактичний 
зрив Росією перемир’я на Донбасі, що супро-
воджується відвертими погрозами на адресу 
України. За заявою у березні ц. р. прес-секре-
таря президента РФ Д. Пєскова, «ситуація на 
Донбасі наближається до червоної лінії, що 

змушує Росію вдаватися до відповідних рі-
шень». При цьому Д. Пєсков ще й звинуватив 
Україну у тому, що вона «остаточно відмови-
лася виконувати Мінські домовленості», «роз-
палює повноцінну громадянську війну», «об-
стрілює територію ДНР і ЛНР» та «повертає 
війська на колишні позиції в зонах розведення 
сил сторін».

Ще більш відверті погрози на адресу 
України озвучили лідери російських сателі-
тів на Донбасі. Зокрема, так званий очільник 
«ДНР» Д. Пушилін пригрозив Збройним Си-
лам України «превентивними діями» у ви-
падку ескалації протистояння на лінії фронту. 
На підтвердження своїх погроз він дозволив 
підпорядкованим йому збройним формуван-
ням «відкривати попереджувальний вогонь 
на придушення та знищення вогневих точок 
противника». Свої рішення він обґрунтував 
такими ж звинуваченнями на адресу України, 
які висував Д. Пєсков, а це зайвий раз підтвер-
джує повну підпорядкованість донбаських те-
рористів Росії.

Зважаючи на такі кроки Москви, генераль-
ний секретар НАТО Є. Столтенберг пообіцяв, 
що політика Альянсу буде більш жорсткою. І це 
відображатиметься у новій стратегії Північноат-
лантичного союзу, яку ухвалять поточного року.

У наведеному контексті досить показові 
наміри США/НАТО щодо проведення цього-
річних навчань «Захисник Європи-2021» саме 
в Чорноморському та Середземноморському 
регіонах, одним із завдань яких стане опрацю-
вання питання з надання допомоги Україні у 
разі відбиття нападу росіян.

Загалом все це вимагає відповідної реакції 
України. Відстоюючи свої національні інте-
реси, українська держава, як і будь-яка інша 
країна, повинна перейматися насамперед 



МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

6

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ 2021-го РОКУ

зміцненням економіки, збройних сил та інших 
силових структур, включно зі спецслужбами.

Саме на цьому, а більш конкретно — на 
ролі спецслужб та особливо розвідувальних 
органів у справі щодо забезпечення національ-
ної безпеки держави слід зупинитися окремо. 
Адже роль розвідки у наданні керівництву 
держави необхідної інформації для ухвалення 
адекватних рішень у безпековій та інших сфе-
рах є визначальною.

З одного боку, це висуває підвищені вимо-
ги до роботи розвідувальних органів України, а 
з іншого — накладає особливу відповідальність 
на керівництво країни за правильне сприйнят-
тя і реалізацію розвідувальної інформації.

Як ми знаємо, розвідка є передумовою 
ефективної політики чи стратегії, однак 
вона аж ніяк не спроможна замінити ні ті ж 
політику і стратегію, ні військову потугу. 
Вирішальним чинником є здатність керів-
ництва держави ефективно скористатися 
розвідувальними даними. Без цього на-
віть найбільш точна та достовірна розві-
дувальна інформація нічого не варта. Про 
що свідчить історичний та сучасний досвід, 
пов’язаний з успіхами і провалами у робо-
ті розвідувальних служб або з недооцінкою 

політичними лідерами здобутих даних.  
У низці випадків вони ставали причиною гео-
політичних змін як у їх країнах, так і загалом, 
у світі. Такі факти добре відомі, досить при-
гадати лише кілька найбільш красномовних.

Так, стратегічним успіхом розвідки кай-
зерівської Німеччини під час Першої світової 
війни стало знищення Російської імперії зав-
дяки німецькій підтримці лівих екстремістів, 
яких називали більшовиками. Як наслідок, 
сталася революція, Росії довелося вийти з вій-
ни, а німці дістали можливість контролювати 
Прибалтику, Білорусь і Україну разом із їх ре-
сурсами. У результаті Німеччина суттєво по-
кращила своє стратегічне положення і лише її 
внутрішні проблеми не дали змоги реалізува-
ти набуті переваги.

Своєю чергою, стратегічним успіхом роз-
відки СРСР можна вважати отримання досту-
пу до американських технологій зі створення 
ядерної зброї. Завдяки цьому СРСР заощадив 
ресурси і час, стримав США і за своїм військо-
вим потенціалом вийшов на один з ними рі-
вень. Це ж призвело і до геополітичних змін 
у світі, а саме — виникла двополюсна система 
міжнародних відносин на чолі зі США і СРСР.
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Такими ж глобальними за своїми наслідка-
ми були і прорахунки у роботі розвідувальних 
служб провідних держав світу. Наприклад, у 
1940–1941-х роках радянська розвідка здобула 
план нападу нацистської Німеччини на СРСР. 
Але тодішнє політичне керівництво країни цю 
інформацію проігнорувало. Адже Й. Сталін 
дотримувався інших поглядів, нав’язуючи їх 
в тому числі і розвідці, що, як відомо, і стало 
причиною катастрофи Червоної армії у почат-
ковому періоді війни.

Не довіряло даним своєї розвідки і керів-
ництво нацистської Німеччини на чолі з А. Гіт-
лером. Саме через недооцінку спроможності 
СРСР відновити відчутні втрати, а також неба-
жання адекватно оцінити стратегічний потен-
ціал США та їх готовність до співробітництва з 
Кремлем у протидії Німеччині і стало причи-
ною провалу її бліцкригу, а з ним — і поразки 
у Другій світовій війні.

Розвідка, інші спеціальні служби викону-
вали роль ключового інструменту у діях США 
і СРСР у рамках «холодної війни». Оскільки 
з’явилася зброя масового ураження, що загро-
жувала знищенням всього людства, сторони 
зосередили свої зусилля на підривній діяльно-

сті. В основному саме здобутки американських 
спецслужб стали причиною розпаду СРСР. 
Адже вони сприяли процесам прискорення 
кризи радянської економіки, деградації кому-
ністичної ідеології та обранню владою країни 
прозахідних позицій. Однак, це зовсім не озна-
чало, що з розвалом СРСР самоліквідувалися 
радянські спецслужби. Вони уціліли у вигляді 
спеціальних органів РФ і допомогли В. Путіну 
та його команді зупинити дезінтеграцію ро-
сійської держави, відновити її жорстку влад-
ну систему і фактично взятися за реставрацію 
Радянського Союзу. Зрештою, саме діяльність 
російських спецслужб, а не торгівля природ-
ними покладами врятували Росію від розпаду 
у 1990-х роках.

Разом з тим, це і призвело до того, що поча-
ло пожвавлюватися протистояння між Росією і 
Заходом як на пострадянських просторах, так і 
поза ними. Знову ж таки, багато в чому це три-
вало у рамках боротьби між їх спецслужбами, 
які досягали і успіхів, і зазнавали втрат. Так, 
розвідувальні служби США та інших західних 
країн не змогли спрогнозувати перехід Росії від 
співробітництва до конфронтації із Заходом. І 
навіть більше, США і Європа фактично спри-
яли процесам зміцнення Росії. Це спостеріга-
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лось навіть після того, як В. Путін оголосив у 
2007 році, що обирає антизахідний курс.

У той же час потужному розвідувально-
му співтовариству США не вдалося запобіг-
ти масштабній атаці терористів 11 вересня 
2011 року, перешкодити процесам активі-
зації діяльності ісламістів та інших анти-
американських рухів. Аналогічним чином 
західні спецслужби фактично проґавили у 
2010 році наступ «Арабської весни». Як на-
слідок, США разом із союзниками змуше-
ні були зануритися у довготривалі збройні 
конфлікти, що виникли в Афганістані, Іра-
ку, Лівії і Сирії.

Низка суттєвих провалів переслідувала та-
кож російські спецслужби. Зокрема, вони не 
спромоглися передбачити, яких збитків зазнає 
РФ внаслідок свого нападу на Україну. Адже 
повністю несподіваними для них стала спро-
можність України чинити опір Росії і реакція 
Заходу, який, зокрема, запровадив політико- 
економічні санкції стосовно режиму В. Путі-
на. Як наслідок, Росію фактично виключили 
з процесів ухвалення важливих міжнародних 
рішень, обмежили їй доступ до світових рин-
ків, кредитів і технологій, що не могло не по-

слабити її позиції на міжнародній арені та не 
підірвати російську економіку.

Серед інших прикладів геополітичних 
наслідків щодо успіхів чи провалів розвідки 
слід згадати події арабсько-ізраїльських воєн 
1960-х років, серед них, так звану, шестиденну 
війну 1967 року. Напередодні бойових дій усі 
види розвідки Ізраїлю визначили/уточнили 
розташування летовищ, злітно-посадкових 
смуг, стоянок і укриття бойової авіації Єгипту, 
Сирії та Йорданії, провели селекцію справжніх 
літаків та їх макетів (хибних цілей). Завдяки 
цим даним ВПС Ізраїлю, які на той час мали 
застарілі літаки французького виробництва, 
протягом однієї доби знищили на летовищах 
практично всю згадану ворожу авіацію — за-
галом 326 отриманих з Радянського Союзу лі-
таків. До того ж суттєво пошкодили і їх авіаба-
зи. Втрати ізраїльських ВПС налічували лише 
18 літальних апаратів.

Цей успіх став вирішальним у війні і приніс 
перемогу Ізраїлю. Зазначимо, що ані радянська 
розвідка, яка на той час вважалася найпотуж-
нішою у світі, ані розвідувальні служби араб-
ських країн не виявили підготовку ізраїльтян 
до такої операції і не запобігли такому удару.
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Успіхи та провали є також і в українській 
розвідці. Тему цю достатньо розкрито у моїй 
книзі «Воєнна розвідка України на зламі дру-
гого тисячоліття». Тож зупинюсь лише на 
деяких аспектах. Зокрема, у першій половині 
1990-х років розвідка України відіграла поміт-
ну роль у справі з викриття планів Росії щодо 
захоплення Криму та протидії їх реалізації. 
Аналогічним чином було зірвано наміри Мо-
скви щодо створення передумов для досягнен-
ня таких цілей у спосіб захоплення 2003 року 
острова Тузла у Керченській протоці.

Ще більш напруженою була діяльність 
розвідувальних та інших спеціальних служб 
України у період після Помаранчевої рево-
люції 2004 року. Головним її практичним 
змістом стало викриття агресивних намірів 
та дій Росії щодо нашої держави, включно з 
підривною роботою російських спецслужб, за-
ходами «енергетичних воєн» та іншими агре-
сивними намірами, у тому числі військового 
характеру. На жаль, цього було недостатньо, 
щоб у 2010 році в Україні запобігти реставра-
ції проросійської влади, яка фактично нівелю-
вала функції розвідки із захисту національної 
безпеки держави. Так, по суті тоді заборонили 
розвідці виявляти загрози з боку Росії. Згід-
но з такою політикою, повністю ігнорувалися 
застереження розвідки про підготовку Росією 
збройної агресії проти України.

Саме це і дало Росії змогу отримати страте-
гічну перевагу на початковому етапі її нападу 
на Україну після перемоги Революції Гідності 
у лютому 2014 року. Певною мірою недооціню-
вали дані розвідки і після того, як змінилася 
влада в Україні. Тому і трапилася трагедія під 
Іловайськом наприкінці серпня 2014 року, яка 
змусила Україну підписати кабальні для себе 
Мінські домовленості…

Сьогодні розвідувальні органи України 
продовжують активно виконувати завдання, 
визначені положеннями Стратегії національ-
ної безпеки України та Закону «Про розвідку».

У першу чергу прораховують загрози з 
боку Росії, яка продовжує гібридну війну про-
ти України, системно вдається до політичних, 
економічних, інформаційно-психологічних, 
кібер- і воєнних заходів, а також посилює на-
ступальний потенціал своїх військових угру-

повань і організовує масштабні навчання по-
близу українського кордону, що свідчить про 
небезпеку військового вторгнення.

Відстежуються також інші загрози Україні 
у політичній, економічній, безпековій, інфор-
маційній, спеціальній і екологічній сферах, а 
також виклики і ризики, пов’язані з можли-
вою терористичною та іншою небезпечною 
діяльністю. Інформацію отримують уповнова-
жені органи державної влади з метою захисту 
національних інтересів України. Результати 
такої роботи високо оцінює українське керів-
ництво, яке вважає розвідувальну діяльність 
одним із найбільш важливих чинників зміц-
нення системи національної безпеки держави, 
її міцності і незалежності.

Щоправда, відчутна небезпека виникає 
через дії Росії та певних політичних сил в 
Україні, аби залучити розвідувальні органи до 
різноманітних політичних скандалів, що ма-
ють на меті дискредитувати українську владу 
і дестабілізувати обстановку в державі. Недар-
ма у низці випадків розголошується закрита 
інформація, здобута у незаконний спосіб че-
рез окремих безвідповідальних представників 
українських спецслужб, що завдає шкоди як 
розвідувальним органам, так і загалом Укра-
їні. Зазначу, що це є прямим порушенням 
законодавства України, за що передбачаєть-
ся сувора відповідальність. Про що свідчать, 
зокрема, намагання згаданих сил звинуватити 
керівництво України у начебто провалі опера-
ції українських спецслужб з затримання росій-
ських найманців приватної військової компа-
нії «Вагнер», які долучалися до бойових дій 
на Донбасі.

Зважаючи на такі обставини, хочу ще раз 
наголосити на важливості розвідувальної ді-
яльності, яка стає особливо актуальною в умо-
вах сучасної геополітичної ситуації у світі, а 
також на необхідності серйозного ставлення 
керівництва держави до розвідувальної інфор-
мації та неприпустимості намагань залучати 
розвідувальні органи до різних політичних 
оборудок. Особливо, зважаючи на те, що жодні 
рейтингові, амбіційні, бізнесові та інші мер-
кантильні інтереси тих чи інших політичних 
сил не повинні бути важливішими за націо-
нальні інтереси України. 
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Перспективи 
близькосхідної 
політики Джо 
Байдена: воєнно-
політичні аспекти

Єдиного і чіткого визначення географіч-
них меж Близького Сходу практично не 
існує. Найбільш поширене його визна-

чення включає регіон між Єгиптом на заході 
та Іраном на сході, а також між Туреччиною 
на півночі і південним краєм Аравійського пів-
острова. Поняття Широкого Близького Сходу 
охоплює також арабські країни Північної Аф-
рики (БСПА) від Єгипту на сході — до Маври-
танії на узбережжі Атлантичного океану на за-
ході. У цьому регіоні, площа якого становить 
близько 12 млн кв. км, розташувалися 22 дер-
жави, з яких 19 — арабських і 3 — неарабські: 
Туреччина, Іран і Ізраїль, за різними даними 
із сукупним населенням від 580 до 600 млн 
чоловік.

БСПА є найбільш конфліктогенним ре-
гіоном у світі. Вже протягом 10-ти років ве-
дуться бойові дії в Сирії, Іраку, Ємені та Лівії, 
через що загинули і стали каліками сотні ти-
сяч людей, десятки мільйонів — біженцями, 
які страждають від голоду і хвороб. Сотні ти-
сяч дітей не можуть отримати навіть почат-
кової освіти. Інфраструктуру згаданих країн 
практично зруйновано, на її відновлення 
знадобиться чимало часу і коштів. До цих 
конфліктів, переслідуючи власні геополітич-
ні інтереси, часто-густо протиправно втруча-
ються ззовні. Там ведуться проксі-війни, туди 
постачається озброєння, через що бойові дії 
затягуються, процес їх врегулювання усклад-
нюється. ООН не спроможна контролювати 
тамтешню ситуацію, резолюції Ради Безпеки 
не виконуються.

У регіоні БСПА — найвища у світі гон-
ка озброєнь. За даними Стокгольмського 
міжнародного інституту дослідження про-
блем світу (SIPRI) від 15 березня ц. р., кра-
їни Близького Сходу за останні п'ять років 
(2016–2020 рр.) збільшили імпорт озброєнь 
на 25 % в порівнянні з попереднім п'ятиріч-
чям (2011–2015рр.). Лідирують серед таких 
Катар — 361 %, Алжир — 64 %, Саудівська Ара-
вія — 61 %, Єгипет — 13 %. За даними того ж 
SIPRI, США, Росія, Франція, Німеччина і Ки-
тай склали п'ятірку найбільших постачальни-
ків зброї у регіон у 2016–2020 рр., тобто, це 
76 % від загального обсягу світового експорту 
озброєнь. Понад половину військових видатків 
у світі, як і раніше припадає на США і Китай 
разом узяті [1].

За даними британського Міжнародного 
інституту стратегічних досліджень (IISS), гло-
бальні видатки на оборону у минулому 2020-

 Олексій Волович 
кандидат історичних наук
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період Ізраїль отримав 247 млрд дол., Єги-
пет — 139, Туреччина — 159 [3]. Природно, за 
останні 18 років ця сума значно збільшилася, 
якщо брати до уваги участь США у війнах і 
конфліктах в Афганістані, Іраку, Лівії, Сирії 
та Ємені. До того ж на Близькому Сході роз-
ташовані близько 30-ти військових баз США 
(із 800 баз по всьому світу) — в Єгипті, Марок-
ко, Джибуті, Сирії, Йорданії, Туреччині, Іраку, 
Кувейті, Бахрейні, Катарі, КСА, ОАЕ, Омані, 
Ємені та Афганістані. Дуже прикро усвідомлю-
вати, що переважна частина видатків США в 
регіоні БСПА та інших регіонах світу припадає 
на озброєння и утримання військових баз, в 
той час як в усьому світі, за даними Всесвіт-
ньої продовольчої програми ООН (UNWFP), 
на межі голодної смерті опинилося близько 
300 млн чоловіків, жінок і дітей. Хотілося б 
сподіватися, що Джозеф Байден якось нама-
гатиметься дати раду з цим драматичним аб-
сурдом…

Згадаймо, що Дж. Байден прийшов у ве-
лику політику у 1972-му році, коли президен-
том США був Р. Ніксон*, після якого до сьо-
годні змінилося вісім президентів (Дж. Форд, 
Дж. Картер, Р. Рейган, Дж. Буш-старший, 
Б. Клінтон, Дж. Буш-молодший, Б. Обама, 

* 19 грудня 1972-го року переобраний на другий 
термін президент-республиканець Р. Ніксон зателе-
фонував 29-річному сенатору-демократу Дж. Бай-
дену, щоб поздоровити його з обранням до Сенату 
і одночасно висловити співчуття через загибель в 
автокатастрофі його дружини Нейлії і маленької 
дочки Наомі

му році досягли рекордних 1,83 трлн дол., і 
це незважаючи на пандемію коронавірусу та 
падіння у зв’язку з нею світової економіки на 
3,5 %. У 2020-му році, у порівнянні з 2019-м 
роком, збільшення видатків на оборону в усьо-
му світі складало 3,9 %. США традиційно на-
лежить перше місце у світі — 738 млрд дол. і 
на них припадають майже 40 % світових ви-
датків на оборону. Китай у 2020-му році посів 
друге місце — 193,3 млрд дол. У 2018-му році 
він витратив 250 млрд дол. на озброєння і мо-
дернізацію своєї армії. За останні десять ро-
ків військовий бюджет КНР зріс на 83 %. У 
2020-му році Росія витратила на оборону 
60,8 млрд дол., що становить майже чверть 
всіх видатків російського бюджету. У США та 
Німеччині ця частка значно менша — 15 % і 
11 % відповідно [2].

Близький Схід є тим регіоном, де США 
присутні у найбільш масштабних у політично-
му, економічному і військовому вимірах. Про 
те, наскільки важливим для США є Близький 
Схід, написано тисячі досліджень. Ось лише 
кілька красномовних цифр. За підрахунками 
американського економіста Томаса Стоффера, 
загальні втрати США від ізраїльсько-палестин-
ського конфлікту склали близько 3-х трильйо-
нів доларів станом на 2002-й рік (за цінами на 
той момент). Ця сума майже вчетверо більша 
за ту, яку США витратили на війну у В'єтнамі в 
1965–1973-х рр. За період з 1945-го по 2002-й 
рік на підтримку своїх креатур на Близькому 
Сході США витратили до 2,9 трлн дол. За цей 

Регіон Близького Сходу і Північної Африки (БСПА)
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Д. Трамп). Найбільш драматичною близь-
косхідна політика США була за президентів 
Дж. Буша-старшого, Б. Клінтона, Дж. Бу-
ша-молодшого, Б. Обами і Д. Трампа. 45-й 
президент США вніс істотні зміни у політику 
США на Близькому Сході: вийшов з «ядерної 
угоди» з Іраном, переніс американське посоль-
ство в Ізраїлі з Тель-Авіву до Єрусалиму, нама-
гався створити антиіранський альянс — «араб-
ське НАТО», скоротив підтримку палестинців 
і сирійських курдів, значно зменшив чисель-
ність американських військ в Афганістані, Іра-
ку і Сирії. Напевно, єдиною позитивною змі-
ною в цьому переліку було виведення військ 
зі згаданих країн. Хотілося б сподіватися, що 
підсумки діяльності адміністрації Дж. Байдена 
протягом найближчих 4-х років на Близькому 
Сході стануть більш вагомими і позитивними. 
Спробуємо проаналізувати нижче, які переду-
мови є для цього сьогодні.

Близькосхідні орієнтири  
адміністрації Дж. Байдена
На відміну від усталеного виразу 

America First і відносного ізоляціонізму 
Д. Трампа, Дж. Байден обіцяє повернутися до 
багатовекторності у зовнішній політиці і від-
новити глобальне лідерство США — America Is 
Back. Дехто з експертів зазначає, що правління 

Дж. Байдена буде на кшталт «третього термі-
ну Б. Обами». У своїй книзі «Обіцяна Земля»  
(A Promised Land) Б. Обама зазначає, що од-
нією з причин того, що він запропонував 
Дж. Байдену пост віце-президента у своїй 
адміністрації, «була його велика кар'єра в 
міжнародній політиці» і його головування в 
сенатському комітеті із закордонних справ 
з 2001-го по 2009-й рік [4]. Дж. Байден збе-
ріг особисті контакти з провідними лідерами 
Близького Сходу і світу, дехто з них ще перебу-

ває при владі. Експерти почали прогнозувати 
близькосхідну політику Дж. Байдена ще за-
довго до президентських виборів 3 листопада 
2020 року, практично з того моменту, як він 
офіційно став кандидатом на пост президен-
та. При цьому зважали на його діяльність, як 
віце-президента США в адміністрації прези-
дента Б. Обами.

Сподіватися, що близькосхідна політика 
Дж. Байдена буде кардинально відрізняти-
ся від політики його попередників, напевно, 
не варто, оскільки в демократичних США, на 
відміну від авторитарних режимів, основні 
напрями зовнішньої політики визначаються 
не лише президентом, а й його командою, зо-
крема Конгресом, експертами, науковцями та 
громадянським суспільством, до думки яких 
Дж. Байден повинен дослухатися.

Останнім часом у експертів і політиків 
складається враження, що американські ви-
датки для Близького Сходу не мають належної 
віддачі, а тому Вашингтонові слід перейти до 
більш ощадливої політики, тобто скорочува-
ти свої військові та політичні зобов'язання в 
регіоні. Зокрема, експерти американської на-
уково-дослідної корпорації RAND вважають, 
що в умовах, коли дедалі більше арабських 
країн нормалізують свої відносини з Ізраїлем 
і загроза для існування єврейської держави, 
відповідно, зменшується, то Вашингтонові 
слід припинити надання щорічної військової 
допомоги Ізраїлю, Єгипту, Іраку та Йорданії на 
загальну суму близько 5,8 млрд дол. (щорічно 
вже протягом багатьох років). Перебування 
близько 50-ти тисяч американських військ на 
території 10-ти близькосхідних країн недореч-
не, таку кількість можна зменшити хоча б удві-
чі. Оскільки США вже протягом кількох років 
є країною-експортером нафти, то про стабіль-
ність поставок енергоресурсів з БСПА повин-
ні турбуватися її споживачі — Індія, Китай, 
Японія, Південна Корея та інші. Адміністрація 
Дж. Байдена намагається відновити глобаль-
ний статус США як наддержави після того, як 
доктрина Д. Трампа America First відвернула 
від США багатьох союзників. Державний се-
кретар США Ентоні Блінкен окреслив наступні 
завдання нової адміністрації на міжнародній 
арені: «подавати приклад всьому світу; приді-
ляти особливу увагу дипломатичній взаємодії 
з американськими союзниками і партнерами у 
вирішенні найважливіших проблем сучаснос-
ті, серед яких пандемія, зміна клімату, еконо-
мічна криза, загрози демократії; боротися за 

Б. Обама і Дж. Байден
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расову справедливість; протистояти викликам 
міжнародній безпеці і глобальній стабільнос-
ті, якій загрожують суперники і супротивники 
США» [5].

Як вже було згадано, в регіоні БСПА на-
лічується 22 країни. Спробуємо спрогнозува-
ти політику адміністрації Дж. Байдена щодо 
кількох провідних країн цього регіону, а також 
деяких нестабільних країн, де вже багато ро-
ків спостерігається збройна конфронтація і 
відбуваються локальні конфлікти: Туреччина, 
Ізраїль, Єгипет, Судан, Лівія, Сирія, Ірак, Іран, 
КСА, ОАЕ, Ємен та Афганістан. Природно, від-
носини США з кожною з цих країн — різні і ба-
гатоаспектні, але звернімо увагу на найбільш 
важливі.

США — Туреччина. Як відомо, з при-
ходом до влади в Туреччині у 2002-му році 
«Партії справедливості і розвитку», відноси-
ни Анкари з Вашингтоном почали поступово 
ускладнюватися внаслідок різних причин, 
головною з яких стало прагнення турецького 
керівництва на чолі з Реджепом Тайїпом Ердо-
ганом відігравати більш незалежну від Заходу 
роль в близькосхідному регіоні, і не тільки в 
ньому. Однак, незважаючи на це, американ-
сько-турецькі відносини загалом залишалися 
стабільними і союзницькими, хоча час від часу 
сторони обмінювалися досить гострими кри-
тичними зауваженнями на адресу одна одної. 

Так, 16 грудня 2019-го року в інтерв'ю газеті 
The New York Times Дж. Байден назвав Р. Ер-
догана «автократом» і пообіцяв, що підтримає 
і «підбадьорить» лідерів турецької опозиції, 
щоб перемогти його на виборах. Відносини 
адміністрації Д. Трампа з Р. Ердоганом були 
непростими, але в останній рік його перебу-
вання на посаді президента США вони дещо 
поліпшилися. Певну роль в цьому зіграли зять 
Д. Трампа — Джаред Кушнер і зять Р. Ердога-

на — Берат Албайрак, які постійно контакту-
вали.

Однією з проблем в американсько-турець-
ких відносинах є військово-технічне співро-
бітництво Туреччини з Росією. Конгрес США 
хотів запровадити проти Туреччини санкції 
за те, що вона придбала російські ЗРК С-400, 
але Д. Трамп так і не затвердив їх. Певні про-
тиріччя виникали між Вашингтоном і Анка-
рою щодо дій турків в Сирії та Лівії. Б. Обама 
і Д. Трамп з підозрою ставилися до взаємодії 
Туреччини з Росією та Іраном у Сирії. У Ва-
шингтоні не схвалюють конфліктів Туреччи-
ни з Ізраїлем, Грецією, Кіпром та Єгиптом, 
вважаючи, що Р. Ердоган дестабілізує Схід 
Середземномор'я. В той же час дії Туреччини 
за межами Близького Сходу — на Південному 
Кавказі і в Центральній Азії у 2020-му році — 
можуть, очевидно, сподобатися Вашингтонові. 
Вірогідно, в адміністрації Дж. Байдена також 
позитивно ставитимуться до стратегічного вій-
ськово-промислового партнерства між Туреч-
чиною і Україною, що набирає обертів.

Надавши допомогу Азербайджанові у його 
війні з Вірменією за повернення Нагірно-
го Карабаху, Туреччина дістала можливість 
бути присутньою на Південному Кавказі. А 
її військовики — спостерігати за сухопутним 
коридором, що пролягає через Нахічевань, 
який безпосередньо пов'язав Туреччину з 
Азербайджаном і республіками Центральної 
Азії, лідери якої тепер розглядають Анкару як 
альтернативу Москві та Пекіну. На березень 
і жовтень ц. р. заплановані два саміти прези-
дентів Туреччини, Азербайджану і країн Цен-
тральної Азії. У перспективі казахстанська 
нафта і туркменський газ можуть постачати-
ся до Європи турецькою територією. Напри-
кінці жовтня 2020-го року турецький міністр 
оборони Хулусі Акар відвідав Казахстан і 
Узбекистан, підписав угоди про військово-тех-
нічне співробітництво, а також обговорював 
питання щодо створення військового бло-
ку тюркських країн Центральної Азії — 
«Армії Турана» або «тюркського НАТО». 
Таким чином, Туреччина, як потужна країна 
НАТО, витісняє Росію з Південного Кавказу і 
Центральної Азії. Дж. Байден, напевне, мав би 
позитивно оцінити такі дії Анкари! Але не все 
так просто…

Оскільки з моменту приходу до влади в США 
Дж. Байдена і до часу написання цих рядків не 
відбулося його телефонної розмови з прези-
дентом Р. Ердоганом, то цей факт створює у ту-

Дж. Байден і Р. Ердоган з дружинами, 22.11.2014 р.
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рецькому суспільстві атмосферу невизначеності 
щодо майбутнього розвитку американсько-ту-
рецьких відносин. Тому посол США в Туреччи-
ні Девід Саттерфілд 19 березня ц. р. зустрівся з 
турецькими ЗМІ і повідомив в загальних рисах 
бачення адміністрацією Дж. Байдена перспектив 
розвитку діалогу між Вашингтоном і Анкарою. 
Зокрема, посол говорив про наміри адміністрації 
Дж. Байдена вивести торгово-економічні відно-
сини двох країн на більш високий рівень (близь-
ко 21 млрд дол. у 2020-му році). При цьому, він 
вказав на наявність розбіжностей між двома кра-
їнами з цілої низки питань, які «не повинні трав-
мувати двосторонні відносини». За його слова-
ми, основною проблемою двосторонніх відносин 
є питання про постачання Туреччині російських 
ЗРК С-400. Д. Саттерфілд чітко заявив, що Ва-
шингтон готовий відновити переговори з Анка-
рою про придбання Туреччиною винищувачів 
5-го покоління F-35 Lightning II і закупівлі ЗРК 
Patriot, але за умови, що турецьке керівництво 
відмовиться від придбання нових ЗРК С-400 і 
«позбудеться» вже придбаних. Якщо цього не 
станеться, то «наслідки будуть надзвичайно 
серйозними», оскільки США будуть змушені 
запровадити санкції проти Туреччини в повно-
му обсязі і згідно із законом CAATSA. Судячи з 
усього, діалог між Дж. Байденом і Р. Ердоганом 
з метою досягнення компромісу буде досить на-
пружений.

США — Ізраїль. 19 січня ц. р. на слуханнях 
в Сенаті тоді ще кандидат на пост держсекре-
таря США Е. Блінкен заявив: «Наша прихиль-
ність до безпеки Ізраїлю є священною, і це те, 

що Байден відчуває дуже сильно». Іншої заяви 
від етнічного єврея Е. Блінкена, дід і прадіди 
якого народилися і жили в Києві, вочевидь, не 
можна було й очікувати**. За словами Е. Блін-
кена, адміністрація Дж. Байдена підтримува-
тиме статус двох окремих держав для євреїв і 
палестинців в якості основи близькосхідного 
врегулювання. Тобто, це повернення до того, 
що було при Б. Обамі. Проте, нескінченні пе-
ремовини про вихід Ізраїлю із Західного берега 
річки Йордан і про створення Палестинської 
держави, які велися за Б. Обами, жодних по-
зитивних наслідків не мали, переважно через 
обструкцію з боку прем’єр-міністра Ізраїлю 
Беньяміна Нетаньяху.

Достеменно невідомо, як поставиться ад-
міністрація Дж. Байдена до так званої «обо-
рудки століття» з врегулювання палестин-
сько-ізраїльського конфлікту, запропонованої 
Д. Трампом 28 січня 2020-го року у Вашингто-
ні в присутності Б. Нетаньяху. Д. Трамп також 
виклав основні положення «угоди століття» 
у своєму листі до керівників Палестинської 
національної адміністрації. Відповідно до уго-
ди, передбачається співіснування двох дер-
жав — єврейської і палестинської; Єрусалим 
залишиться неподільною столицею Ізраїлю*** 
і в той же час Палестина отримає столицю в 
Східному Єрусалимі; площа Палестини «фак-

** Було б добре, якби уряд України знайшов і від-
реставрував будинок пращурів Е. Блінкена у Києві 
і запросив би його відвідати Україну і цей будинок, 
який можна було б йому подарувати

*** 21 грудня 2017-го року Генасамблея ООН ухва-
лила резолюцію із закликом не визнавати Єрусалим 
столицею Ізраїлю. За цю резолюцію проголосували 
128 країн, проти — 9 країн (США, Ізраїль, Гватемала, 
Гондурас, Маршалові острови, Мікронезія, Науру, 
Палау, Того). 35 країн утрималися, ще 20 держав, в 
тому числі й Україна, не брали участі в голосуванні

Девід Саттерфілд

Ентоні Блінкен
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тично подвоїться»; палестинці повинні від-
мовитися від практики терористичних актів 
проти євреїв; «ХАМАС» буде роззброєний, а 
територія Сектора Газа — демілітаризована; 
Палестина, Ліван, Єгипет і Йорданія отрима-
ють 50 млрд дол. інвестицій, тобто «відкуп-
них», на що глава Палестинської національ-
ної адміністрації Махмуд Аббас зауважив, що 
«Єрусалим не продається».

Б. Нетаньяху з багатьма застереженнями 
погодився розглянути «угоду століття» як 
основу для переговорів з Палестиною. Однак 
Махмуд Аббас і лідер ісламського руху «ХА-
МАС» Ісмаїл Ханія категорично її відкидають. 
На їхнє переконання, «угоду століття», у разі 
її реалізації, призведе до «ліквідації палестин-
ського національного проекту». На думку ба-
гатьох експертів, нормалізація відносин між 
Ізраїлем та деякими арабськими країнами ви-
користовується Вашингтоном і Тель-Авівом, 
як інструмент тиску на палестинців.

Очікується, що адміністрація Дж. Байдена 
виступить проти планів уряду Б. Нетаньяху 
анексувати деякі території Західного берега 
річки Йордан і активізувати поселенську по-
літику на палестинських землях. У той же час, 
згідно з заявою держсекретаря Е. Блінкена, 
адміністрація Дж. Байдена не переглядатиме 
рішення Д. Трампа про визнання сирійських 
Голанських висот частиною ізраїльської те-
риторії. Генасамблея ООН неодноразово на-
зивала анексію Голанських висот Ізраїлем 
незаконною і закликала повернути їх Сирії.

Адміністрація Дж. Байдена вирішила 

відкрити консульство США в Східному Єру-
салимі при збереженні свого посольства, від-
критого 14 травня 2018-го року в південній ча-
стині міста. Передбачається, що адміністрація 
Дж. Байдена відновить фінансування Агенції 
ООН з допомоги біженцям-палестинцям на 

Близькому Сході (UNRWA), дозволить відкри-
ти представництво Організації визволення 
Палестини у Вашингтоні, яке припинило ді-
яльність у вересні 2018-го року, і надалі спри-
ятиме нормалізації відносин між Ізраїлем та 
арабськими державами.

В Ізраїлі досить обережно сприймаються 
вищезгадані повідомлення про майбутні дії 
адміністрації Дж. Байдена на ізраїльсько-па-
лестинському напрямі. Особливе занепокоєн-
ня там викликають повідомлення про можли-
ву нормалізацію відносин між США та Іраном 
і відновлення участі США в «ядерній угоді» з 
Іраном у рамках Спільного всеосяжного плану 
дій (СВПД), укладеного у Відні у липні 2015-
го року. Створення антиіранського альянсу 
у складі Ізраїлю та арабських країн Перської 
затоки перестає бути пріоритетом для адміні-
страції Дж. Байдена.

23-го березня ц. р. в Ізраїлі відбулися 
четверті за два роки дострокові парламент-
ські вибори, тому ізраїльський політикум 
був повністю задіяний у підготовці до них, 
а після виборів займатиметься розподілом 
посад в уряді. Тож офіційної реакції Ізраї-
лю на деякі дії адміністрації Дж. Байдена на 
близькосхідному напряму, очевидно, слід 
очікувати після формування нового уряду. 
Хоча в телеінтерв'ю 16 лютого Б. Нетаньяху 
заявив, що у його уряду серйозні розбіжно-
сті з адміністрацією президента Дж. Байде-
на з приводу іранської ядерної програми. 
Однак виникає питання — чи залишиться 
Б. Нетаньяху, який вперше очолив уряд Із-
раїлю ще в 1996-му році, його очільником 
після виборів? Звісно ж, ніхто не поспішав 
з однозначною відповіддю на це запитання. 
Проте, за останніми повідомленнями, партія 
Б. Нетаньяху «Лікуд» за підсумками вибо-
рів перемагає і може отримати 33 зі 120-ти 
депутатських мандатів у парламенті. І ще 
невідомо, чи зможе Б. Нетаньяху знайти 
союзників для формування парламентської 
коаліції і, відповідно, коаліційного уряду, 
який він очолюватиме.

Майже через два місяці після своєї інавгу-
рації Дж. Байден утримується від контактів з 
Б. Нетаньяху, очевидно чекаючи остаточних 
результатів парламентських виборів і фор-
мування нового уряду Ізраїлю, можливо, на 
чолі з ним або іншим політиком. Безсумнівно, 
Дж. Байден і його команда збережуть тради-
ційний курс на стратегічне партнерство з Із-
раїлем, з Б. Нетаньяху чи без нього.

Дж. Байден і Б. Нетаньяху
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США — Єгипет. Відносини Сполуче-
них Штатів з Єгиптом були більш ніж стри-
маними за часів Б. Обами, який критикував 
єгипетську владу за переслідування опозиції 

і жодного разу не запросив Абдель Фатта-
ха ас-Сісі до Вашингтона. Однак, Д. Трамп 
намагався поліпшити атмосферу амери-
кансько-єгипетських відносин, обсипаючи 
А. Ф. ас-Сісі компліментами під час його 
першого візиту до Вашингтона у квітні 2017-
го року і другого — у квітні 2019-го року. На 
полях саміту G7, який відбувся наприкінці 
серпня 2019-го року поблизу французького 
Біаррица, Д. Трамп назвав А. Ф. ас-Сісі «улю-
бленим диктатором». Оскільки А. Ф. ас-Сісі 
надав підтримку так званому «мирному пла-
ну» Д. Трампа між ізраїльтянами і палес-
тинцями, його адміністрація практично не 
звертала особливої уваги на переслідування 
політичних активістів, журналістів та орга-
нізацій громадянського суспільства в Єгипті. 
Після оголошення про перемогу Дж. Байде-
на на виборах нинішнє керівництво країни 
побоюється, що нова адміністрація США 
розпочне діалог з єгипетською опозицією за 
кордоном, особливо з «Братами-мусульма-
нами», і наполягатиме на їх інтеграції в полі-
тичне життя Єгипту.

Не виключено, що при президентові 
Дж. Байдені атмосфера у відносинах між Ва-
шингтоном і Каїром знову стане не менш про-
холодною, ніж вона була за Б. Обами. На це 
вказують деякі ремарки Дж. Байдена на адре-
су А. Ф. ас-Сісі, який прийшов до влади внас-
лідок військового перевороту у липні 2013-
го року. Так, торкаючись щорічної військової 
допомоги США Єгипту у розмірі 1,3 млрд дол., 
що надається з 1979-го року, Дж. Байден на-
писав на своїй сторінці у Twitter, що «більше 
ніяких чистих чеків для «улюбленого дикта-

тора» Трампа не буде» [6]. Тому, не слід ви-
ключати, що адміністрація Дж. Байдена ско-
ротить американську допомогу Єгиптові або 
зовсім її анулює. Дж. Байден неодноразово 
засуджував єгипетський правлячий режим за 
порушення прав людини, переслідування і ре-
пресії проти опозиції.

Від зовнішньої політики єгипетського 
президента Вашингтон також не у захваті, 
оскільки протягом останніх кількох років 
А. Ф. ас-Сісі стрімко зближався з Росією і Ки-
таєм, суперниками США на міжнародній аре-
ні. При А. Ф. ас-Сісі Єгипет втратив колишню 
роль захисника інтересів палестинців. Після 
того, як вже кілька арабських країн нормалі-
зували відносини з Ізраїлем, Єгипет перестав 
бути посередником між ними і єврейською 
державою. Дійсно, за таких умов американ-
ська військова допомога Єгипту втрачає свою 
важливість у інтересах США. Таким чином, 
навряд чи американсько-єгипетські відносини 
за президентства Дж. Байдена залишатимуть-
ся безпроблемними.

22 лютого ц. р. командувач Центральним 
командуванням США (CENTCOM) генерал 
Кеннет Ф. Маккензі-молодший зустрівся в 
Каїрі з президентом Єгипту А. Ф. ас-Сісі. Візит 
американського генерала є першим візитом 
високопоставленого представника адміністра-
ції Дж. Байдена після його інавгурації. Під час 
зустрічі президент Єгипту зазначив, що «заці-
кавлений у подальшому розвитку існуючого 
двостороннього співробітництва в усіх сферах, 
особливо у військовій». Зі свого боку, коман-
дувач CENTCOM наголошував на «готовно-
сті продовжити координацію і консультації з 
Єгиптом з регіональних питань». На зустрічі 
також обговорювалася ситуація на Близькому 
Сході і в Східному Середземномор'ї, де Єгипет 
конфліктує з Туреччиною [7].

 Х. Мубарак і ж. Байден, 07.06.2010 р.

К. Ф. Маккензі-молодший і А. Ф. ас-Сісі
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Стратегічне партнерство між США і Єгип-
том триває майже 50 років з часу передчас-
ної смерті в 1970-му році легендарного лідера 
Єгипту і арабського світу Гамаля Абделя На-
сера, і ніхто не може це партнерство зруйну-
вати чи зіпсувати, не зважаючи на періодичну 
напруженість у відносинах лідерів двох країн. 
Здається, що співпраця США і Єгипту у сфері 
безпеки і оборони триватиме без будь-яких 
серйозних потрясінь.

США — Судан. Протягом останніх 3-х ро-
ків адміністрація Д. Трампа намагалася нор-
малізувати відносини з Суданом, обіцяючи 
вилучити його з «чорного списку» держав, що 
підтримують тероризм, в обмін на нормаліза-
цію відносин з Ізраїлем і виплату компенса-
цій американським жертвам терористичних 
актів в Судані. 23 жовтня 2020-го року за по-
середництва Д. Трампа керівники Судану та 
Ізраїлю домовилися телефоном нормалізу-
вати двосторонні відносини, поклавши край 
стану війни, що триває з червня 1967-го року. 
14 грудня 2020-го року набуло чинності рі-
шення США про виключення Судану зі списку 
країн-спонсорів тероризму. До цього майже 
протягом більше 20-ти років практично ні-
якої співпраці між країнами не було. 6 січня 
2021-го року Судан і США підписали у Харту-
мі договір, згідно з яким Судан приєднався до 
так званої «угоди Авраама» і уклав мирний 
договір з Ізраїлем. Таким чином, Судан став 
п'ятою арабською країною, яка уклала мир-
ний договір з Ізраїлем після Єгипту (1979 р.), 
Йорданії (1994 р.), ОАЕ та Бахрейну (2020 р.).

На початку 2021-го року інтереси США і 
РФ зіткнулися в Судані, де росіяни планува-
ли створити військово-морську базу на березі 
Червоного моря, в Порт-Судані, відповідно 
до угоди між Хартумом і Москвою, підписа-

ною наприкінці 2020-го року. Однак, схоже, 
що американцям вдалося переконати судан-
ське керівництво в доцільності утриматися від 
розміщення російської ВМБ у Порт-Судані. 
Про це свідчать візити в Хартум в січні–лю-
тому ц. р. кількох високопоставлених пред-
ставників адміністрації Дж. Байдена і воєна-
чальників з командування ЗС США в Африці 
(AFRICOM). Для Судану, зовнішній борг якого 
оцінюється в 60 млрд дол., зараз важливо от-
римати від США фінансову і матеріальну під-
тримку, обіцяну держсекретарем США Май-
ком Помпео під час його візиту до Хартуму в 
серпні 2020-го року. Є всі підстави вважати, 
що адміністрація Дж. Байдена підтримає Су-
дан, про що свідчать неодноразові публічні 
заяви глави перехідної Верховної суверенної 
ради генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана 
про його бажання «дружити зі США».

США — Лівія. З приходом до влади у Лі-
вії Муаммара Каддафі внаслідок військового 
перевороту 1 вересня 1969-го проти режиму 
короля Ідріса І (1951–1969 рр.) і до його вбив-

ства 20 жовтня 2011-го року під час заколо-
ту, який, на жаль, підтримали західні країни, 
американсько-лівійські відносини проходили 
через різні етапи — від збройного протисто-
яння до мирного співіснування. За часів пре-
зидента Р. Рейгана конфронтація між США 
і Лівією досягла найбільшого загострення, 
особливо у квітні 1986-го року, коли амери-
канська авіація завдала бомбових ударів по 
Триполі і Бенгазі. І лише після 2001-го року 
американсько-лівійські відносини в цілому 
налагодилися і американські нафтові компа-
нії повернулися до Лівії. З приходом у Білий 

Порт-Судан

М. Каддафі і Б. Обама на саміті G8 в італійській 
Аквілі, 10.07.2009 р.
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дім президента Б. Обами відносини між Ва-
шингтоном і Триполі набули навіть дружнього 
характеру і М. Каддафі називав Б. Обаму своїм 
сином і сином Африки.

Проте, з початком у Лівії громадянської 
війни у 2011-му році, РБ ООН під тиском 
США, Франції і Великої Британії запровадила 
надзвичайно жорсткі санкції проти лівійської 
влади, які протиправно використали країни 
НАТО для збройного втручання у внутріш-
ній лівійський конфлікт і повалення режиму 
М. Каддафі, про що наприкінці своєї каден-
ції президент Б. Обама публічно пошкодував. 
Віце-президент Дж. Байден також був проти 
інтервенції США в Лівії у 2011-му році, але 
держсекретар Хіларі Клінтон активно під-
тримувала інтервенцію США і країн НАТО в 
Лівійській Джамагирії і дуже тішилася, отри-
мавши звістку про вбивство Каддафі…

У перші роки свого президентства Д. Трамп 
приділяв мало уваги лівійській проблемі, про-
те, після укладання у листопаді 2019-го року 
«таємного американсько-лівійського діалогу» 
з Урядом національної згоди (УНЗ) Фаїза Са-
раджа, дипломатична і військова активність 
США на лівійському напрямі значно активі-
зувалася. Деякий час адміністрація Д. Трампа 
намагалася бути рівнонаближеною до двох 
основних сторін лівійського конфлікту — УНЗ 
в Триполі і до Палати представників в Тобру-
ку, зокрема до Лівійської національної армії 
(ЛНА) на чолі з фельдмаршалом Х. Хафтаром, 
колишнім соратником М. Каддафі, а згодом 
його ворогом, у якого є паспорт громадянина 
США.

Американці брали участь в міжнародних 
конференціях щодо Лівії і безуспішно підтри-
мували зусилля з врегулювання лівійської 
кризи в рамках ООН, не претендуючи при 
цьому на провідну роль в лівійському хаосі. 
Однак, в середині 2020-го року, коли завдяки 
втручанню Туреччини і Катару ЛНА зазнала 
поразки і її відкинули на сотні кілометрів від 
Триполі, Вашингтон почав надавати підтрим-
ку переважно УНЗ, втім не пориваючи кон-
тактів з ЛНА Х. Хафтара, спонсорами якого 
виступали РФ, ОАЕ, Єгипет і певною мірою 
Франція.

У другій половині 2020-го року Вашинг-
тон ініціював переговорний процес у Лівії, 
буквально примушуючи сторони конфлікту 
розпочати мирні перемовини. Саме США віді-
грали вирішальну роль у заморожуванні вій-
ськової фази лівійського конфлікту. Амери-

канцям вдалося досить швидко «приборкати» 
деяких «яструбів» по обидва боки лівійського 
конфлікту. США активізували процес об'єд-
нання Лівії також з метою обмежити вплив 
Росії в цій країні. Наприкінці вересня 2020-
го року командувач силами США в Африці 
(AFRICOM) генерал Стівен Таунсенд заявив, 
що одним з головних пріоритетів США в Лівії 
є припинення присутності там російської ПВК 
«Вагнер». С. Таунсенд також підтвердив, що 
Вашингтон має намір створити військову базу 
в східній Лівії. За словами посла США в Лівії 
Річарда Норланда, Вашингтон використовує 
всі свої дипломатичні інструменти для ство-
рення більш стабільної і менш небезпечної си-
туації в Лівії, підтримуючи постійний діалог 
на найвищому рівні з усіма сторонами кон-
флікту в інтересах лівійського народу.

На момент написання цих рядків якихось 
заяв Дж. Байдена або провідних членів його 
команди з приводу політики США на лівій-
ському напрямі ще не з'являлося, однак у екс-
пертів є бачення, якою вона може бути, зважа-
ючи на багаторічну політичну діяльність 46-го 
президента США. На думку американських ог-
лядачів, у Дж. Байдена буде більш активною 
політика щодо Лівії, аніж у його попередника 
Д. Трампа.

З огляду на те, що у 2011-му році Дж. Бай-
ден був проти втручання США у громадянську 
війну в Лівії, можна припустити, що він не ві-
дряджатиме частини ЗС США до Лівії, мож-
ливо за винятком військових спеціалістів та 
інструкторів для підготовки єдиних збройних 
сил Лівії. Одночасно Дж. Байден і його адмі-
ністрація зроблять все можливе, щоб Росія, 
Туреччина, Єгипет, Катар, ОАЕ та інші країни 
припинили будь-яке своє військове втручання 
до Лівії, вивели звідти свої військові підроз-
діли. Водночас, передбачається, що США ко-
ординуватимуть свої дії в Лівії з Туреччиною 

Стівен Таунсенд і Річард Норланд



19

О. Волович. Перспективи близькосхідної політики Джо Байдена

та іншими союзниками по НАТО. Очікується, 
що адміністрація Дж. Байдена прагнутиме до 
співпраці з Туреччиною в Лівії і активно спри-
ятиме Місії ООН з підтримки Лівії (UNSMIL) 
з метою остаточно розв’язати політичну кризу 
в цій країні і створити єдині владні структури.

США — Сирія. З приходом до влади у 
2000-му році 34-річного президента Баша-
ра Асада після смерті його батька Хафеза Аса-
да, який обіймав пост президента країни 
близько 30-ти років, Сирія була досить ста-
більною і благополучною світською держа-
вою. І важко було навіть уявити ту трагедію, 
яку сьогодні переживає народ цієї стародав-
ньої країни. Рівно десять років тому в Сирії 
розпочався заколот опозиції, який незабаром 
трансформувався в повномасштабну грома-
дянську війну. На мій погляд, це сталося го-
ловним чином через протиправне втручання у 
внутрішній сирійський конфлікт на боці опо-
зиції багатьох країн і, перш за все, Туреччи-
ни, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, США, 
які спонсорували, озброювали і доправляли 
до Сирії десятки тисяч бойовиків-ісламістів з 
багатьох країн світу, включаючи європейські.

Перед тим, як ввести на початку жовт-
ня 2015-го року до Сирії російські війська, 
В. Путін запропонував президентові Б. Оба-
мі в Нью-Йорку, на полях 70-ї ювілейної се-
сії Генасамблеї ООН спільно боротися проти 
ІДІЛ в Сирії та Іраку «в дусі антигітлерівської 
коаліції», сподіваючись, що така взаємодія 
допоможе домовитися з Вашингтоном і від-
волікти увагу світової спільноти від агресії РФ 
проти України. Однак Б. Обама не міг при-
йняти таку пропозицію від агресора. Поява 
в Сирії російського військового контингенту 
призвела до того, що Туреччина і США по-
силили своє втручання, на противагу Росії, у 
сирійський конфлікт. І сьогодні кожна з цих 

країн контролює певні сирійські території, пе-
реслідуючи в цій країні свої геополітичні цілі. 
Помітну там роль відіграє також військовий 
контингент Ірану, який був союзником Сирії 
ще з часів Х. Асада. Таким чином, громадян-
ська війна трансформувалася в серію гібрид-
них проксі-воєн за встановлення контролю 
над цією країною.

Багаторічні перемовини в Женеві і Астані 
про національне примирення між сирійцями 
і мирне врегулювання конфлікту практич-
но ні до чого позитивного досі не призвели. 
Конституційний процес зав’яз у нескінченних 
дискусіях. Президентські вибори запланова-
ні в Сирії на літо 2021-го року, однак лідери 
деяких європейських країн вже зараз дають 
зрозуміти, що вони не будуть сприймати всер-
йоз виборчий процес, якщо в ньому братиме 
участь Б. Асад. На мій погляд, вони даремно 
це роблять. Б. Асад утримався при владі під 
час громадянської війни завдяки не Москві, а 
підтримці якщо не більшої частини, то щонай-
менше третини сирійського народу, який не 
бажає перетворення своєї країни в ісламський 
емірат. Хотілося б сподіватися, що в адміні-
страції Дж. Байдена розглядатимуть Б. Асада, 
як рівноправного учасника міжсирійських пе-
ремовин.

Як наслідок 10-річної громадянської війни 
і інтервенції найманців з багатьох іноземних 
держав, Сирію спіткала загальнонаціональна 
катастрофа. За даними UNHCR і Eurostat, ста-
ном на березень ц. р. майже 500 тис. чоловік 
загинуло і близько мільйона зазнало каліцтва. 
Більш 12,6 млн сирійців, що становить майже 
половину населення країни, стали біженця-
ми. З них 6,6 млн виїхали за межі Сирії, а інші 
6 млн шукали тимчасового притулку всере-
дині країни. Близько 5,5 млн надали приту-
лок в сусідніх країнах — Туреччині (3,6 млн), 
Лівані (865 тис.), Йорданії (664 тис.) і Іраку 
(243 тис.). Близько мільйона людей виїхало 
до країн Європи, з них близько 600 тисяч — 
до Німеччини. За даними UNWFP, більше 
половини населення, яке залишилося в Си-
рії — 12,4 млн — перебувають на межі голоду. 
Більшість сирійців ведуть боротьбу за вижи-
вання в умовах постійного зростання цін, де-
фіциту продуктів, ліків, електрики і палива. 
Таким чином, практично все населення Сирії 
стало жертвою цієї війни. За найскромнішими 
оцінками, на відновлення зруйнованої інф-
раструктури країни піде не менше 50 років і 
близько 300 млрд дол. [8].

В. Путін і Б. Обама
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У 2011-му році Дж. Байден, на відміну від 
войовничої Х. Клінтон, не був прихильником 
втручання США у громадянську війну в Си-
рії, зважаючи, що в сирійській опозиції пере-
важали і переважають радикальні ісламісти. 
Дж. Байден і Е. Блінкен, які безпосередньо 
брали участь у формуванні сирійської політи-
ки в адміністрації Б. Обами, тепер оцінюють 
політику Д. Трампа в Сирії як «провальну». 
Е. Блінкен, як прихильник «силової диплома-
тії», так пояснив невдачі США в Сирії: «Ми 
прагнули не робити занадто багато в Сирії, 
щоб уникнути повторення помилок (допуще-
них — ред.) в Іраку, але зробили зворотну по-
милку, роблячи занадто мало» [9].

На думку опонентів Д. Трампа, він «зра-
див» сирійських курдів, які спільно з амери-
канськими військовослужбовцями у 2018–
2019 рр. здійснювали бойові операції проти 
бойовиків ІДІЛ на північному сході Сирії, доз-
воливши Туреччині виселити курдів із «зони 
безпеки» вздовж сирійсько-турецького кор-
дону на території Сирії. Рішення Д. Трампа 
про виведення американських військ з Сирії 
викликало подив у Пентагоні і у союзників 
США. Дж. Байден критикував Д. Трампа за 
виведення американського спецназу з Сирії, 
заявивши: «Останнє, що я б зробив, так це 
поступився б Ердогану щодо курдів». За де-
якими даними, адміністрація Дж. Байдена 
збереже певну кількість американських вій-
ськових на північному сході країни, а також на 
прикордонному переході ат-Танф, що з'єднує 
Сирію з Іраком, для моніторингу ситуації в цій 
країні, а також продовжить підтримувати си-
рійських курдів з метою обмежити російський 
і турецький вплив в Сирії.

Питання взаємодії російського і американ-
ського військових контингентів у Сирії після 
інавгурації президента Дж. Байдена залиша-
ється невизначеним. 21 січня ц. р. посол РФ у 
Вашингтоні запропонував США налагодити 

співпрацю з Росією у наданні гуманітарної 
допомоги населенню Сирії, але ця пропози-
ція поки що не знайшла позитивного відгуку 
з боку адміністрації Дж. Байдена. І навряд чи 
знайде, оскільки цілі і наміри Москви і Ва-
шингтона щодо Сирії абсолютно протилежні.

У лютому–березні ц. р. в Сирії посилилася 
боротьба за контроль над нафтогазовими по-
лями і об'єктами нафтопереробки. Найбільш 
багаті нафтою і газом провінції Дейр-ез-Зор 
і Хасеке на північному сході Сирії контролю-
ються курдами з Сирійських демократичних 
сил (SDF). За заявами представників Пента-
гону, американські війська стягуються в цей 
регіон «для запобігання захопленню нафто-
вих родовищ терористами», хоча, за слова-
ми колишнього держсекретаря М. Помпео, 
американські нафтові компанії працюють на 
північному сході Сирії у співпраці з курдами. 
21 січня на авіабазу в аш-Шаддаді в провінції 
Хасеке, а також на нафтове родовище «ель-
Омар» і газове родовище «Коніко» в провін-
ції Дейр-ез-Зор з Іраку до Сирії переміщені 
на гелікоптерах 200 американських військо-
вослужбовців. Одночасно колона з сорока 
вантажівок і бронетехніки увійшла з Іраку на 
територію Сирії через контрольно-пропус-
кний пункт ель-Валід, щоб доставити зброю і 
матеріально-технічне забезпечення на бази у 
згаданих провінціях [10].

Тим часом, протиріччя між Москвою і 
Анкарою з питання мирного врегулювання в 
Сирії продовжують загострюватися, про що 
свідчить провал 15-ої зустрічі в Астанинсько-
му форматі 17 березня в Сочі. Ізраїльська авіа-
ція регулярно завдає нічим не спровоковані 
і ні з ким не узгоджені удари по сирійській 
території. Так, 22 січня під ракетний обстріл 
потрапили околиці міста Хама в центральній 

Дж. Байден і Х. Клінтон
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частині Сирії, внаслідок якого загинуло кіль-
ка мирних мешканців. Схоже, що ситуація в 
Сирії стає дедалі більш турбулентною і зов-
нішні гравці — Туреччина, Катар, Росія, Іран, 
США та Ізраїль — схоже, все менше спромож-
ні виробити спільну позицію з питання про 
врегулювання сирійської кризи в інтересах 
багатостраждального сирійського народу. На 
першому місці в усіх цих країн — їхні геополі-
тичні амбіції.

15 березня ц. р. на сайті агенції Bloomberg 
Р. Ердоган опублікував свою статтю до 10-річ-
чя початку громадянської війни в Сирії під 
заголовком «Захід має допомогти Туреччині 
покласти край громадянській війні в Сирії», 
назвавши свою країну стабілізуючою силою, 
що «захищає демократію» від сирійського 
уряду. При цьому Р. Ердоган закликав Дж. Ба-
йдена «залишатися вірним своїм передви-
борним обіцянкам і працювати з нами, щоб 
покласти край трагедії в Сирії і захистити де-
мократію від сирійського уряду» [11]. Але з ог-
ляду на те, що «захищати демократію» в Сирії 
Р. Ердоган може лише танками і літаками, то 
навряд чи адміністрація Дж. Байдена допома-
гатиме йому в цьому. Хотілося б сподіватися, 
що адміністрація Дж. Байдена зробить наго-
лос на перемовно-дипломатичному форматі 
врегулювання сирійської кризи, при цьому 
розглядаючи Б. Асада, як законного прези-
дента САР і рівноправного учасника міжси-
рійських перемовин. За словами Е. Блінкена, 
«ми не будемо просувати демократію з до-
помогою дорогих військових інтервенцій або 
спроб скидати авторитарні режими силою. 
Ми пробували використовувати цю тактику в 
минулому. Незважаючи на наші благі намі-
ри, це не спрацювало» [12]. Хотілося б, щоб це 
усвідомив і вельмишановний пан президент 
Реджеп Тайїп Ердоган…

США — Ірак. Збройні сили США у скла-
ді міжнародної коаліції двічі вели масштабні 
бойові дії на території Іраку. У 1991-му році — 
операція «Буря в пустелі» зі звільнення Ку-
вейту від іракської окупації і в 2003-му році — 
з метою повалення режиму Саддама Хусейна 
в рамках операції «Іракська свобода». Перша 
війна припала на час президентства Дж. Бу-
ша-старшого і була беззаперечно і одностай-
но санкціонована Радою безпеки ООН. Другу 
війну розв'язав його син Дж. Буш-молодший 
всупереч протестам багатьох американських 
політичних діячів та деяких лідерів країн 

НАТО, зокрема Франції і Німеччини. Колиш-
ній кандидат в президенти США Уеслі Кларк 
охарактеризував військові операції США в 
Іраку, як «найгрубішу помилку». Б. Клінтон 
назвав політику Дж. Буша-молодшого «полі-
тикою створювання ворогів в усьому світі».

Будучи сенатором від штату Іллінойс, 
Б. Обама послідовно виступав проти війни в 
Іраку ще до її початку. Так, у своєму виступі 
2 жовтня 2002-го року він застерігав, що «на-
віть успішна війна в Іраку потребуватиме не-
визначено тривалої окупації, великих жертв 
і непередбачуваних наслідків. Інтервенція 
в Іраку без потужної міжнародної підтрим-
ки ще більше розпалить полум’я конфліктів 
на Близькому Сході, розбудить не кращі ім-
пульси в арабському світі і забезпечить тисячі 
нових рекрутів для аль-Каїди» [13]. Б. Обама 
як у воду дивився! Що він прогнозував, те, на 
жаль, так і збулось…

17 лютого 2016-го року, згадуючи на те-
леканалі MSNBC про інтервенцію США та 
їх союзників в Іраку, Д. Трамп заявив: «Це 
була жахлива помилка. Ми ніколи не повинні 
були там бути… Це одне з найгірших рішень 
в історії країни. Ми повністю дестабілізува-
ли Близький Схід» [14]. Така його оцінка 
авантюри Дж. Буша-молодшого також є ціл-
ком адекватною. До речі, Д. Трамп — єдиний 
президент за останні десятиліття, за якого 
Сполучені Штати не розпочали нової війни у 
будь-якому регіоні світу. Б. Обама і Д. Трамп, 
незважаючи на їхні розбіжності в політичних 
поглядах, зважилися вивести більшу частину 
американських військ з Іраку і Афганістану.

У 1991-му році сенатор Дж. Байден ви-
ступав проти війни у Перській затоці, проте, 
у 2002-му він проголосував за резолюцію 
Конгресу, яка дозволяла використовувати 
збройну силу проти Багдада, про що пізні-
ше він неодноразово публічно каявся. При 
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Д. Трампі в Іраку перебувало близько 5,2 тис. 
військовослужбовців. За три місяці з берез-
ня по червень 2020-го року США скоротили 
кількість своїх військових баз в Іраку з 12-ти 
до 3-х. 5 січня 2020-го року шиїтська біль-
шість іракського парламенту проголосувала 
за виведення з Іраку американських військ і 
військ країн коаліції. Це рішення парламенту 
стало відповіддю на ліквідацію командувача 
спецпідрозділу «ель-Кудс» у складі ірансько-
го «Корпусу вартових Ісламської революції» 
(КВІР) генерала Касема Сулеймані в ніч на 
третє січня. Колишній прем'єр-міністр Іраку 
Адель Абдель-Махді підтримав таке рішення 

парламенту. Впливовий шиїтській політик і 
богослов Муктада ас-Садр заявив 10 лютого 
ц. р., що «американські окупанти» мають піти 
з Іраку. Він також виступив проти нормаліза-
ції відносин між Іраком та Ізраїлем і пообі-
цяв переслідувати ізраїльського дипломата 
«у разі його прибуття до Багдада, якщо він 
наважиться». За словами президента Іраку 
етнічного курда Бархама Салеха, подальша 
присутність іноземних сил в Іраку має обго-
ворюватись з представником адміністрації 
президента Дж. Байдена «з урахуванням не-
обхідності не допустити відродження угрупо-
вань ІДІЛ в Іраку».

Тим часом, американські війська залиша-
ються в Іраку досі і, схоже, залишатимуться за 
адміністрації Дж. Байдена. 17–18 лютого ц. р. 
міністри оборони країн НАТО на відео-кон-
ференції ухвалили рішення про збільшення 
чисельності військовослужбовців місії Альян-
су з підготовки іракської армії у вісім разів — з 
500 до 4-х тисяч [15]. Командування розшире-
ною місією НАТО в Іраку доручено здійсню-
вати данському генералу Перу Ольсену, який 

заявив, що будь-яке збільшення сил НАТО 
в Іраку може відбуватися лише на прохання 
іракського керівництва.

В останні місяці авіація міжнародної ко-
аліції на чолі зі США неодноразово завдава-
ла ударів по позиціях и об'єктах ІДІЛ в різ-
них районах Іраку. Американські військові 
бази і колони бронетехніки на дорогах Іраку 
також регулярно піддаються ракетним об-
стрілам з боку терористів ІДІЛ і угруповань 
проіранського шиїтського ополчення «Хашд 
аш-шаабі» на чолі з іракським політиком Фа-
ліхом аль-Файядом, проти якого адміністрація 
Д. Трампа запровадила санкції 8 січня 2021-
го року за напад на посольство США у Багдаді 
31 грудня 2019-го року. Найбільш резонанс-
ним терактом став ракетний обстріл 15 люто-
го ц. р. зони аеропорту міста Ербіль, адміні-
стративного центру Іракського Курдистану. У 
відповідь в ніч з 25-го на 26-е лютого амери-
канські літаки завдали ударів по об'єктах про-
іранських шиїтських угруповань на території 
Сирії неподалік від кордону з Іраком.

23 лютого президент США Дж. Байден у 
телефонній розмові обговорив з прем'єр-мі-
ністром Іраку Мустафою аль-Казимі останні 
ракетні обстріли об’єктів військ міжнародної 
коаліції на території Іраку. Під час розмови 
сторони підкреслили «важливість просу-
вання стратегічного діалогу і розширення 
двостороннього співробітництва в ключових 
сферах». Дж. Байден підтвердив підтримку 
суверенітету і незалежності Іраку.

Слід зазначити, що до складної військо-
во-політичної обстановки в країні додається 
загострення соціально-політичної ситуації, 
що підсилює загальну нестабільність Іраку. 
Серйозні протиріччя з багатьох питань вну-
трішньої і зовнішньої політики зберігаються 
між провідними політичними силами країни. 
Економіка Іраку переживає тривалу рецесію 

Касем Сулеймані

Джо Байден і Мустафа аль-Казимі
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через проблеми з видобутком і продажем на-
фти. Складними залишаються відносини між 
центральним урядом Іраку у Багдаді і владою 
Іракського Курдистану в Ербілі. В країні не 
вщухають протести населення. Таким чином, 
крім військової допомоги, Ірак потребує під-
тримки в економічній, фінансовій та інвести-
ційній сферах.

США — Іран. Ще під час своєї передви-
борної кампанії Дж. Байден давав численні 
обіцянки зняти санкції з Ірану і повернути-
ся до дипломатичного розв’язання іранської 
ядерної проблеми в рамках СВПД, укладеного 
у липні 2015-го року та анульованого Д. Трам-
пом в односторонньому порядку в червні 
2018-го року. Кандидат на пост держсекрета-
ря США Е. Блінкен критично поставився до 
вбивства іранського генерала К. Сулеймані 
в січні 2020-го року. За його словами, таке 
вбивство «фактично зробило нас менш без-
печними». Ця заява побічно свідчить про те, 
що адміністрація Дж. Байдена напевно уника-
тиме силової конфронтації з Іраном, до чого 
Б. Нетаньяху намагається «підштовхнути» 
США, починаючи з 1996-го року, коли він 
вперше зайняв пост прем'єр-міністра Ізраїлю.

Схоже, що адміністрація Дж. Байдена го-
това відновити переговорний процес з Теге-
раном з залученням європейських партнерів 
на нових «розширених умовах». При цьому 
антиіранські санкції, накладені адміністраці-
єю Д. Трампа, напевно будуть продовжені до 
відновлення СВПД або укладання нової уго-
ди. У Тегерані висунули умовою повного ви-
конання своїх ядерних зобов'язань по СВПД 
скасування односторонніх санкцій США. У 
Вашингтоні ж заявляють, що знімуть санкції 
лише в тому випадку, якщо Іран відновить 
участь у договорі і в якості першого кроку 
припинить 20-відсоткове збагачення урану. 

При цьому багато експертів сумніваються, що 
США зможуть повернутися в СВПД як через 
опір Республіканської партії, яка зберегла за 
собою Сенат, так і через деструктивну позицію 
Ізраїлю, КСА та ОАЕ.

На думку директора американського 
Близькосхідного центру звітності та аналізу 
(Middle East Center for Reporting and Analysis) 
Йонатана Спайера, адміністрація Дж. Байдена 
намагається повернутися до періоду Б. Обами, 
«коли відбувалося стримування союзників 
(КСА та Ізраїлю), а Тегерану робилися неви-
правдані односторонні поступки, сподіваю-
чись, що це призведе до зміни його поведін-
ки» [16]. Однак в США є чимало експертів, які 
вважають, що Іран потребує миру, стабільнос-
ті та інвестицій для розвитку своєї економіки, 
зокрема, нарощування поставок нафти і газу 
своїм партнерам, тому в його інтересах не кон-
фліктувати зі своїми сусідами. До речі, Іран 
досі підтримує нормальні відносини з Ката-
ром, Оманом і Кувейтом, не кажучи вже про 
Ірак, і хотів би мати такі відносини з іншими 
арабськими країнами Перської затоки — КСА, 
ОАЕ і Бахрейном. При цьому слід зазначити, 
що хоча Емірати і підтримують КСА в жор-
сткій риториці щодо Ірану, але в той же час 
через ОАЕ проходять основні експортно-ім-
портні операції Ірану, і в банках Еміратів роз-
міщені фінансові активи іранських високопо-
садовців. Пропагандистська риторика — це 
одне, а бізнес — це зовсім інше, більш важли-
ве і відчутніше.

США — КСА. Перший офіційний закор-
донний візит Д. Трампа в якості президента 
США у травні 2017-го року до Королівства Са-
удівської Аравії (КСА) і Держави Ізраїль свід-
чить про те, що ці країни Близького Сходу за-
ймали у зовнішній політиці його адміністрації 

Емір Катару Т. Аль Тані і президент ІРІ Х. Роухані, 
12.01.2020 р.

Можливі напрямки ударів Ізраїлю по Ірану
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вельми важливе стратегічне місце. Д. Трамп 
став головним лобістом відносин з Саудів-
ською Аравією заради двох цілей — контрак-
тів на поставки озброєнь на сотні мільярдів 
доларів і створення антиіранського альянсу. 
З метою реалізації цих оборудок його зять 
Джаред Кушнер налагодив тісний контакт 
зі всемогутнім кронпринцем Мухаммедом 
бен Сальманом.

20 травня 2017-го року США і КСА під-
писали низку угод на загальну астрономічну 
суму 280 млрд дол., в тому числі контракт на 
постачання Саудівській Аравії ОВТ на суму 
109,7 млрд дол. Крім того, Саудівська Аравія 
зобов'язалася зробити комерційні інвестиції 
на 250 млрд дол. в економіку США. Було та-
кож підписано меморандум про намір США 
надати Саудівській Аравії американське 
озброєння на суму 350 млрд дол. протягом 
найближчих 10-ти років. Д. Трамп офіційно 
висунув ідею створити «арабське НАТО», го-
ловними цілями якого були боротьба з теро-
ристичними угрупованнями ІДІЛ і «Аль-Ка-
їда», а також «стримування Ірану» [17]. 
Однак, цю ідею не вдалося реалізувати, в ос-
новному через розбіжності між потенційними 
членами цього гіпотетичного альянсу. 15 груд-
ня 2015-го року Саудівська Аравія оголосила 
про створення «ісламської коаліції» у складі 
34-х ісламських країн для боротьби з теро-
ризмом. Але далі цього оголошення справа не 
пішла, оскільки досить складно спонсорувати 
терористів і одночасно воювати з ними…

У країнах Євросоюзу близькосхідна по-
літика Д. Трампа, що мала на меті конфрон-
тацію з Іраном, поставки Саудівській Аравії 
гори озброєнь на астрономічні суми і форму-
вання «арабського НАТО», була сприйнята 
зі значною часткою скептицизму і критики. 
Багато європейських політиків вважали ідею 

президента Д. Трампа «дружити з арабами 
проти Ірану» безперспективною і контрпро-
дуктивною. Зокрема, міністр закордонних 
справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що 
близькосхідна політика Д. Трампа — «абсо-
лютно неправильна політика, оскільки гли-
бокий конфлікт між Іраном і його арабськими 
сусідами насправді є останнім, що нам потріб-
но» [18].

Деякі американські аналітики прогно-
зують охолодження відносин адміністрації 
Дж. Байдена з керівництвом КСА через втру-
чання Ер-Ріяда в громадянську війну в Єме-
ні, порушення прав людини, громадянських 
свобод і переслідування опозиції в Королів-
стві. Ще до інавгурації Дж. Байден пообіцяв 
припинити американську підтримку військо-
вих дій КСА проти повстанців-хуситів в Єме-
ні. Водночас, Пентагон розширює свою при-
сутність в Саудівській Аравії. На додаток до 
військово-повітряної бази «Принц Султан» 
на півдні від Ер-Ріяда створюються аналогічні 
бази у Таїфі і Табуку на заході країни, а порт 
Янбу на Червоному морі використовувати-
меться для їх логістичного забезпечення.

Дж. Байден також планує переглянути від-
носини Вашингтона з Ер-Ріядом «у всій їхній 
повноті», щоб перебудувати їх «відповідно до 
американських цінностей та інтересів». В рам-
ках цієї перебудови очевидно буде реанімова-
на «справа Хашоггі» про вбивство 2 жовтня 
2018-го року саудівського журналіста Джа-
маля Хашоггі в консульстві КСА у Стамбулі. 
У зв'язку з цим, кандидат на пост директо-
ра Національної розвідки США Авріл Хейнс 
пообіцяла опублікувати доповідь про деталі 
цього злочину, до вчинення якого, за даними 
ЦРУ, причетний кронпринц КСА Мухаммед 
бен Сальман.

Щодо перспектив відновлення офіційних 
відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, 

Принц Сальман бен Абдель-Азіз ас-Сауд і віце-
президент Джо Байден, 27.10.2011 р.

Джо Байден і кронпринц Мухаммед бен Сальман
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то на думку багатьох експертів, навряд чи це 
буде можливим найближчим часом, принайм-
ні, поки живий 85-річний король Сальман бен 
Абдель-Азіз ас-Сауд, який вельми негативно 
ставиться до нормалізації відносин арабських 
країн з Ізраїлем. Швидше за все, в найближ-
чій перспективі відносини між Ізраїлем і 
Саудівською Аравією залишаться у форматі 
неофіційної співпраці, особливо у військовій 
сфері.

Згідно з інформацією лондонської інфор-
магенції «аль-Халідж онлайн», влітку 2018-
го року Саудівська Аравія за посередництва 
США придбала ізраїльську систему ПРО «За-
лізний купол». Ізраїльські розвідслужби вже 
давно постачають КСА розвідінформацію про 
Іран і його збройні сили. 16 вересня 2020-
го року в інтерв'ю ізраїльському телеканалу 
Keshet 12 глава ізраїльської служби зовніш-
ньої розвідки «Моссад» Йосі Коен повідо-
мив, що незабаром буде підписано угоду про 
нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудів-
ською Аравією. Це неможливо було уявити ще 
10 років тому…

США — ОАЕ. Лідерами у створеній у 
1981-му році Раді співробітництва арабських 
держав Перської затоки (РСАДПЗ) є КСА і 
ОАЕ. Очевидно, цьому сприяє й те, що дов-
жина державного кордону між країнами ста-
новить 457 км. Ринок Саудівської Аравії є ос-
новним для збуту товарів із ОАЕ. Сотні тисяч 
саудівських туристів відвідують ОАЕ, де умови 
життя значно більшою мірою, ніж в Саудії, на-
ближені до стилю життя в західних країнах. 
Обидві країни дотримуються антиіранської 
політики, що схвалює Ізраїль, хоча до недав-
нього часу вони сприймали його, як чужорід-
не сіоністське утворення в арабському світі. 
Емірати також покладаються на підтримку 
Саудівської Аравії в суперництві з Іраном з 
приводу приналежності острова Абу-Муса, 
що у Перській затоці. Обидві країни — найба-
гатші серед арабських країн Перської затоки, 
мають тісні союзницькі відносини між собою і 
зі США, які намагаються підтримувати баланс 
у відносинах з саудівсько-еміратським танде-
мом у сфері економічного і особливо військо-
вого співробітництва.

Щоправда, періодично між КСА і ОАЕ ви-
никають певні розбіжності і, перш за все, у 
питанні врегулювання єменського конфлікту, 
а точніше — через розбіжність інтересів цих 
монархій в Ємені та регіоні Червоного моря. 

Вже досить давно ОАЕ проводять активну по-
літику з метою утворення з південного Єме-
ну окремої держави або автономії, що дало б 
змогу Еміратам контролювати найбільший 
морський порт Аден в Ємені, а разом з ним 
і Баб-ель-Мандебську протоку. Геополітичне 
суперництво між КСА і ОАЕ перемістилося і 
на Африканський континент, зокрема в сфе-
рі інвестицій в суданське і ефіопське сільське 
господарство. В Ер-Ріяді також викликає за-
непокоєння посилення впливу Еміратів в Ери-
треї і Сомаліленді, де у ОАЕ вже є військові 
бази. Очевидно, адміністрації Дж. Байдена 
буде не зовсім просто і зручно втручатися в ці 
«сімейні чвари» своїх норовливих і амбітних 
стратегічних партнерів.

20 січня 2021-го року, буквально за годи-
ну до інавгурації Дж. Байдена, Д. Трамп під-
писав угоду на постачання Еміратам 50 но-
вітніх винищувачів-бомбардувальників F-35 
Lightning II і 18 бойових дронів MQ-9B Reaper 
на суму в 23 млрд дол. Таким чином, в остан-
ню годину свого перебування на посаді прези-
дента США Д. Трамп виконав свою обіцянку 
Еміратам про постачання згаданих озброєнь 
в обмін на нормалізацію відносин із Ізраї-
лем. Президент обіцяв — президент зробив. 
Однак, відразу після інавгурації новий прези-
дент Дж. Байден заявив, що США тимчасово 
припиняють продаж зброї Саудівській Аравії і 
ОАЕ. Втім, Денніс Росс, який займався Близь-
ким Сходом при чотирьох американських 
президентах, вважає, що угоду з Еміратами, 
які вивели свої війська з Ємену ще восени 
2019-го року, швидше за все Дж. Байден ух-
валить [19].

США — Ємен. Громадянська війна в 
Ємені між північчю і півднем країни (Са-
ною і Аденом) з деякими перервами прак-

Джо Байден з шейхом Мухаммедом бен Заєдом  
аль-Нахаяном, 08.03.2016 р.
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тично триває з 2004-го року. У вересні 
2014-го року розпочався останній, найбільш 
тривалий етап цієї війни, де, з одного боку, 
беруть участь повстанці шиїтського руху «Ан-
сар Аллах», а з іншого — урядові війська, що 

лояльні до екс-президента Абд-Раббу Ман-
сура Хаді. Повстанців-хуситів підтримує Іран, 
екс-президента А. М. Хаді — коаліція кіль-
кох арабських країн на чолі з КСА, яка ввела 
свої війська в Ємен 25 березня 2015-го року. 
Основну роль у цій коаліції відіграють КСА і 
ОАЕ. Якщо адміністрація Б. Обами розцінила 
вторгнення арабської коаліції в Ємен, як по-
милкову і невиправдану акцію, і наприкінці 
2016-го року навіть запровадила мораторій на 
продаж керованих ракет Саудівській Аравії, 
то адміністрація Д. Трампа розглядала Ємен, 
як можливість завдати удару «по регіональ-
них амбіціях Ірану». У березні 2017-го року 
Конгрес США схвалив терміновий продаж 
Саудівській Аравії керованих боєприпасів на 
суму 390 млн дол., а Пентагон надавав «ара-
війській коаліції» розвідувальні дані і безпі-
лотну авіацію. Два роки — у 2015-му і 2016-
му — адміністрація Б. Обами мала справу з 
цією проблемою, тож ситуація в Ємені для 
Дж. Байдена досить добре знайома.

19 січня ц. р. тоді ще претендент на пост 
держсекретаря Е. Блінкен пообіцяв «негай-
но» переглянути визнання адміністрацією 
Д. Трампа єменських повстанців-хуситів те-
рористичною організацією, зазначивши, що 
рішення внести це угруповання до «чорного 
списку» може лише погіршити масштабну гу-
манітарну катастрофу у Ємені, що загрожує 
загибеллю від голоду мільйонам єменців. За 
його словами, визнання хуситів терористич-
ною організацією «нічого не дало» для про-
сування миру у Ємені. 5 лютого, після того як 
Дж. Байден оголосив про припинення амери-
канської підтримки наступальних операцій 

КСА в Ємені і про початок пошуку мирних 
шляхів врегулювання конфлікту, Е. Блінкен 
офіційно повідомив Конгрес про намір ска-
сувати санкції адміністрації Д. Трампа проти 
повстанців-хуситів. Нещодавно призначений 
спецпосланець США по Ємену Тімоті Лендер-
кінг має намір провести переговори з усіма 
сторонами єменського конфлікту. Міністер-
ство закордонних справ Ірану заявило, що 
нова позиція США щодо єменської війни 
може стати «кроком до виправлення мину-
лих помилок».

США — Афганістан. Ситуація в Афга-
ністані є однією з найскладніших зовніш-
ньополітичних проблем для адміністрації 
Дж. Байдена. Створений відповідно до резо-
люції РБ ООН 1386 від 20 грудня 2001-го року 
і очолюваний НАТО міжнародний військо-
вий контингент — Міжнародні сили сприян-
ня безпеці (International Security Assistance 
Force, ISAF) — діяв на території Афганістану 
з 2001-го по 2014-й рік. До складу ISAF входи-
ли підрозділи збройних сил 50-ти країн сві-
ту, в тому числі і України. Найбільшим був і 
залишається військовий контингент США. З 
1 січня 2015-го року на зміну ISAF заснована 
небойова місія НАТО — операція «Рішуча під-
тримка» (Resolute Support Mission) з навчан-
ня та надання допомоги урядовим військам 
Афганістану. Головне завдання міжнародних 
сил в Афганістані полягає у стримуванні ак-
тивності терористичних угруповань, в першу 
чергу «Аль-Каїди» та ІДІЛ. В геополітичному 
вимірі нестабільний Афганістан дестабілізує 
ситуацію на Середньому Сході і частково — у 
східній частині Близького Сходу.

Через погіршення ситуації в країні 25–
26 травня 2017-го року на саміті країн НАТО 
вирішили збільшити чисельність військового 
контингенту з 12 тис. до 15 тис. осіб. Станом 

Джо Байден в Афганістані, 11.01.2011 р.

Сана — столиця Ємену
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на березень 2020-го року у Афганістані було 
дислоковано до 13 тис. солдатів США і НАТО. 
За даними Пентагону, до цього часу через Аф-
ганістан пройшли майже 100 тис. американ-
ських солдатів, з них загинуло більше 2 тис. 
і понад 20 тис. дістали поранення. Вартість 
операцій військ США в Афганістані з 2011-го 
по 2020-й рік склала 776 млрд дол.

У жовтні 2020-го року Д. Трамп, не узго-
дивши з НАТО, оголосив про виведення 
американських військ з Афганістану, що ви-
кликало подив у лавах союзників. Пізніше 
тимчасово виконуючий обов'язки глави Пен-
тагону Крістофер Міллер уточнив, що США 
скоротять чисельність свого контингенту в 
Афганістані з 4,5 тис. до 2,5 тис. військовос-
лужбовців.

Поступове виведення американських сил 
з Афганістану передбачене в угоді про мир, 
підписаній 29 лютого 2020-го року США і 
рухом «Талібан», який на даний час контро-
лює 80 % території країни. В обмін на таке 
виведення «Талібан» зобов'язався розірвати 
зв'язки з «Аль-Каїдою» і надати гарантії з від-
новлення мирних переговорів з афганським 
урядом в Кабулі. Якщо таліби виконають свої 
зобов'язання, то війська США та їхніх союзни-
ків по НАТО будуть виведені з Афганістану до 
1 травня 2021-го року. Якщо ж до цього часу 
мирні перемовини будуть безрезультатними, 
то частина військ США та інших країн НАТО, 
швидше за все, залишаться і після 1 травня.

Повне виведення американських військ з 
Афганістану розглядається деякими амери-
канськими конгресменами, зокрема лідером 
республіканців у Сенаті Мітчем Макконнел-
лом і головним демократом у сенатському 
комітеті з питань збройних сил Джеком Рі-
дом, як занадто велика поступка талібам на 
тлі десятків тисяч жертв як серед військових 
США та коаліції, так серед мирного населення 
цієї багатостраждальної країни, яка перебу-
ває в умовах перманентної війни з моменту 
вторгнення радянських військ у грудні 1979-
го року. Втім, чимало конгресменів все ж на-
полягає на безумовному виведенню амери-
канських військ з Афганістану. При цьому слід 
зазначити, що не всі країни НАТО поспішають 
це зробити. Зокрема, уряд Німеччини, країни 
з другим за розміром контингентом в Афганіс-
тані, вже схвалив продовження місії Бундесве-
ру у цій країні до 2022-го року.

За даними афганської інформагенції 
TOLOnews, на початку березня ц. р. держсе-

кретар США Е. Блінкен надіслав листа пре-
зидентові Афганістану Ашрафу Гані з пропо-
зицією провести у Туреччині конференцію 
на високому рівні під егідою ООН за участю 
представників США, Китаю, Пакистану, Ірану, 
Індії та Росії для «обговорення єдиного під-
ходу щодо підтримання миру в Афганістані». 
Передбачалося, що напередодні конферен-
ції спецпосланець США по Афганістану Зал-
май Халілзад проведе низку зустрічей з аф-
ганським урядом і керівництвом талібів [20].

МЗС РФ вирішило випередити держде-
партамент США. 18 березня в Москві зібра-
лися представники чотирьох країн — Росії, 
США, Китаю і Пакистану, а також представ-
ники афганської влади, легальної опозиції і 
руху «Талібан». Делегацію афганського уряду 
очолював радник президента Афганістану з 
питань безпеки Масум Станікзай. Вищу раду 
з національного примирення Афганістану 
представляв доктор Абдулла Абдулла. У пе-
реговорах брав участь спецпосланець США по 
Афганістану Залмай Халілзад. На конференції 
ухвалена підсумкова заява, в якій йдеться про 
неприпустимість відновлення «Ісламського 
Емірату» і проведення традиційного весняно-
го наступу талібів. У заяві також міститься за-
клик до уряду ІРА і Вищої ради з національно-
го примирення розпочати переговори з рухом 
«Талібан». У своєму виступі на конференції 
глава делегації «Талібан» Абдулла Барадар 
заявив, що мир можливий тільки «після вста-
новлення ісламської системи» в країні…

Висновки і прогнози
Хто б не став президентом США, амери-

канський державний корабель завжди руха-
ється раз і назавжди обраним демократичним 
курсом, хоча інколи й з тимчасовими відхи-
ленням, на відміну, наприклад, від деяких 

Абдулла Абдулла і Ашраф Гані
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пострадянських країн, де демократія все ще 
тільки починає розвиватися, долаючи авто-
кратичні і тоталітарні наслідки та пережитки 
квазікомуністичних режимів. Кожному пре-
зидентові в історії США, як особистості, був 
притаманний певний стиль керівництва, у 
кожного президента були свої пріоритети у 
внутрішній і зовнішній політиці в рамках ви-
значених президентських повноважень, але 
жоден з них не міг і не може змінити курс 
країни на 180 градусів, тому що у США статус 
президента — це лише одна із гілок системи 
колективної влади, яка врівноважується ін-
шими гілками. Зважаючи на це, можна ствер-
джувати, що близькосхідна політика США за 
час перебування у Білому домі Дж. Байдена 
кардинальних змін не зазнає, проте, цілком 
можливе досить суттєве корегування цієї по-
літики. Будемо сподіватися, що корегувати-
меться з користю для народів Близького Сходу 
і всього світу.

Однією із найбільших проблем в регіоні 
БСПА є його конфліктогенність, нерівномір-
ний економічний розвиток його країн, соці-
ально-політичні потрясіння, громадянські 
війни та етно-релігійні конфлікти. Це вправ-
но використовують військово-промислові 
транснаціональні корпорації, умовою розвит-
ку і збагачення яких якраз є нестабільність 
і збройні конфлікти, що підтримує попит 
на вироблені ними ОВТ. Тому для того, щоб 
припинити громадянські війни, недостатньо 
примирити конфліктуючі сторони. Треба 
ще й приборкати ненаситні апетити власни-
ків згаданих корпорацій, а це — надскладне 
завдання для глав держав, в тому числі і для 
президента США Дж. Байдена, який, судячи з 
його багаторічної політичної діяльності, розу-
міє, що народам Близького Сходу і Північної 
Африки, як і всім народам світу, передусім по-
трібен розвиток економік їхніх країн, покра-
щення життєвого рівня населення, ліквідація 
бідності, розвиток освіти, культури і охорони 
здоров'я, а не збройні перегони і утворення 
нових військових блоків.

До цього часу у врегулюванні локальних 
конфліктів в регіоні БСПА США застосовували 
переважно військові інструменти, що навпаки 
призводило до їх ще більшого розпалювання. 
Президент Дж. Байден, зважаючи на його дос-
від та погляди, швидше за все, проводитиме 
близькосхідну політику США більш послідов-
но і зважено, ніж це робив Д. Трамп. І буде ак-
тивніше взаємодіяти з союзниками по НАТО 

і регіональними партнерами. Швидше за все, 
дипломатичні інструменти стануть пріоритет-
ними для Дж. Байдена у справі з врегулюван-
ня локальних конфліктів і розвитку відносин 
США з країнами БСПА. Тому, роль держде-
партаменту може значно посилитися у справі 
ведення зовнішньої політики США. Однак, 
дипломатію слід підкріплювати фінансовими 
вливаннями, інвестиціями та економічною до-
помогою тим країнам, які цього потребують.

На мій погляд, перше, що слід зробити ад-
міністрації Дж. Байдена на Близькому Сході, 
це надати гуманітарну допомогу, щоб вряту-
вати мільйони сирійців і єменців від голодної 
смерті. Природно, виконати таку складну і не-
дешеву місію навіть для США, без взаємодії з 
Всесвітньою продовольчою програмою ООН 
(UNWFP) та іншими заможними країнами, 
буде дуже непросто. Але США можуть висту-
пити ідеологом і організатором цієї високої 
місії під гаслом — «Продукти замість бомб». 
Сьогодні 270 млн людей в різних країнах сві-
ту загрожує смерть від голоду, з яких 30 млн 
на 100 % залежать від допомоги UNWFP. За 
оцінками цієї організації, для порятунку цих 
30 млн життів необхідно всього 5 млрд дол., у 
той час, як всього у світі накопичено статків на 
суму в 400 трлн дол. Сполучені Штати могли б 
ввести свої війська до Сирії і Ємену, як для за-
безпечення розподілу продовольства, так і для 
припинення там бойових дій. Бажано також, 
щоб порятунок людей від голоду супроводжу-
вався відновленням інфраструктури в Сирії, 
Іраку, Ємені та Лівії і з залученням саме тих 
країн, які цю інфраструктуру руйнували.

Значною мірою успіх близькосхідної по-
літики адміністрації Дж. Байдена залежати-
ме від того, як складуться відносини США з 
Туреччиною і особисті відносини Дж. Байде-
на з Р. Ердоганом. Річ у тому, що Туреччина 
відіграє унікальну ключову роль не тільки 
на Близькому Сході, але й в інших суміж-
них з нею регіонах: у Східному Середземно-
мор'ї, Південно-Східній Європі, в Чорномор-
сько-Каспійському регіоні і в Центральній 
Азії. В останні роки зростає також її роль в 
Африці. Жодна з країн Близького Сходу не 
може зрівнятися з Туреччиною за рівнем 
розвитку її економіки, міцності збройних сил 
та оборонно-промислового комплексу. Про-
те, на мій погляд, основною перешкодою на 
шляху нормалізації відносин між Анкарою 
і Вашингтоном є надмірні геополітичні ам-
біції вельмишановного пана Р. Ердогана. 
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Тому, завдання Дж. Байдена і Р. Ердога-
на полягатиме, скоріш за все, в гармоніза-
ції геополітичних устремлінь Вашингтона 
і Анкари. Чи вдасться це їм обом — велике 
питання, бо зробити це буде нелегко. Але ж 
скоро виповнюється 70 років, як США і Ту-
реччина перебувають і взаємодіють в лавах 
НАТО. Можливо, переосмислення саме цього 
факту допоможе їм гармонізувати свої відно-
сини. Якщо так станеться, то це, перш за все, 
буде на благо американському і турецькому 
народам, а також народам і країнам, що роз-
ташовані у радіусі щонайменше трьох тисяч 
кілометрів навколо Туреччини.
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Перспективи 
африканської 
політики 
Джо Байдена в 
контексті відносин 
Китаю, Євросоюзу, 
Росії і Туреччини  
з країнами Африки

Важливість Африканського континенту 
для провідних країн світу обумовлюєть-
ся як їх політичними, так і економічни-

ми інтересами. І хоча сьогодні Африка все ще 
не надто інтегрована у глобальну економіку і 
її частка у світовій торгівлі вимірюється кіль-
кома відсотками, все ж у цього суб’єкта світо-
вої економіки велике майбутнє. Коли йдеться 
про його економічний потенціал, то передусім 
згадують про значні африканські природні 
копалини і різноманітні сировинні ресурси. 
Але найбільший капітал — люди, саме вони її 
розвивають, оскільки економіка не спромож-
на розвиватись самотужки. За прогнозами 
Світового банку і МВФ, у ХХІ столітті Африка 
стане у світі найбільш динамічним регіоном, 
від якого значною мірою залежатиме характер 
і темпи економічного зростання розвинутих 
держав, їх забезпеченість сировиною, енерге-
тичними ресурсами і тим же людським капі-
талом.

Здається, усвідомлення перспективи по-
літики адміністрації Дж. Байдена щодо країн 
Африки буде більш адекватне, якщо її розгля-
дати в контексті майбутньої глобальної полі-
тики Вашингтона на найближчі чотири роки, 
зважаючи при цьому на ставлення американ-
ського президента до пріоритетів зовнішньої 
політики США і на досвід його діяльності на 
міжнародній арені протягом останніх п’ятде-
сяти років. З моменту свого першого обрання 
до Сенату у 1972-му році і до того, як він став 
віце-президентом у 2009-му році, Дж. Байден 
двічі очолював сенатський комітет з міжна-
родних відносин. Протягом останніх вище-
згаданих п’ятдесяти років він досить часто 
вирушав у закордонні поїздки, зустрічався на 
всіх континентах з лідерами багатьох держав. 
Таким чином, його погляди на ведення зов-
нішньої політики США добре відомі і значною 
мірою передбачувані. Чимало експертів вва-
жають, що він — найдосвідченіший президент 
США в міжнародних справах за період після 
Другої світової війни.

Та ж експертна більшість вважає, що 
нормалізація і зміцнення відносин з країна-
ми НАТО стане одним з його першорядних 
завдань у політиці стосовно європейського 
континенту. Передбачається, що Дж. Байден 
намагатиметься відновити відносини США з 
НАТО, які значно послабив Д. Трамп, і швид-
ше за все наполягатиме на розширенні як мі-
сії, так і складу Альянсу для вирішення про-
блем ХХІ століття. Ініціатива Дж. Байдена 

 Володимир  
Хоманець 

Надзвичайний і Повноважний 
Посол України в Туніській 
Республіці, кандидат 
економічних наук



31

В. Хоманець. Перспективи африканської політики Джо Байдена

Африка: якою вона є  
у цифрах і фактах

Для такої наддержави, як США, будь-який 
континент чи регіон на Земній кулі вважа-
ється провідним. Безперечно, це стосується і 
Африканського континенту, якому у зовніш-
ній політиці США також відведене поважне 
місце, зокрема що стосується економічної та 
безпекової сфер. До того ж для 46 мільйонів 
афроамериканців Африка є прабатьківщиною, 
країни якої мають 44 голоси у Світовій органі-
зації торгівлі і 54 — у Організації Об'єднаних 
Націй. Африканський континент — величез-
ний ринок з населенням близько 1,3 млрд осіб. 
До речі, у США проживає і працює близько 
2,5 млн емігрантів з африканських країн.

Передбачається, що у наступні 35 ро-
ків населення на цьому континенті зросте 

 скликати у 2021-му році глобальний саміт за 
демократію і захист прав людини свідчить, 
що 46-й президент США і його адміністрація 
докладатимуть багато зусиль для захисту і по-
ширенню демократії в усьому світі. Очікується 
також, що Дж. Байден поновить участь США в 
тих міжнародних угодах, від яких відмовився 
Д. Трамп. Він має намір повернутися перш за 
все до Паризької угоди з клімату 2015-го року 
і відновити співпрацю з Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров'я. Дж. Байдену вже 
вдалося продовжити на п’ять років Договір з 
РФ про скорочення стратегічних наступальних 
озброєнь (СНО-3). Він збирається реанімувати 
переговори про відновлення «ядерної угоди» 
з Іраном (СВПД), укладеної у 2015-му році, з 
якої США, за наполяганням Д. Трампа, вийш-
ли у травні 2018-го року. На цьому шляху ад-
міністрація Дж. Байдена вже зробила свій 
перший крок [1].
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до 3 млрд осіб, з яких 2 млрд становитимуть 
діти до 18 років. За прогнозами ООН, на-
прикінці XXI століття тамтешнє населення 
збільшиться до 4,3 млрд осіб. І це на тлі не-
впинного зменшення кількості населення в 
більшості європейських країн! Тобто, на той 
час майже третина нашого людства житиме 
в Африці. Зрозуміло, цей чималий людський 
ресурс зможе себе проявити лише за умови 
запровадження на континенті обов’язкової за-
гальної освіти, зокрема, професійної. Рівень 
урбанізації Африки становить близько 37 %, 
що на рівні Китаю та Індії. За розрахунками 
The Brookings Institution, споживчий попит 
в Африці у 2025-му році складатиме 2,1 трлн 
доларів, а до 2030-го року збільшиться до 2,5 
трильйонів. Щоб створити до 2050-го року су-
часну міську інфраструктуру Африки, щорічні 
інвестиції повинні сягати 130–170 млрд дола-
рів [2].

За даними МВФ станом на 2020-й рік, су-
купний номінальний ВВП країн континен-
ту становив 2,5 трлн доларів, тобто, на рівні 
Франції чи Індії. В цілому економіка афри-
канських країн все ще зосереджується на ви-
робництві сільськогосподарської продукції. У 
сільському господарстві працює 65 % афри-
канської робочої сили, і його частка становить 
32 % від загального ВВП африканських країн. 
Більшість економік країн Африки, так би мо-
вити, первинні виробники сільськогосподар-
ських та сировинних товарів — нафти, газу 
та інших корисних копалин. При цьому вони 
створюють дуже мало доданої вартості, що 
не сприяє зростанню ВВП. Протягом остан-
ніх десяти років у більшості тамтешніх країн 
практично не спостерігалося зростання ВВП 
на душу населення, або ж було незначним.

Близько трьох чвертей африканських країн 
все ще перебувають у нижній половині світо-
вого рейтингу ВВП на душу населення. Над-

звичайна бідність залишається великою про-
блемою для більшості африканських народів. 
Понад двадцять африканських країн мають 
дохід на душу населення менше, ніж 2 тис. до-
ларів на рік. Ще у десяти країнах ВВП на душу 
населення становить від 2-х до 3-х тис. доларів.

Доходи від національних природних ба-
гатств у більшості африканських країн розпо-
діляються серед населення вкрай нерівномір-
но. Навіть у найбагатших на природні ресурси 
країнах, таких як Демократична Республіка 
Конго і Нігерія, переважна більшість населен-
ня перебуває в умовах цілковитого зубожін-
ня. Так, у ДРК багатющі запаси мінеральної 
сировини, проте місцеве населення потерпає 
від голоду. За даними Брукінгського інституту 
(США), близько 87 млн громадян Нігерії, а це 
майже половина населення, змушені вижива-
ти менш ніж за 2 долари у день, хоча у цій кра-
їні добувають найбільше нафти в Африці [3]. 
Через бідність сотні мільйонів людей мешка-
ють в умовах жахливої антисанітарії і не мають 
доступу до елементарного медичного обслуго-
вування. Тому, десятки мільйонів африканців 
страждають від пандемій ВІЛ/СНІДу, малярії, 
COVID-19 та інших хвороб, а сотні тисяч, не от-
римавши кваліфікованої медичної допомоги, 
щороку помирають.

Економічний розвиток африканських країн 
досить нерівномірний: на 3 країни із 54 країн 
Африки — Нігерію, ПАР та Єгипет — припадає 
майже 50 % ВВП континенту. В африканських 
надрах зосереджені десятки цінних природних 
копалин. Африка посідає перше місце у світі 
за запасами бокситів, золота, алмазів, фос-
форитів, марганцю і хрому, друге місце — за 
запасами міді, урану, берилію і графіту і тре-
тє — за запасами нафти, газу, ртуті та залізної 
руди. Майже половина золота, будь-коли ви-
добутого на земній кулі, надходить з одного 
місця — Вітватерсранда в ПАР. Нестабільність, 
громадянські війни і військові конфлікти, що 
не припиняються в Африці до сьогоднішнього 
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дня, не дозволяють досягти стійкого розвитку 
африканських країн, що є найбільшою їх про-
блемою.

США і проблеми безпеки  
в Африці

Тривалий час Африка була и залишаєть-
ся найбільш конфліктогенним континентом. 
За більш, як 40 останніх років там відбулося 
18 повномасштабних громадянських воєн, по-
над 100 військових заколотів, 11 випадків гено-
циду і масового політичного терору, не врахо-
вуючи тисячі дрібних повстань, міжетнічних 
сутичок і прикордонних інцидентів. У ХХІ сто-
літті в Африці тривали громадянські війни і 
локальні збройні конфлікти, що розпочалися 
у 90-х роках минулого століття, і виникали 
нові. В таких країнах, як Лівія, Малі, Нігер, 
Нігерія, ЦАР, ДРК, Ліберія, Південний Судан, 
Буркіна-Фасо, Чад вони тривають і нині. У цих 
війнах і конфліктах загинуло близько 10 млн 
чоловік, ще більше стали каліками. В Африці 
налічується майже 50 % від загальносвітової 
кількості біженців (понад 7 млн чол.) і 60 % 
переміщених осіб (20 млн чол.). Зараз у Афри-
ці проводяться шість із дванадцяти операцій 
ООН з підтримання миру [4].

В ухваленій у 2015-му році Африканським 
союзом (АС) програмі «Порядок денний 2063» 
(Agenda 2063) запобігання і припинення гро-
мадянських воєн і конфліктів визнано най-
більш пріоритетним завданням африканських 
країн на найближчі десятиліття. Проблема 
настільки велика, що африканські країни 
сподіваються з нею впоратися лише до 2063-
го року, але, очевидно, без допомоги США і єв-
ропейських держав зробити це їм не вдасться.

Основною військовою потугою США в Аф-
риці вважається засноване у 2007-му році аме-
риканське військове командування AFRICOM, 
здатне виконувати будь-які військові завдан-
ня в будь-якій африканській країні. AFRICOM  

покликане сприяти утворенню на цьому кон-
тиненті стабільного та безпечного політично-
го середовища і підтримувати зовнішню щодо 
Африки американську політику. Командува-
чем AFRICOM у липні 2019-го року призначе-
ний генерал Стівен Таунсенд. Штаб-квар-
тира AFRICOM розташована в німецькому 
Штутгарті, проте не виключено, що її переве-
дуть до однієї з африканських країн, скоріш за 
все до Джібуті. У листопаді 2020-го року стало 
відомо про об’єднання військових континген-
тів ЗС США в Європі і в Африці в єдине коман-
дування (USAREUR-AF).

У своїй доповіді у січні 2020-го року ко-
мітетові Сенату США з питань збройних сил 
генерал С. Таунсенд наголошував, що Африка 
важлива для Сполучених Штатів, оскільки там 
існують геостратегічні райони і морські шляхи, 
які мають велике значення для міжнародної 
торгівлі і операцій США в усьому світі. С. Таун-
сенд також зазначав, що «запорукою безпеки і 
процвітання США в майбутньому є збережен-
ня стратегічного доступу і впливу в Африці у 
разі виникнення кризової ситуації» [5].

Основну військову базу AFRICOM розта-
шували на території Джибуті, де також дис-
локуються військові бази Франції, Італії, Япо-
нії та Китаю. Загалом США створили понад 
60 військових форпостів і опорних пунктів на 
континенті. На даний момент в Африці пере-
буває від 6 до 7 тис. американських військо-
вослужбовців. Африканські країни, з якими 
співпрацює AFRICOM, поділені на чотири 
групи. У першій групі — країни, які розташо-
вані в Північно-Східній Африці, окрім Єгипту. 
Друга група — великі африканські країни, які 

Командувач   AFRICOM  генерал  Стівен  Таунсенд
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є партнерами США. Це ПАР, Нігерія, Алжир, 
Ефіопія, Кенія, Сенегал. Третя група — важ-
ливі з економічної точки зору нафтовидобувні 
країни Гвінейської затоки. До четвертої гру-
пи віднесена решта країн, які менш цікаві для 
США з різних причин і переважно у зв'язку з їх 
незручним для США географічним положен-
ням [6].

З 2011-го року AFRICOM, захищаючи ци-
вільне населення, веде активні бойові дії 
проти різноманітних терористичних угру-
повань (аль-Каїда, ІДІЛ, Харакат аш-Шабаб, 
Боко Харам) і надає різноманітну допомогу 
країнам-партнерам, а також миротворчим 
місіям ООН та Африканського союзу. Важ-
ливе завдання AFRICOM — вишкіл особового 
складу збройних сил близько 20 африкан-
ських держав. США також постачають для 
країн-партнерів оборонне обладнання, озбро-
єння і військову техніку. Командування актив-
но співпрацює з посольствами США, а також 
з американськими бізнесовими структурами, 
персонал і об’єкти яких потребують захисту в 
Африці.

Палата представників і Сенат Конгресу 
США 21 січня ц. р. затвердили запропонова-
ну президентом Дж. Байденом кандидатуру 
на пост міністра оборони США — 67-річного 
відставного генерала армії Ллойда Остіна. 
Він перший темношкірий міністр оборони в 
історії Сполучених Штатів. Чотиризірковий 
генерал Л. Остін очолював в Іраку бойові дії 

проти екстремістського угруповання «Іслам-
ська держава». Свого часу Дж. Байден був вра-
жений відмінною роботою Л. Остіна на чолі 
Центрального командування ЗС США при 
адміністрації Б. Обами. На думку оглядачів, 
це призначення вітатимуть в країнах Африки, 
що, безперечно, матиме позитивний вплив 
і на місію AFRICOM. Дж. Байден 10 лютого 
ц. р., під час представлення Л. Остіна в Пен-
тагоні, зазначив, що головною місією ЗС США 
«є стримування агресії з боку ворогів і, в разі 
потреби, — ведення бойових дій з метою пе-
ремагати у війнах, щоб Америка залишалася 
в безпеці». 17 лютого ц. р. на зустрічі міністрів 
оборони країн НАТО в режимі онлайн-кон-
ференції Л. Остін заявив, що «дестабілізуюча 
політика Російської Федерації є одним з голов-
них викликів для НАТО, якій треба протидіяти 
не тільки в Європі, але й в інших регіонах — на 
Близькому Сході і в Африці» [7].

На думку багатьох експертів, якщо 
Д. Трамп намагався зменшити військову при-
сутність США в Африці, то Дж. Байден цього 
не тільки не робитиме, а й швидше за все на-
магатиметься її посилити, мотивуючи це зрос-
танням військової присутності Росії і Китаю 
на Африканському континенті. За словами ге-
нерала С. Таунсенда, Москва і Пекін сьогодні 
змагаються на Африканському континенті з 
Вашингтоном, активно використовуючи еко-
номічні, дипломатичні та військові засоби для 
поширення свого впливу, «проте в Африці у 
США є конкурентна перевага над Росією і Ки-
таєм, і ми повинні нею скористатися».

США — Африка: торгівля  
та економічна співпраця

Американсько-африканські торговельні 
відносини протягом останніх 20 років регулю-
ються законом США «Про економічне зростан-
ня і торгові можливості Африки» (African 
Growth and Opportunity Act, AGOA), мета яко-
го — стимулювати інвестиції в африканську 
економіку, надаючи африканським країнам 
змогу безмитно продавати у США їх товари. 
Термін дії AGOA закінчується у 2025-му році, 
але цілком можливо, що на зміну йому запро-
вадять двосторонні та регіональні торговель-
ні угоди з деякими країнами Африки. Остан-
нім часом обсяги двосторонньої торгівлі між 
США і Африкою помітно зменшились. За да-
ними Агенції США з міжнародного розвитку 
(USAID), такий обсяг торгівлі виріс майже в 

Міністр оборони США генерала армії Ллойд Остін
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5 разів, з 31,3 млрд доларів у 1997-му році до 
пікового значення 141,8 млрд доларів у 2008-
му році. Але згодом почав поступово знижу-
ватися до 72,7 млрд доларів у 2014-му році і до 
56,8 млрд доларів у 2019-му, тобто, вчетверо 
менше, аніж обсяг товарообігу Китаю з Афри-
кою в поточному році. Якщо за перші шість 
місяців 2019-го року обсяг двостороннього 
товарообігу становив 31,3 млрд доларів, то за 
такий же період 2020-го року він зменшив-
ся більш як удвічі — до 12,7 млрд доларів. У 
2020-му році через пандемію COVID-19 тор-
гівля товарами між США і Африкою зменши-
лася, склавши 16,2 млрд доларів з експорту 
та 17,7 млрд доларів з імпорту, у порівнянні з 
26,7 млрд доларів з експорту і 30,2 млрд дола-
рів з імпорту у 2019-му році.

80 % експорту США припадає лише на 
десять країн: ПАР, Нігерію, Ефіопію, Анголу, 
Гану, Того, Кенію, Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін. 
При цьому цікаво, що баланс торгівлі загалом 
протягом останніх двох десятків років зали-
шався досить стабільним, приблизно однако-
вим по імпорту та експорту. У період з 2013-го 
по 2015-й рік прямі іноземні інвестиції (ПІІ) 
США в країни Африки зменшилися з 61 млрд 
доларів до 50 млрд доларів. Втім, США зали-
шаються третім за величиною джерелом ПІІ 
для Африки після Франції і Нідерландів. За 
деякими даними, ПІІ Китаю станом на 2020-й 
рік також становили не менше 50 млрд дола-
рів. Згідно з прогнозами, приватні інвестиції в 
Африці зростатимуть далі і при адміністрації 
Дж. Байдена, як і при попередніх адміністра-
ціях. Згідно з даними компанії Refinitiv, США 
оголосили про 15-ть укладених угод з країна-
ми Африки в першому півріччі 2020-го року 
порівняно з 11-ма в першому півріччі 2019-
го року. У першому півріччі минулого року в 
Африці було оголошено про укладені угоди на 
суму 658 млн доларів, що становило зростан-
ня на 219 % в порівнянні з першим півріччям 
2019-го року (206 млн доларів).

Африканська політика  
адміністрацій  

Б. Обами і Д. Трампа
Перед тим, як перейти до прогнозування 

політики адміністрації президента Дж. Байде-
на в Африці, ми, очевидно, повинні згадати 
основні аспекти африканської політики його 
попередників — Б. Обами і Д. Трампа, — щоб 
уявити, наскільки політика Дж. Байдена буде 

продовженням політики Б. Обами і наскільки 
вона відрізнятиметься від політики Д. Трам-
па, як його опонента. Отже, розпочнемо з аф-
риканської політики президента Б. Обами, з 
яким Дж. Байден працював протягом 8 років і 
брав безпосередню участь в її реалізації.

Загалом основний тренд зовнішньої полі-
тики 44-го президента США Б. Обами і його 
команди стосувався стабілізації міжнародної 
ситуації та врегулювання поточних конфліктів 
у світі. Б. Обама намагався перезавантажити 
відносини з Росією, а наприкінці своєї прези-
дентської каденції надавав підтримку Грузії та 
Україні, які стали жертвами російської агресії. 
Підписання у 2010-му році договору з Росією 
про скорочення ядерних озброєнь вважаєть-
ся серйозним досягненням Б. Обами. Він став 
першим чинним американським президентом, 
який у травні 2016-го року відвідав місто Хі-
росіму і закликав світ повністю відмовитися 
від ядерної зброї. Б. Обама встановив дипло-
матичні відносини з комуністичної Кубою, 
домігся поступу щодо іранської ядерної про-
грами і завершення війни в Іраку. У період 
його президентства збройні сили США взяли 
на себе основний тягар боротьби з тероризмом 
на Близькому Сході і в Африці. Вже на першо-
му році свого президентства Б. Обама став лау-
реатом Нобелівської премії миру «за зусилля у 
зміцненні міжнародної дипломатії і співпраці 
між народами». Проте, на наш погляд, участь 
США в інтервенції проти Лівії у 2011-му році, 
про що згодом Б. Обама публічно жалкував, 
значною мірою знівелювала всі його вищезга-
дані досягнення. Втім, він зробив певні висно-
вки із лівійської трагедії і, незважаючи на тиск 
з боку деяких союзників по НАТО, відмовився 
від втручання в громадянську війну в Сирії з 
метою усунення президента Башара Асада.
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Обрання афроамериканця кенійського по-
ходження Б. Обами на пост президента США 
сприймалося з великим ентузіазмом як афро-
американцями, так і народами Африки. Вже 
одне те, що протягом 8-річної президентської 
каденції Б. Обама відвідав 14 африканських 
країн, свідчить про його зацікавленість в ак-
тивному розвитку американсько-африкан-
ських відносин. Незабаром після вступу на 
посаду президента Б. Обама двічі побував на 
Африканському континенті: у червні 2009-
го року — в Єгипті і в листопаді того ж року — 
в Гані. До речі, віце-президент Дж. Байден і 
держсекретар Х. Клінтон відвідали більш ніж 
по 20 африканських країн.

Протягом своєї президентської каденції 
Б. Обама запропонував низку програм з роз-
витку африканських суспільств. Так, у 2010-
му році він ініціював програму «Почин мо-
лодих африканських лідерів» (Young African 
Leaders Initiative, YALI Network) з метою допо-
могти молоді на континенті підготуватися до 
роботи на керівних посадах, надавши можли-
вість для навчання, створення Інтернет-мереж 
та формування навичок. Протягом останніх 
десяти років понад 250 тис. молодих африкан-
ців навчалися за цією програмою. У тому ж 
році Б. Обама запропонував ще одну програ-
му — «Нагодуй майбутнє» (Feed the Future) з 
метою інвестувати сільське господарство кра-
їн, що розвиваються, зокрема, розташованих 
на південь від Сахари. На реалізацію цієї про-
грами у період з 2010-го по 2014-й роки аме-
риканська агенція USAID та інші федеральні 
відомства інвестували 11,3 млрд доларів.

У 2013-му році Б. Обама ініціював про-
граму «Енергетика Африки» (Power Africa) 
з метою подвоїти доступ до електроенергії в 
Африці на південь від Сахари за допомогою 
відновлюваних джерел. У серпні 2014-го року 
за участю 50 африканських лідерів відбувся 
перший, організований Б. Обамою триденний 
саміт лідерів США і Африки для поглиблення 
партнерських відносин в галузі торгівлі, інвес-
тицій і безпеки.

Принцип «торгівля, а не допомога» став 
наріжним каменем політики Б. Обами щодо 
Африки. Як він казав, «люди не зацікавлені в 
тому, щоб просто отримувати допомогу, вони 
зацікавлені в нарощуванні власного потенціа-
лу». Тим не менш, тільки у 2015-му році США 
надали допомогу країнам, що на півдні від Са-
хари, у розмірі 8 млрд доларів [10]. Хоча це 
не так вже й багато, якщо згадати, що лише 

дві країни — Афганістан (5,5 млрд доларів) та 
Ізраїль (3,1 млрд доларів) — разом отримали 
у тому ж році більше допомоги від США, ніж 
42 африканські країни, що розташовані на 
південних від Сахари широтах.

Діяльність адміністрації президента 
Б. Обами на африканському напрямку мож-
на підтвердити ще багатьма фактами, але й 
цього, напевно, досить, щоб мати уявлення, 
як «син Африки» піклувався про батьківщину 
своїх предків.

Ще задовго до свого висування на пост 
президента США Д. Трамп неодноразово ка-
зав, що обрання президентом США першого 
чорношкірого американця Б. Обами не було 
законним, оскільки він нібито не був народ-
жений на території Сполучених Штатів. (На-
справді Б. Обама народився у серпні 1961 року 
в Гонолулу, Гаваї, США). Очевидно, саме че-
рез расистські випади Д. Трампа лише 6 % аф-
роамериканців віддали за нього свої голоси у 
2016-му році і 8 % — у 2020-му році. Тож завж-
ди слід подумати перед тим, як щось збираєш-
ся промовити…

Коментуючи ініціативи Б. Обами щодо 
допомоги африканським країнам, Д. Трамп 
зокрема несхвально висловлювався: «Кожен 
пенні з 7 млрд доларів, що йдуть в Африку 
згідно з програмою Б. Обами, буде вкрадений 
через жахливу корупцію на цьому континен-
ті». Д. Трамп також досить зневажливо ви-
словлювався про лідерів Африки. Однак, не-
зважаючи на ці заяви Д. Трампа, практично 
всі законодавчі акти і програми на підтримку 
африканських країн продовжували діяти, хоча 
бюджетні асигнування для їх реалізації були 
дещо скорочені. І лише в лютому 2017-го року 
проявився інтерес Д. Трампа до справи з на-
лагодження контактів з президентами трьох 
африканських держав — Нігерії, ПАР і Кенії. 
Проте, протягом 4-х років його президентської 
каденції він не відвідав жодної африканської 
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країни. У червні 2017-го року у Вашингтоні від-
бувся бізнес-саміт «США — Африка». У прове-
деному у серпні 2017-го року в Ломе (Того) чер-
говому щорічному форумі щодо партнерства 
США із Африкою (AGOA Forum) брали участь 
керівники 38 африканських держав. Там було 
оголошено, що закон США «Про економіч-
не зростання і торгові можливості Африки» 
(AGOA) продовжує слугувати «каркасом еко-
номічної політики США в Африці».

У грудні 2018-го року радник з національ-
ної безпеки президента США Джон Болтон 
оприлюднив стратегію США стосовно Аф-
рики (The Trump Administration’s New Africa 
Strategy), основними напрямами якої було 
визначено: зміцнення взаємовигідних торго-
вельних зв'язків; забезпечення ефективного 
використання американської допомоги; про-
тистояння загрозі радикального ісламського 
тероризму. Стратегією окреслюється намір 
Вашингтона протистояти зростаючому впли-
ву Китаю і Росії в Африці. Обидві держави 
звинувачувалися в «хижацькій економіці і 
викраденні мінеральних багатств африкан-
ських країн через борги». Утім, вже у вересні 
2019-го року Д. Трамп звільнив Дж. Болтона, 
зазначивши при цьому, що він «був катего-
рично не згоден з багатьма пропозиціями 
Болтона» [11].

Перспектива політики ад-
міністрації Дж. Байдена  

в Африці
Під час своєї передвиборної кампанії 

Дж. Байден неодноразово згадував «африкан-
ську політику» його майбутньої адміністрації. 
Дехто з представників його команди та екс-
перти-африканісти неодноразово намагалися 
прогнозувати розвиток відносин США з краї-

нами Африки у разі обрання Дж. Байдена на 
пост президента США. Ці висловлювання і 
заяви можна звести до наступних тез:

 — пріоритетом у відносинах США з краї-
нами Африки має бути сприяння їх економіч-
ному зростанню у спосіб зміцнення торгових 
відносин; започаткування ініціатив урбаніза-
ції в африканських містах; демонстрація аме-
риканської моделі демократії та економічного 
розвитку;

 — взаємодія США з африканськими кра-
їнами передбачатиме зміцнення відносин 
на стратегічному та кооперативному рівні. 
Дж. Байден продовжить успішні двопартійні 
програми щодо співпраці з країнами Африки, 
реалізовані попередніми адміністраціями, а 
також заохочуватиме торгівлю та інвестиції 
США на Африканському континенті;

 — пріоритет у співпраці США і Африки 
надаватиметься торгівлі, відновлювальній 
енергетиці, охороні здоров'я, сільському гос-
подарству та допомозі у подоланні пандемії 
коронавірусу COVID-19. Також на порядку 
денному будуть питання інновації, імміграції, 
освіти, інвестування та інфраструктури;

Дж. Байден підтримує угоду про Афри-
канську континентальну зону вільної торгівлі 
(African Continental Free Trade Area, AfCFTA), 
що стала чинною з 1 січня 2021-го року. Усі 
майбутні торгові угоди, укладені між США та 
африканськими країнами, повинні узгоджува-
тись із положеннями AfCFTA. Дж. Байден і на-
далі надаватиме перевагу торговими угодами, 
які сприятимуть обміну товарами та не зашко-
дять американському бізнесу та споживачам;

 — адміністрація Дж. Байдена, зважаючи 
на досягнутий прогрес, сприятиме торгівлі 
та інвестиціям в Африці, оскільки африкан-
ські ринки продовжують швидко розвиватися 
та стають більш потужними. Адміністрація 
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Дж. Байдена ймовірно буде взаємодіяти з 
агенціями ООН в Африці з метою відновити 
стійке фінансування операцій Африканського 
союзу з підтримання миру в Африці.

З перемогою Дж. Байдена на президент-
ських виборах африканські країни сподіва-
ються, що уряд США зосередиться не тільки 
на торгових угодах, але й активізує свою між-
народну роль у захисті прав людини та від-
стоюванні демократичних стандартів. Повага 
до демократичного управління буде одним з 
головних пунктів його політики на Африкан-
ському континенті, що відповідає життєвим 
інтересам більшості населення Африки. За 
даними соцопитувань, проведених панафри-
канською незалежною дослідною установою 
Afrobarometer, 7 із 10 африканців прагнуть 
жити в демократичних державах. Переважна 
більшість відкидає авторитарне або автокра-
тичне правління, практику довічного прези-
дентства і військову диктатуру.

5 лютого ц. р. Дж. Байден звернувся до 
учасників 34-го саміту Африканського союзу. 
У своєму відеозверненні, яке стало його пер-
шим виступом на міжнародному форумі у ста-
тусі президента США, Дж. Байден заявив, що 
Сполучені Штати «готові бути партнером аф-
риканських країн у сфері солідарності, взаєм-
ної підтримки та взаємної поваги». Він виклав 
своє бачення кращого майбутнього для США і 
Африки, «пов'язане зі зростанням торгівлі та 
інвестицій, що сприятиме миру і зміцненню 
безпеки» на континенті. Дж. Байден також за-
явив про своє бажання працювати з регіональ-
ними інститутами, щоб перемогти COVID-19, 
боротися зі зміною клімату і брати участь в 
дипломатичних переговорах з АС для розв’я-
зання конфліктів на континенті [12]. Очільник 
Комісії Африканського союзу Мусса Факі Ма-
хамат, вітаючи таке звернення, зазначив, що 
Африканський союз сподівається на «пере-
завантаження стратегічного партнерства між 
Африкою та США».

На думку багатьох експертів, розвиток 
демократії, боротьба з корупцією та підтрим-
ка прав людини у країнах Африки потребує 
значних фінансових коштів. Однак, до цього 
часу США витрачали на ці цілі досить скром-
ні суми. Так, якщо щорічно США виділяє 
країнам Африки близько 16 млрд доларів на 
економічний розвиток, а також на військову 
допомогу і допомогу у сфері безпеки, то для 
підтримки програм демократизації, освіти, 
підготовки фахівців, організацій з прав лю-

дини, політичних партій і законодавчих ор-
ганів сума, витрачена Сполученими Штатами 
у 54 країнах Африки в 2017-му році склала 
всього 286 млн доларів, що становить 1,7 % 
від загальної допомоги. Щодо інвестицій для 
антикорупційних програм в Африці в тому ж 
році, то США витратили всього 9 млн доларів. 
Працевлаштування в Африці також залиша-
ється великою проблемою, оскільки 85,8 % за-
йнятості припадає на неформальний сектор, і 
африканським країнам необхідно створювати 
12 млн робочих місць щорічно, щоб забезпе-
чувати роботою помітно зростаюче населення 
континенту. Таким чином, щоб реалізувати 
заявлені цілі, адміністрації Дж. Байдена до-
ведеться збільшити фінансування згаданих 
гуманітарних програм [13].

У африканських країн, крім США, є чима-
ло потужних партнерів, включно з Китаєм, 
Японією, Великою Британією, Німеччиною, 
Францією і Росією. Тому, на думку експертів, 
Дж. Байден повинен скористатися перевага-
ми США в такій конкуренції. Одна з переваг — 
наявність африканської діаспори в США, що 
налічує близько 2,5 мільйона африканських 
іммігрантів і щорічно доправляє десятки мі-
льярдів доларів у вигляді грошових переказів 
до Африки. Так, у 2017-му році лише одна Ні-
герія отримала 6,19 млрд доларів переказів зі 
США. Адміністрація Дж. Байдена також мог-
ла б залучати африканську діаспору до про-
цесу формування і реалізації африканської 
політики Сполучених Штатів. У перший день 
перебування у Білому домі Дж. Байден відмі-
нив заборону свого попередника на прибуття 
до США мешканців із деяких мусульманських 
і африканських країн.

Голова комітету із закордонних справ Пала-
ти представників Конгресу США Грегорі Мікс 
вважає, що США повинні захищати демокра-
тію і права людини в Африці так, як вони це ро-
блять у себе вдома, що надасть унікальну мож-
ливість для розвитку партнерських відносин 
на двох рівнях — на міжурядовому і на рівні 
американських та африканських організацій 
громадянського суспільства. На його думку, 
такі партнерські відносини можуть формувати 
дискурс та план дій щодо спільних проблем, 
зокрема таких як: зміцнення демократичних 
норм, залучення громадян до участі у розв’я-
занні соціальних проблем та в антикорупцій-
них заходах; протидія дезінформації та насиль-
ницькому екстремізму; сприяння прозорості, 
підзвітності та повазі до верховенства права; 
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забезпечення справедливого економічного 
зростання та відновлення. Г. Мікс також за-
кликає адміністрацію Дж. Байдена активізува-
ти академічний обмін між американськими та 
африканськими університетами та заохочува-
ти створення американських університетських 
містечок в Африці зі штатним викладацьким 
складом і персоналом [14].

Г. Мікс був одним із тих американських 
конгресменів, хто радив Дж. Байдену призна-
чити 68-річну афроамериканку Лінду То-
мас-Грінфілд, колишню кар’єрну дипломат-
ку з 35-річним стажем дипломатичної служби, 
послом США в ООН, що і сталося 23 лютого 
ц. р., після затвердження її кандидатури Се-
натом Конгресу США. Дж. Байден також при-
значив її членом Ради національної безпеки 
США. Тривалий час Л. Томас-Грінфілд пра-
цювала в держдепартаменті США на афри-
канському напрямку. У 2006–2008-х роках 
вона обіймала посаду головного заступника 
помічника держсекретаря з питань Африки, 
у 2008–2012-му роках була послом США в Лі-
берії, з 2013-го по 2017-й рік працювала по-
мічником держсекретаря у справах Африки. 
З 2017-го року Л. Томас-Грінфілд — почесний 
резидент африканських досліджень у Джор-
джтаунському університеті [15]. Напевно, вона 
матиме добрі стосунки в ООН зі своїми афри-
канськими колегами.

Конкуренти США в Африці: 
Китай, Євросоюз,  
Росія і Туреччина

Африка — Китай. Чимало експертів 
вважає, що за часів президентства Д. Трампа 
позиції США на Африканському континенті 
помітно ослабли, в той час як Китай, країни 
Євросоюзу, Росія, Туреччина і країни Пер-
ської затоки здійснили прорив у взаємодії з 
африканськими країнами. Протягом остан-
ніх десятиліть Китай став одним із основних 
партнерів переважної більшості країн Аф-
риканського континенту у сфері економіки, 
торгівлі та військово-технічного співробітни-
цтва. У 2009-му році Китай вперше перевер-
шив США за обсягом торгівлі з Африкою і досі 
утримує цю першість. На даний час Китай має 
двосторонні торговельні угоди з 48-ма афри-
канськими країнами. До п'ятірки основних 
африканських торговельних партнерів Китаю 
входять Ангола, ПАР, Судан, Нігерія та Єги-
пет, на частку яких, за даними статистично-
го бюро КНР станом на 2018-й рік, припадає 
понад 70 % китайсько-африканської торгівлі, 
тобто, близько 150 млрд доларів. Найбіль-
ший обсяг китайсько-африканської торгівлі 
до цього часу зафіксовано у 2014-му році — 
215 млрд доларів. Подальше падіння цін 
на нафту на світовому ринку призвело до 
зменшення обсягу товарообігу, який у 2017-
му році склав 170 млрд доларів, у 2018-му році 
виріс на 20 % і становив вже 204,2 млрд до-
ларів, у 2019-му році — 208 млрд доларів,  

Голова комітету із закордонних справ Палати 
представників Конгресу США Грегорі Мікс

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд
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а у 2020-му році зменшився на 20 % через 
пандемію коронавірусу і становив близько 
162 млрд доларів.

За даними міжнародної консалтингової 
компанії McKinsey & Company, зараз в Афри-
ці працює близько 10 тис. китайських фірм. 
Найбільше їх в Нігерії, Замбії, Танзанії, Ефі-
опії, ПАР, Кенії та Анголі. Протягом останніх 
двадцяти років Китай створив в Африці понад 
4 тис. підприємств, обсяг китайських прямих 
інвестицій перевищив 50 млрд доларів. Слід 
зазначити, що надходження китайських інвес-
тицій в Африку має стабільну тенденцію до 
зростання, в той час як надходження інвести-
цій із західних держав щороку зменшується. 
Так, з 2013-го року китайські інвестиції збіль-
шилися на 24 млрд доларів, тоді як надхо-
дження інвестицій зі США і Великої Британії 
практично не змінилося, а з Франції — впало 
на 3 млрд доларів.

Китай є також одним з найбільших кре-
диторів африканських країн. У 2000–2017-
х роках КНР видала цим країнам кредитів на 
суму 143 млрд доларів. Найбільші китайські 
кредити отримують: Ангола (21,2 млрд дол.), 
Ефіопія (12 млрд дол.), Кенія, Судан і ДРК (по 
5 млрд дол. кожна). Китайські кредити в ос-
новному спрямовуються на будівництво об'єк-
тів інфраструктури. У вісьмох африканських 
країнах, включно з найбільш розвиненою 
ПАР, китайський юань став резервною валю-
тою. За оцінками американських експертів, 
більшість фінансованих урядом Китаю проек-
тів у країнах Африки спрямовані на забезпе-
чення стійкого видобутку природних покладів 
для їх подальшого експорту саме до Китаю.

Під час реалізації десяти основних планів 
китайсько-африканського співробітництва 
передбачається збудувати близько 30 тис. км 
автомобільних доріг і підвищити пропускну 
спроможність портів до 85 млн тонн на рік. 

Одним з найбільш важливих інфраструктур-
них проектів є створення мегапорту вартістю 
10 млрд доларів на узбережжі Танзанії, що 
на сході Африки, який стане найбільшим на 
континенті і важливою ланкою «Морського 
шовкового шляху» з Китаю до Європи.

Згідно з опитуванням консалтингової 
компанії McKinsey & Company, понад 100 ве-
ликих африканських бізнесменів вважають 
перспективи співпраці з Китаєм більш вигід-
ними і далекосяжними, аніж з іншими краї-
нами, включно зі США, Великою Британією, 
Францією, Італією, Індією та Росією [16]. За 
даними опитування незалежної дослідниць-
кої компанії Afrobarometer, 63 % респонден-
тів із 36 країн Африки вважають, що Китай 
позитивно впливає на Африканський конти-
нент.

Важливе місце в китайсько-африкан-
ських відносинах надається питанням 
безпеки та військово-технічного спів-
робітництва (ВТС). За даними Стокголь-
мського інституту дослідження проблем 
миру (SIPRI), найбільшим постачальником 
озброєння і військової техніки (ОВТ) у регі-
оні в період з 2012-го по 2016-й рік була Ро-
сія, на частку якої припадало 35 % поставок 
ОВТ. Друге місце посідав Китай — 17 %, тре-
тє — США — 9,6 %. Втім, у світових масшта-
бах, за даними SIPRI станом на березень 2019-
го року, експорт ОВТ США на 75 % більший, 
аніж у Росії. Загалом постачання ОВТ з Китаю 
на Африканський континент зростає досить 
швидкими темпами. Так, у період з 2012-го 
до 2016-го року обсяги експорту ОВТ з КНР 
збільшилися на 122 % в порівнянні з періодом 
2007–2011-х років.

У 2017-му році КНР створила свою першу 
військову базу в Джибуті. За даними військо-
вих експертів, ця база у порту Обок в затоці 
Таджура являє собою пункт матеріально-тех-
нічного забезпечення ВМС КНР. Починаючи з 
2013-го року, в рамках мандату ООН в Африці 
перебуває в середньому близько 2 тис. китай-
ських миротворців. У вересні 2015-го року Ки-
тай заявив, що готовий надати для миротво-
рчих операцій ООН 8 тис. солдатів. Втім, 
схоже, що китайське керівництво поки що не 
має наміру суттєво нарощувати свою військо-
ву присутність в Африці, оскільки, судячи з 
усього, воно поки не готове відмовитися від 
давнього принципу своєї зовнішньої політики 
про «нейтралітет і невтручання у внутрішні 
справи інших держав».
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Африка — Євросоюз. Розвиток відно-
син з Африкою став одним із пріоритетів зов-
нішньої політики нового складу Єврокомісії 
під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. При 
цьому Євросоюз має намір відійти від заста-
рілої моделі відносин «донор — реципієнт», 
обираючи нову модель «партнерства рівних». 
Питання співпраці між Євросоюзом і країна-
ми Африки обговорювалися на трьох самітах 
у форматі «ЄС — Африка»: в Каїрі у 2000-
му році, в Лісабоні у 2007-му році і в Абід-
жані у 2017-му році. Протягом найближчих 
п'яти років Євросоюз планує створити в Аф-
риці до 10 млн робочих місць, а також залучи-
ти понад 100 тис. африканських студентів до 
участі в освітній програмі Erasmus+ і 700 тис. 
різних фахівців — до програми з підвищення 
кваліфікації.

Про важливість для Євросоюзу відносин 
з країнами Африки свідчить той факт, що 
У. фон дер Ляєн у грудні 2019-го року, вже 
через тиждень після вступу на посаду глави 
Єврокомісії, здійснила робочу поїздку до Аф-
рики, відвідавши 112-мільйонну Ефіопію, яка 
займає чи не перше місце на континенті за 
рівнем фінансової допомоги з боку ЄС, МВФ 
і Світового банку. На думку деяких спостері-
гачів, цей її візит став політичним сигналом: 
Африка має велике значення для Євросоюзу, 
і він готовий розвивати торгово-економічне 
співробітництво між двома континентами 
у співпраці і в конкуренції з Вашингтоном, 
Пекіном, Анкарою і Москвою. Ефіопія — це 
швидко зростаюча економіка з одним з най-
вищих темпів розвитку у світі — більше 7 % 
на рік. На думку російської африканістки 
О. Кулькової, через 20 років Ефіопія може 
обігнати Росію за розміром свого ВВП [17]…

27 лютого 2020-го року в Аддіс-Абебі від-
бувся 10-й ювілейний саміт «ЄС — АС», на 

якому ухвалено спільну резолюцію, що сто-
сується двосторонньої торгівлі, інвестицій, 
розвитку інфраструктури, питань екології та 
міграції. В резолюції висловлюється намір ак-
тивізувати виконання раніше укладених угод 
та ініціатив, а також висловлюється підтрим-
ка останнім хартіям і резолюціям ООН щодо 
країн Африки [18]. У березні 2020-го року Єв-
ропейська комісія представила повідомлення 
«На шляху до всеосяжної стратегії у відноси-
нах з Африкою», яке стало основою для нової 
африканської стратегії Євросоюзу, а також 
предметом подальшого обговорення перспек-
тив двосторонніх відносин ЄС та АС [19]. Єв-
росоюз підтримав створення континенталь-
ної ЗВТ в Африці (AfCFTA), сподіваючись, 
що вона сприятиме подальшій лібералізації 
торгівлі вже на рівні двох континентів. ЄС ви-
ділив понад 36 млн євро для сприяння інте-
грації в рамках цієї ЗВТ.

Європейський союз залишається головним 
партнером країн Африки за обсягом взаємної 
торгівлі і прямих іноземних інвестицій, випе-
реджаючи у цьому питанні Китай і США. На 
держави ЄС сукупно припадає 36 % всього 
торгового обороту країн Африканського кон-
тиненту. Сукупний обсяг торгівлі країн ЄС з 
африканськими країнами у 2019-му році склав 
більше 303 млрд євро, з них частка Франції 
становить 27 млрд євро, Німеччини — 24 млрд 
євро, Іспанії — 19 млрд євро, Нідерландів та 
Італії — по 17 млрд євро. У 2019-му році май-
же 70 % товарів, експортованих з ЄС до Аф-
рики, були промисловими, а 65 % товарів, 
імпортованих в ЄС з Африки, були сировин-
ними. Євросоюз є лідером за обсягом прямих 
іноземних інвестицій в Африку, що сягають 
222 млрд євро, і набагато випереджає США 
(42 млрд євро) та КНР (38 млрд євро).

Серед європейських країн провідне міс-
це в торгівлі з країнами Африки традиційно 
посідають Франція і Німеччина. З 2000-го по 
2018-й роки французький експорт в Африку 
скоротився вдвічі: з 11 до 5,5 млрд євро. На 
перше місце за обсягом експорту до Африки 
вийшла Німеччина — 8,3 млрд євро.

9 лютого ц. р. в опублікованій заяві Євро-
комісії повідомлялося про намір виділити для 
розвитку Північної Африки і Близького Сходу 
7 млрд євро. Програма розрахована на період 
з 2021-го по 2027-й рік. Допомога надавати-
меться африканським і близькосхідним краї-
нам, які підпадають під європейську програму 
«Південного сусідства». З африканських країн 
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ця програма охоплює Алжир, Єгипет, Лівію, 
Марокко і Туніс. Єврокомісія також передба-
чає, що в цей регіон їй вдасться мобілізувати у 
наступному десятилітті до 30 млрд євро при-
ватних і державних інвестицій.

З європейських країн НАТО у Аф-
риці найбільший масштаб військової 
присутності має Франція. Військові бази 
ЗС Франції розташовані в семи країнах: ЦАР, 
Нігері, Джибуті, Габоні, Сенегалі, Кот-д’Івуарі 
та Чаді. На даний час на цих військових базах 
перебуває близько 5 тис. французьких солда-
тів. Ще одним ефективним інструментом збе-
реження впливу Франції в Західній Африці є 
підготовка офіцерського складу збройних сил 
африканських держав у французьких військо-
во-навчальних закладах. З 1960-го по 1997-
й роки у Франції пройшли підготовку 47 тис. 
африканських військовослужбовців. Почина-
ючи з 2013-го року, французькі інструктори 
щорічно готують 20 тис. військовослужбов-
ців рядового складу. А ось у 2020-му році їх 
кількість зросла до 25 тисяч. Франція посідає 
перше місце щодо постачання ОВТ для країн 
Західної Африки, які були раніше французь-
кими колоніями.

Африка — Росія. Протягом останніх 
десяти років Росія помітно активізувала в 
Африці свою діяльність, яка значно ослабла 
в 90-і роки минулого століття після розвалу 
СРСР. У першому десятиріччі ХХІ століття Ро-
сія почала відновлювати відносини, перш за 
все з тими африканськими країнами, з якими 
у радянський період до 1991-го року активно 
розвивалися відносини — Єгиптом, Лівією, 
Алжиром, Тунісом, Суданом, Ефіопією, Моза-
мбіком, Нігерією, Зімбабве, Намібією, Анго-
лою та іншими країнами.

Після 2014-го року Росія, у якої значною 
мірою скорочується західний напрямок зов-

нішньоекономічної діяльності через санкції 
у відповідь на агресію проти України, зму-
шена шукати нові ринки на Африканському 
континенті. У 2019-му році зовнішньоторго-
вельний оборот Росії з країнами Африки склав 
16,8 млрд доларів. На шість країн Африки — 
Єгипет, Алжир, Марокко, Туніс, ПАР, Судан 
і Нігерію — припадає близько 85 % всього 
торгового обороту з континентом. При цьо-
му в структурі російського експорту до країн 
Африки у 2019-му році 24 % склали машини, 
обладнання і транспортні засоби, 22,4 % — 
продовольчі товари і сільськогосподарська 
сировина, 19,9 % припало на мінеральні про-
дукти [20].

У грудні 2011-го року в столиці Ефіопії 
Аддіс-Абебі відбувся перший Російсько-аф-
риканський діловий форум, в якому брали 
участь понад 200 африканських бізнесменів і 
чиновників. У жовтні 2019-го року в Сочі від-
бувся саміт «Росія — Африка», на який при-
були глави 43 африканських країн і урядів. 
У своєму виступі на саміті В. Путін закликав 
збільшити товарообіг Росії з країнами Африки 
до 40 млрд доларів, втім не уточнив, протягом 
якого періоду. За підсумками саміту підписано 
контракти між РФ і деякими африканськими 
країнами на суму 800 млрд рублів або близь-
ко 1 млрд доларів. За даними журналу «Ин-
вест-Форсайт», загальний обсяг інвестицій, 
які Росія має намір вкласти в економіку кра-
їн Африканського континенту, може скласти 
лише близько 5 млрд доларів на період до 
2023-го року. І це в той час, коли ЄС вже виді-
лив 222 млрд євро, США — 42 млрд євро, Ки-
тай — 38 млрд євро, Японія — 32 млрд дола-
рів, Індія — 25 млрд доларів. У рейтингу країн 

світу за рівнем прямих іноземних інвестицій, 
підготовленому в ООН, Росія посідає 31-е міс-
це за обсягом інвестицій в усіх країнах світу — 
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8,7 млрд доларів. Основні російські інвестиції 
в Африці здійснюються у нафтогазову, газову 
та атомну енергетику.

Кілька російських нафтогазових компа-
ній працюють в Алжирі, Лівії, Єгипті, Анго-
лі, Нігерії та Уганді. При цьому Росія вико-
ристовує в Африці списання боргів в обмін 
на двосторонні військові угоди або право на 
використання природних ресурсів. За слова-
ми В. Путіна, загальна сума списаних Росією 
боргів країнам Африки перевищила 20 млрд 
доларів, що дорівнює обсягу товарообігу Росії 
з Африкою у 2018-му році. Списавши борги, 
Москва сподівається також на політичну під-
тримку африканських країн у вирішенні між-
народних питань. 54 країни Африки репрезен-
тують майже третину голосів у Генеральній 
Асамблеї ООН, що Москва саме і використо-
вує для «протягування» вигідних їй рішень в 
ООН.

ВТС з країнами Африки є найбільш 
прибутковим бізнесом для Росії. За да-
ними SIPRI, в 2015–2019-х роках загальний 
експорт озброєнь Росії скоротився на 18 % у 
порівнянні з 2010–2014-ми роками. На даний 
час у РФ укладені контракти на постачання 
озброєнь до 20 африканських держав, що ста-
новить близько третини портфеля замовлень 
Рособоронекспорту, тобто понад 14 млрд до-
ларів. На РФ припадає 49 % поставок ОВТ до 
країн Північної Африки (для порівняння, у 
США — 15 %, у Китаю 10 %, у Франції — 7,8 %). 
За останні чотири роки укладено близько 
20 угод про ВТС з Алжиром, Марокко, Єгип-
том, Суданом, Нігерією, Гвінеєю, ЦАР, Буркі-
на-Фасо, ДРК, Республікою Конго та іншими 
країнами, всього їх 30. На країни Африкан-
ського континенту припадає близько 30–40 % 
річного обсягу ВТС Росії. В Росії проводиться 
підготовка військових кадрів з африканських 
країн. За останні п'ять років у навчальних 
установах МО РФ здобували знання понад 
2,5 тис. військовослужбовців із Африки. Ста-
ном на жовтень 2019-го року розташовані на 
південь від Сахари країни замовили в кредит 
російські ОВТ на 3 млрд доларів.

Російські найманці із ПВК «Вагнера», які 
раніше воювали на Донбасі і в Сирії, на даний 
час дислоковані в ЦАР, Судані, Південному 
Судані, Лівії, Мадагаскарі, Зімбабве, ПАР, 
Чаді, Замбії, ДРК та в інших африканських 
країнах. За даними британської дослідницької 
групи Bellingcat, російські найманці в країнах 
Африки тісно пов'язані з Головним управлін-

ням Генштабу ЗС Росії (ГРУ) і виконують його 
завдання, які в основному полягають в охоро-
ні «дружніх» росіянам африканських режи-
мів і захисті інтересів російських компаній на 
території Африки. За деякими даними, Росія 
має намір розмістити військові бази у наступ-
них африканських країнах: Єгипті, Лівії, Су-
дані, ЦАР, Мадагаскарі, Еритреї і Мозамбіку. 
За даними арабських ЗМІ, інтереси РФ і США 
перетнулися в Судані, де Москва планує ство-
рити на березі Червоного моря в Порт-Судані 
військово-морську базу згідно з угодою, під-
писаною між Хартумом і Москвою наприкінці 
2020-го року. У січні–лютому ц. р. в Хартумі 
побувало кілька високопоставлених представ-
ників американської адміністрації, включно 
з міністром фінансів Стівеном Мнучіним. 
24 лютого ц. р. у Порт-Судан прибув військо-
во-транспортний корабель USNS Carson City з 
морськими піхотинцями на борту. Як вважа-
ють деякі спостерігачі, все це вказує на те, що 
Вашингтон намагається переконати керівниц-
тво Судану у необхідності анулювати дозвіл на 
будівництво бази ВМФ РФ в Порт-Судані [21].

Африка — Туреччина. Воротами Ту-
реччини до Африки є передусім Лівія. З нею 
у Туреччини найбільш масштабні серед араб-
ських країн Північної Африки економічні та 
воєнно-політичні відносини. У 2005-му році 
Туреччина першою отримала статус спостері-
гача при Африканському союзі. Сьогодні його 
мають 10 країн, і тільки одна з них є членом 
Євросоюзу — Латвія. Україна отримала такий 
статус у 2016-му році. Слід зазначити, що на 
даний час Туреччина посідає друге місце після 
Китаю у справі з надання допомоги найменш 
розвиненим африканським країнам і намага-
ється бути «голосом совісті» у справі захисту 
прав їх громадян. Станом на 2019-й рік допо-
мога Туреччини найменш розвиненим держа-
вам континенту склала 8,2 млрд доларів. За 
словами президента Туреччини Р. Ердогана, 
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на Африканському континенті немає жод-
ної країни, «якій Туреччина не протягнула б 
руку допомоги і з якою б не співпрацювала».  
Р. Ердоган вважається лідером серед глав дер-
жав і урядів світу за кількістю своїх візитів на 
Африканський континент. За період з 2004-
го по 2017-й рік він побував там 28 разів. У 
період з 2015-го по 2019-й рік турецькі висо-
копосадовці приїжджали до Африки понад 
500 разів.

Протягом останніх 15 років відносини Ту-
реччини з країнами Африки вийшли на абсо-
лютно новий рівень. Обсяг їх двосторонньої 
торгівлі у 2018-му році склав 23,8 млрд до-
ларів у порівнянні з 5,5 млрд доларів 2003-
го року, а турецький експорт за той же період 
збільшився на 580 % — до 14,4 млрд доларів. 
Він значно перевищує імпорт і це головним 
чином — продукція металургійної промисло-
вості, машини, механічні прилади, медичне 
обладнання, запчастини, продукція хімічної 
промисловості та будівельні матеріали. У 
період з 2009-го по 2018-й роки обсяг такої 
двосторонньої торгівлі становив 179 млрд до-
ларів. Торгівля з країнами Північної Афри-
ки склала 117,5 млрд доларів, що становить 
66 % від загальної торгівлі з країнами конти-
ненту. Turkish Airlines (THY) виконує польо-
ти до п’ятдесяти країн Африки. За останні 
десять років кількість турецьких посольств в 
Африці зросла з 12-ти до 42-х. Кількість по-
сольств африканських країн в Анкарі у 2008-
му році становила 10, а в 2020-му році вже 36. 
(Станом на 2020-й рік у Китаю 52 посоль-
ства в країнах Африки, або майже 100 % 
охоплення, у США — 49 посольств, у Фран-
ції — 47, у Німеччини — 43, у Росії — 40, в 
України — 11).

У жовтні 2019-го року на III саміті мусуль-
манських релігійних лідерів африканських 
країн у Стамбулі, в роботі якого протягом чо-

тирьох днів брали участь 112 мусульманських 
лідерів з 51-ї країни Африки, Р. Ердоган у 
своєму виступі заявив, що «західні країни не 
зацікавлені в розвитку африканських країн, 
а їх військові і нафтові компанії дестабілізу-
ють ситуацію на Африканському континенті». 
Р. Ердоган також зазначив, що «Туреччина 
ніколи не сприймала і не сприйме зарозумі-
ле, грубе і нав'язливе ставлення Заходу до 
країн Африканського континенту». У квітні 
2020-го року у Стамбулі планувався черговий 
саміт «Туреччина — Африка» за участю глав 
всіх африканських країн, проте його довело-
ся відкласти через пандемію коронавірусу 
COVID-19. За словами турецького міністра 
закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, за 
сприяння Фонду освіти Туреччини в країнах 
Африки функціонують 144 навчальних за-
клади та 17 гуртожитків. Тисячі молодих фа-
хівців з 54-х африканських країн завершили 
навчання в Туреччині по лінії державної сти-
пендіальної програми. У країнах Африки діє 
22 представництва Турецької агенції зі співп-
раці та координації (TİKA) [22].

Туреччина співпрацює з африкан-
ськими країнами і у військо-технічній 
площині. Найбільш масштабна така співп-
раця з Лівією, а саме з Урядом національної 
згоди (УНЗ). У листопаді 2019-го року з ним 
підписано меморандум про безпеку і ВТС. 
Протягом останніх років ополчення УНЗ 
отримало чималі партії різного турецького 
озброєння, боєприпасів і бойової техніки. 
Франція разом з деякими іншими країнами 
неодноразово звинувачували Туреччину в 
нелегальному постачанні до Лівії зброї і по-
рушенні міжнародного ембарго. Турки разом 
з Катаром розбудовують базу ВМФ у Місураті 
і базу ВПС в аль-Ватії. Завдяки їх допомозі 
ополченці УНЗ протягом 2020-го року змог-
ли перемогти Лівійську національну армію 
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фельдмаршала Х. Хафтара, яку підтримували 
Росія, Єгипет і ОАЕ, що змусило розпочати 
переговорний процес між сторонами кон-
флікту з метою створення єдиних владних 
структур у Лівії [23]. З 2017-го року почала 
функціонувати турецька військова база в Со-
малі, поблизу Могадішо, де близько 300 ту-
рецьких військовослужбовців вишколюють 
сомалійських солдатів для боротьби з теро-
ристичним угрупованням «аш-Шабаб». У 
серпні 2020-го року Туреччина домовилася 
з Нігером про розміщення на його території 
своєї військової бази.

Висновки і прогнози
1. Політика адміністрації Дж. Байдена в 

Африці буде досить активною, цілеспрямова-
ною і дієвою як для США, так і для їх афри-
канських партнерів, оскільки американський 
президент нічого не буде переносити на дру-
гий термін свого перебування у Білому домі. 
Найімовірніше, що адміністрація Дж. Байдена 
дотримуватиметься підходів екс-президента 
Б. Обами у відносинах з країнами Африки, 
продовжуючи виконувати з ними існуючі 
програми співпраці, та ініціюватиме інші, зо-
крема, що пов’язані з переходом до зеленої 
економіки, запровадженням відновлювальної 
енергетики та з викликами у сфері безпеки. В 
будь-якому разі, Дж. Байден у своїй зовнішній 
політиці надаватиме африканському напрям-
ку значно більшої уваги, аніж це до нього ро-
бив його попередник і опонент Д. Трамп.

2. Адміністрація Дж. Байдена не має змо-
ги своїм розпорядженням збільшити обсяги 
торгівлі між США і Африкою або створити в 
африканських країнах необхідну промислову 
інфраструктуру, оскільки за умови отримання 
вигоди цим займаються приватні компанії. Од-
нак адміністрація Дж. Байдена може створити 
для цього необхідні політичні умови і сприят-
ливу атмосферу. Пекін і Москва співпрацюють 
у Африці практично лише з керівництвом дер-
жав, в той час як Вашингтон і Євросоюз приді-
ляють значну увагу співпраці з неурядовими 
організаціями та громадянським суспільством, 
при цьому підтримуючи і допомагаючи ста-
новленню там організацій громадянського 
суспільства, виходячи з того, що все залежить 
від людей, від їхнього світогляду і рівня освіти. 
Отож, слід сподіватися, що основним пріори-
тетом для адміністрації Дж. Байдена в Африці 
будуть інвестиції у людський капітал.

3. Протягом останніх двадцяти років Китай 
в рази збільшив свою економічну присутність 
в Африці, і така тенденція зберігатиметься, 
оскільки це життєво важливо як для Китаю, 
так і для багатьох африканських країн. Про-
гнозований критичний брак природних ресур-
сів для економіки Китаю робить Африку стра-
тегічно важливим об'єктом для економічного 
співробітництва і гарантією економічної без-
пеки Піднебесної. Це ж стосується і США. Тож 
економічна присутність Китаю на Африкан-
ському континенті стала такою великомасш-
табною, що можливі спроби США «витіснити» 
його звідти або якось обмежити чи загальму-
вати таку його співпрацю однозначно безпер-
спективні. Зважаючи, що товарообіг Китаю зі 
США майже втричі перевищує такий обсяг з 
Африкою і склав у 2018-му році 633,5 млрд до-
ларів, можна дійти висновку, що альтернати-
ви мирній конкуренції США і Китаю в Африці 
не може бути апріорі.

4. Цивілізована конкуренція в Африці 
провідних країн світу — річ цілком природ-
на і певною мірою бажана для африканських 
країн, оскільки надає їм можливість вибору 
кращих і прийнятніших умов співпраці. Тому 
переважна більшість цих країн не мають ба-
жання бути «проамериканськими», «про-
китайськими» чи «проросійськими». Афри-
канські країни дедалі більше прагнуть бути 
проафриканськими і відстоювати власні на-
ціональні інтереси. З іншого боку, традиційне 
балансування африканських країн між своїми 
закордонними партнерами допомагає їм від-
чувати більшу свободу дій і незаангажованість 
у веденні складних переговорів з метою до-
сягти найбільш вигідних умов при укладанні 
торговельних та інших угод про співпрацю.

5. Можна передбачити, що американці і 
європейці, як союзники по НАТО, завжди до-
мовляться про розподіл і розмежування своїх 
сфер впливу в Африці і зможуть взаємовигід-
но співпрацювати. Зважаючи на географічну 
близькість європейських країн до Африкан-
ського континенту, Євросоюз протягом що-
найменше двох наступних десятиліть збереже 
там своє економічне лідерство. Схоже також, 
що Євросоюз і Китай теж намагатимуться вза-
ємодіяти в Африці цивілізовано, як це спосте-
рігається сьогодні і в Європі, де економічна і 
фінансова присутність Китаю стає дедалі по-
мітнішою.

6. Президент США Дж. Байден і його 
європейські союзники усвідомлюють, що 
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конкуренція між провідними партнерами 
африканських країн неприпустима у сфе-
рі безконтрольного і стихійного постачання 
ОВТ до Африки, яка не повинна надалі бути 
ареною для збройних перегонів ненаситних 
транснаціональних компаній з виробництва 
ОВТ. Напевно, першочерговим пріоритетом 
політики адміністрації Дж. Байдена в Афри-
ці стане безпекова складова, спрямована на 
припинення громадянських воєн та хронічних 
етнорелігійних конфліктів, які гальмують роз-
виток африканських суспільств, їх співпрацю 
зі своїми закордонними партнерами.

7. Плани Африканського союзу щодо при-
пинення усіх збройних конфліктів в Африці 
лише до 2063-го року надто песимістичні. 
Щоб усунути цю надскладну проблему, ос-
новні партнери африканських країн — США, 
країни Євросоюзу, Китай, Туреччина, Росія, 
а також ОАЕ, КСА, Ізраїль, Індія, Японія, Ре-
спубліка Корея і Бразилія — повинні вжити 
неординарних заходів, зокрема, запропону-
вати за участі ООН, НАТО, ЄС, АС, ОІС, ЛАД 
провести в Аддіс-Абебі міжнародну конферен-
цію і ухвалити спільну резолюцію, якою забо-
ронялось би безконтрольне постачання ОВТ 
до африканських країн, особливо до тих, де 
десятиліттями тривають громадянські війни 
і конфлікти.

8. Зважаючи на свої економічні проблеми 
і брак вільних фінансових ресурсів, Росія не 
може скласти конкуренції в Африці ані США, 
ані Євросоюзові. З іншого боку, взаємодія 
між Росією і Китаєм в Африці більше нага-
дує конкуренцію і навіть суперництво, аніж 
співпрацю, незважаючи на намагання росіян 
позиціонувати відносини з китайцями як со-
юзницькі. Стосовно Туреччини, яка сьогод-
ні набуває всіх ознак потужної регіональної 
держави і яка не завжди узгоджує свої дії в 
Африці навіть із союзниками по НАТО чи з 
партнерами з Євросоюзу, то не виключається, 
що її африканська політика може створювати 
деякі проблеми для вищезгаданих країн, але 
не настільки значні, що призведуть до гострих 
конфліктів. Певною мірою, просування інте-
ресів Туреччини в Африці можуть стримувати 
її не надто добрі відносини з Грецією, Ізраї-
лем, Єгиптом, а також з такими зовнішніми 
акторами, як ОАЕ і КСА.

9. Україні треба торувати свій шлях у Афри-
ку, який відповідатиме нашим національним 
інтересам, зважаючи на позитивний досвід 
провідних країн світу і, по можливості, співп-

рацюючи з ними. Поки що наявні економічні 
можливості і фінансові ресурси не дають Укра-
їні змоги діяти в Африці за зразком провідних 
країн світу. Та це не означає, що ми не повин-
ні ставити перед собою амбітні завдання і не 
намагатися їх реалізувати. Африканці і араби 
володіють «чорним золотом» — нафтою, але 
через 30–50 років нафтові родовища спорож-
ніють, а українське «чорне золото» — наш віч-
ний капітал. Україна не лише здатна годувати, 
але й захищати Африку. Це демонструє наша 
активна участь в операціях ООН з підтриман-
ня миру у п’яти африканських країнах. ООН і 
світова громадськість високо оцінює професі-
оналізм українських миротворців. Але доціль-
но капіталізувати їх діяльність за прикладом 
інших країн. Услід за українськими миротво-
рцями у Африку повинні прийти українські 
підприємці.
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Американсько-
турецькі відносини 
за «епохи Байдена»: 
перспективи, 
проблеми, тенденції

Нові пріоритети зовнішньої 
політики США: що це означає 

для Туреччини?
За два місяці, що минули з моменту зміни 

влади в Білому домі, нова адміністрація США 
вже визначила основні пріоритети внутріш-
ньої і зовнішньої політики, окреслила коло 
ключових партнерів і суперників на міжнарод-
ній арені, а також виклала у низці заяв і стра-
тегічних документів своє бачення подальшого 
розвитку країни.

Один з таких «дороговказів» у міжнарод-
них відносинах — програмний виступ дер-
жавного секретаря Ентоні Блінкена з промо-
вистим заголовком «Зовнішня політика для 
американського народу» [1]. Як можна зрозу-
міти вже з такої назви, серед першочергових 
пріоритетів для адміністрації нового прези-
дента Джозефа Байдена цілком очікувано ста-
не розв’язання внутрішніх проблем, залише-
них у спадок попереднім очільником Білого 
дому, і що загострилися поширенням пандемії 
COVID-19. Тож слід сподіватися, що саме вну-
трішньополітичні і економічні завдання ви-
значатимуть основні напрями діяльності нової 
адміністрації на міжнародній арені.

За словами Е. Блінкена, протягом наступ-
них чотирьох років основними цілями амери-
канської дипломатії будуть наступні:

1) приборкання COVID-19, зміцнення наці-
ональної (і глобальної) системи охорони здо-
ров’я;

2) пом’якшення для Сполучених Штатів 
Америки наслідків економічної кризи; побу-
дова стабільної, інклюзивної глобальної еко-
номіки;

3) відновлення демократії у світі, і в США — 
зокрема;

4) створення гуманної і ефективної системи 
імміграції;

5) пожвавлення відносин з партнерами і 
союзниками;

6) подолання кліматичної кризи, стимулю-
вання розвитку «зеленої енергетики»;

7) досягнення Сполученими Штатами Аме-
рики лідерства у сфері технологій;

8) вирішення «найбільшого геополітично-
го випробування 21-го століття» — побудови 
відносин з Китаєм.

У виступі також зазначається, що тоді як 
деякі країни, зокрема Росія, Іран та Північна 
Корея, «теж створюють серйозні виклики для 
США», саме Китай з його економічною, дипло-

 Євгенія Габер 
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радників президентів все-таки відбулося, за-
тримку з налагодженням на найвищому рівні 
прямої комунікації більшість експертів розці-
нила саме як політичний сигнал з Вашингтону 
і прагнення нової адміністрації дистанціюва-
тися від «дружніх» стосунків, що пов’язували з 
Реджепом Ердоганом попереднього очільника 
Білого дому.

Задля справедливості варто зазначити, 
що питання демократичного розвитку нара-
зі гостро стоїть на порядку денному і у самих 
Сполучених Штатах. Тож незалежно від того, 
хто перебуває у кріслі Овального кабінету, 
будь-які рішення на захист прав і свобод (так 
само, як і санкції проти їх порушників) мають 
значно більше шансів на двопартійну підтрим-
ку в Конгресі, ніж за часів Дональда Трампа. 
Перша ластівка з Сенату вже «прилетіла». Та-
кою став колективний лист 54 сенаторів — як 
демократів, так і республіканців — до прези-
дента Дж. Байдена із «наполегливими закли-
ками наголосити президенту Ердогану і його 
адміністрації, що вони мусять негайно припи-
нити репресії стосовно інакодумців всередині 
країни та за кордоном, звільнити політичних 
бранців і в’язнів совісті та змінити свій авто-
ритарний курс» [4]. Хоча традиційно в парі 
«виконавча-законодавча влада» Сполучених 
Штатів у відносинах з Туреччиною саме пре-
зидент відіграє роль «доброго поліцейського», 
цього разу ситуація може бути значно склад-
нішою.

Іншим аспектом, що підживлює здебіль-
шого песимістичні прогнози турецьких ана-
літиків щодо майбутнього у відносинах з Ва-
шингтоном, є поширена думка, що історично 
республіканці більше уваги приділяють роз-
витку партнерства з Туреччиною, адже вони 
краще розуміють її стратегічне значення та 
більш схильні надавати перевагу військо-по-
літичним аспектам співпраці, що традицій-
но складають основу двосторонніх відносин. 
Зосередженість демократичної адміністра-

матичною, військовою і технологічною міццю 
розглядається, як найбільша загроза не тільки 
для Сполучених Штатів, але й для всієї «ста-
більної та відкритої міжнародної системи, яка 
слугує інтересам та відображає цінності аме-
риканського народу».

На погляд турецьких політологів, серед за-
декларованих у виступі Е. Блінкена пріорите-
тів нової зовнішньої політики США, є кілька 
аспектів, що безпосередньо вплинуть на по-
дальший розвиток американсько-турецьких 
відносин. Привертає до себе увагу насамперед 
традиційне для демократичних адміністрацій 
акцентоване «відновлення демократії в світі»: 
повага до прав і свобод людини, свобода слова, 
дотримання демократичних цінностей і норм 
міжнародного права. Перші кроки Дж. Байде-
на, зокрема, пропозиція організувати у 2021-
му році глобальний саміт «За демократію і 
захист прав людини», в експертних колах ви-
кликали занепокоєння: чим така боротьба за 
ліберальні цінності може загрожувати Анка-
рі? Адже для неї ці питання — одні з найбільш 
дражливих.

Міжнародні оглядачі зауважують, що за 
перші дві місяці при владі у нового прези-
дента все ще не знайшлося часу на «перший 
телефонний дзвінок» своєму турецькому ві-
заві. Натомість, держдеп вже встиг дорікнути 
Туреччині за порушення нею демократичних 
свобод і оприлюднив з цього приводу кілька 
доволі жорстких заяв із закликами звільни-
ти з-під варти громадського активіста Ге-
зі-протестів Османа Кавалу і американського 
вченого Генрі Баркі, яких підозрюють у при-
четності до спроби державного перевороту в 
Туреччині 2016-го року [2], а також засудив 
«гомофобську риторику» турецької влади та її 
переслідування учасників студентських демон-
страцій в Стамбулі [3]. Незважаючи на те, що 
нещодавно спілкування зовнішньополітичних 
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ції Дж. Байдена на вирішенні внутрішніх 
проблем, а також на міжнародній економіч-
ній і гуманітарній співпраці (зміни клімату, 
COVID-19 тощо) за рахунок питань регіональ-
ної безпеки у віддалених від США регіонах (у 
тому числі і на Близькому Сході) можуть озна-
чати, що стимулів для підтримки стратегічно-
го діалогу з Анкарою таки менше. Водночас, 
наявні розбіжності по курдському, сирійсько-
му, вірменському та кіпрському питаннях, а 
також незалежна політика Туреччини з при-
воду цілої низки регіональних конфліктів не 
обіцяють простих часів ані у двосторонніх від-
носинах, ані у рамках взаємодії в НАТО.

«Байден 2.0»: чи повториться 
історія?

Як свідчить досвід іракської війни 2003-
го року, не завжди практика взаємодії з респу-
бліканською адміністрацією мала позитивні 
наслідки для двосторонніх відносин. Політика 
Джорджа Буша-молодшого на Близькому Сході 
не тільки призвела до однієї з найглибших в іс-
торії криз в американсько-турецьких стосунках, 
але й значно прискорила формування Туреччи-
ни в якості незалежного гравця, що прагне від-
стоювати свої інтереси в регіоні навіть тоді, коли 
вони не співпадають з партнерськими чи блоко-
вими зобов’язаннями. Як писав колишній посол 
США в Туреччині (1997–2000 рр.) Марк Перріс, 
«звичка думати про Туреччину винятково кате-
горіями того, що вона може зробити для нас» та 
звертати увагу на Анкару тільки тоді, коли вини-
кає нагальна потреба в її підтримці, ігнорування 
Сполученими Штатами національних інтересів 
Туреччини та нерозуміння регіональних загроз 
її безпеці, відсутність політичної волі боротися з 
курдським тероризмом та коментарі американ-
ських високопосадовців стосовно внутрішньо-
політичних процесів в країні зробили «більш 
незалежну і самостійну турецьку дипломатію 
невід’ємною частиною спадщини Буша» [5].

Відтак, прихід до влади у 2009-му році 
демократичної адміністрації на чолі з Бара-
ком Обамою і його обіцянки «реструктурувати 
союзи» з врахуванням інтересів своїх партне-
рів та «відновити взаємовигідні партнерські 
відносини з іншими країнами після восьми ро-
ків нічим не виправданої односторонньої полі-
тики, зухвальства і відсутності дипломатії» [6] 
були сприйняті в Туреччині з неабияким енту-
зіазмом. Окрема увага в ранніх заявах Б. Оба-
ми надавалася і відновленню стратегічного 
партнерства з Анкарою. Зокрема, зазначалося, 
що «тісні відносини зі стабільною, демокра-
тичною, прозахідною Турецькою Республікою 
є важливим національним інтересом США». 
Цікаво, що під цим програмним документом, 
який окреслював пріоритети зовнішньої по-
літики новообраного президента Б. Обами 
можна побачити й ім’я Дж. Байдена — тоді ще 
віце-президента США.

Тож багато із задекларованих нині Е. Блін-
кеном пріоритетів (у тому числі щодо пожвав-
лення відносин США із союзниками і партне-
рами) не виглядають чимось новим. Водночас, 
як справедливо зазначає Джесіка Метьюз з 
Фонду Карнегі, зважаючи на ті кардинальні 
зміни, що сталися за цей час як в країні, так і 
у світі загалом, нова адміністрація не матиме 
розкоші «повернутися до перед-Трампівського 
статус-кво». Отож, новому президенту дове-
деться не просто «відновлювати», а «заново 
створювати зовнішню політику США» [7]. Зі 
свого боку, турецькі політологи також відзна-
чають, що у боротьбі між двома умовними 
течіями «реставраторів» та «реформаторів» 
серед американських демократів, очевидно, 
переможуть останні. Відтак проводити якісь 
паралелі між «двома каденціями» Дж. Байде-
на у спробах спрогнозувати нову політику на 
Близькому Сході було б некоректно [8]. З ін-
шого боку, безумовною перевагою новообра-
ного президента є його знання «контексту» та 
багаторічний досвід роботи у регіоні, що ма-
ють значно полегшити процес ухвалення рі-
шень, пов’язаних з Туреччиною та найбільш 
чутливими питаннями регіональної політики.

Команда національної безпеки Дж. Ба-
йдена також добре знайома з проблемними 
питаннями у відносинах з Анкарою. Зокре-
ма, радник з питань національної безпеки 
Джейк Салліван добре запам’ятався в Туреч-
чині ще з часів Б. Обами, коли він закликав 
зайняти жорсткішу позицію щодо Туреччини 
та не припиняти підтримки сирійських курдів 
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із YPG, як найефективнішого партнера США у 
боротьбі проти ІДІЛ, незалежно від застере-
жень турецьких партнерів [9]. У своїй статті 
для Politico за 2018-й рік, написаній у співав-
торстві з колишнім послом США в Туреччині 
Еріком Едельманом, він закликав Білий дім 
зайняти «жорстку позицію» та проводити 
«транзакційну політику» щодо Анкари, засто-
совуючи за потреби весь асортимент наявних 
«кийків і пряників» — від заохочення до по-
літичного діалогу найвищого рівня до запро-
вадження санкцій проти незговірливого парт-
нера [10].

У той же час і Е. Блінкен, і Дж. Салліван 
завжди визнавали важливість Туреччини для 
Сполучених Штатів і закликали до активної з 
нею співпраці задля вирішення проблемних 
питань, що ускладнюють двосторонні відноси-
ни. Так, визнаючи «червоні лінії» Р. Ердогана, 
Е. Блінкен свого часу виступав на підтримку 
створення буферної зони на півночі Сирії на 
вимогу Туреччини та за посилення американ-
ської допомоги у її боротьбі проти Робітничої 
партії Курдистану (РПК).

Загалом, експерти зазначають, що напевно 
жоден попередній держсекретар США не при-
ходив на посаду з таким знанням та досвідом 
щодо Туреччини, як Е. Блінкен. Обіймаючи 
посаду старшого директора з європейських пи-
тань Ради національної безпеки, наприкінці 
1990-х він був «ключовою особою» в команді 
президента Б. Клінтона, що відповідала за по-
літику щодо Туреччини. Він приєднався до ко-
манди Дж. Байдена в американському Сенаті 
в 2002-му році, і з того часу — спочатку як го-
ловний радник з питань зовнішньої політики 

Байдена-сенатора та пізніше віце-президента, 
а потім і як заступник державного секретаря — 
професійно займався Туреччиною. За словами 
Алана Маковскі, «Блінкен — єдина людина, 
яка особисто супроводжувала як Клінтона під 
час його успішного, майже тижневого візиту 
до Туреччини у 1999-му році, так і Байдена під 
час його незграбного візиту після спроби пере-
вороту у 2016-му році» [11].

Важко передбачити, чи тривала історія 
«знайомства» з Туреччиною ключових осіб 
з команди Дж. Байдена, відповідальних за 
зовнішню політику і нацбезпеку, сприятиме 
виведенню американсько-турецького партнер-
ства на новий рівень. Але можна стверджува-
ти, що прагматичний підхід, притаманний 
Е. Блінкену — Дж. Саллівану в оцінках цього 
партнерства, та усвідомлення геополітичної 
ролі Туреччини в регіоні дозволять запобігти 
ситуаціям, які могли б поставити під сумнів 
його подальше існування. Сподіваюсь, що у 
Вашингтоні добре усвідомлюють наслідки 
можливого «розлучення з Анкарою», зважа-
ючи на важливість співпраці з Туреччиною 
з метою стримування в регіоні як російської 
(військової), так і китайської (економічної) 
присутності.

Байден — Ердоган:  
передісторія відносин

Не менш тривалими особистими стосун-
ками можуть похвалитися і президенти. Хоча 
слід визнати, що не завжди ці стосунки були 
приємними. Досить згадати хоча б 2014-й 
рік, коли тоді ще віце-президент Дж. Байден 
був змушений офіційно вибачатися перед 
Р. Ердоганом за публічні заяви, зокрема, що 
Туреччина сприяла становленню і розбудові 
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терористичної організації ІДІЛ, пропускаючи 
через свою територію іноземних бойовиків, 
що прямували до Сирії [12].

Не менш скандальним було і інтерв’ю те-
пер вже кандидата в президенти Дж. Байде-
на для The New York Times на початку 2020-
го року [13], в якому він не тільки називав 
турецького лідера «популістом» і «автокра-
том», але й без зайвих дипломатичних реве-
рансів висловлювався на підтримку турецької 
опозиції, фактично закликаючи «скинути Ер-
догана — не за допомогою державного пере-
вороту, а внаслідок електорального процесу». 
Крім того, Дж. Байден неодноразово наголо-
шував на необхідності об’єднати зусилля з 
регіональними союзниками США задля «ізо-
ляції» Анкари та обмеження турецького впли-
ву в Східному Середземномор’ї, висловлював 
глибокі занепокоєння стосовно подальшої долі 
американських ядерних боєголовок на тери-
торії Туреччини та доступу до американських 
військово-повітряних баз, а також закликав 
Вашингтон бути більш жорсткішим щодо не-
врегульованого курдського питання. На його 
думку, «ціною», яку повинен був заплатити 
Р. Ердоган за свою політику, мало б бути рішен-
ня про відмову постачати певні види озброєн-
ня до Туреччини [14]. Не дивно, що такі заяви 
викликали обурення в Анкарі, яка поспішила 
звинуватити Дж. Байдена у спробі прямого 
втручання у внутрішні справи Туреччини [15].

До цього, загалом не надто привабливого 
політичного портрету нового американського 
лідера в очах турецької громадськості, можна 
додати ще один, жирний штрих. Турецьке сус-
пільство, як і вище керівництво країни, досі 
не може пробачити демократам мляву і запіз-
нілу реакцію на спробу державного заколоту 
в Туреччині 15 липня 2016 року. Хоча, саме 
Дж. Байден став першим американським ви-
сокопосадовцем, який прибув до Туреччини з 

«візитом солідарності» вже у серпні 2016 року, 
а (тоді ще заступник держсекретаря) Е. Блін-
кен навіть вибачився за недостатньо чітко ар-
тикульовану підтримку США турецькому наро-
дові. Щоправда, цього виявилося недостатньо, 
аби виправити перше стійке враження турків 
щодо причетності адміністрації Б. Обами до 
організації цього заколоту. Нещодавні заяви 
Е. Блінкена, в яких він скептично назвав Ту-
реччину «так званим стратегічним партне-
ром» США [16] лише посилили в Туреччині 
негативне ставлення до нової команди Білого 
дому.

З іншого боку, як показує практика, перед-
виборна риторика кандидата швидко забува-
ється після його офіційного вступу на посаду, 
а досвід попередніх контактів з керівництвом 
Туреччини може стати Дж. Байдену в нагоді у 
справі налагодження цілком прагматичних ро-
бочих відносин з Р. Ердоганом. Очевидно, що 
про «особисту хімію» та «подібність характерів 
двох сильних лідерів», про що часто полюбляв 
казати Д. Трамп, доведеться забути. Натомість, 
на думку експертів, Дж. Байден відновлювати-
ме роль державних інституцій в процесі ухва-
лення рішень, покликаних стати фундаментом 
у розбудові послідовних і передбачуваних між-
державних відносин. Водночас, інституціона-
лізація міжнародної співпраці та відновлення 
участі США у багатосторонніх угодах повинні б 
розширити спільну базу для взаємодії з амери-
канськими партнерами на міжнародній арені.

Зважаючи на сильну вертикаль влади та 
централізовану систему ухвалення рішень в 
Туреччині, навряд чи це можна вважати пози-
тивним фактором для майбутньої комунікації 
між Анкарою і Вашингтоном. З іншого боку, 
слід сподіватися, що попри доволі складну іс-
торію особистих стосунків, жорстку риторику 
Дж. Байдена на адресу Р. Ердогана, а також 
зволікання з «першим президентським дзвін-
ком», прагматичні міркування змусять обох 
лідерів шукати шляхи до порозуміння.

Погляд з Туреччини: зовнішня 
політика — як продовження 

політики внутрішньої
Важливим з огляду на перспективу роз-

витку двосторонніх відносин є також усвідом-
лення тих процесів, які наразі відбуваються в 
самій Турецькій Республіці (ТР) та значною 
мірою визначають пріоритети її стосунків з ін-
шими країнами.
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У випадку зі США, незалежно від того, хто 
саме обіймає там посаду президента, питан-
ня вибудовування партнерських відносин з 
Туреччиною завжди було завданням підви-
щеної складності. Традиційно досить глибока 
недовіра турецького суспільства до західних 
країн та одвічні побоювання «зради Заходу» 
формують політичну риторику націоналістич-
них та консервативних партій ТР, у тому чис-
лі і представників провладної коаліції. Саме 
через цю призму «бажання США послабити 
регіональний вплив Анкари» турки сприй-
мають американське ембарго, накладене на 
постачання зброї до ТР за часів Кіпрської 
кризи 1974-го року; співпрацю американців 
з сирійськими курдами на Близькому Сході 
і підтримані Сполученими Штатами домов-
леності про співробітництво в енергетичній 
сфері «ворожих Туреччині» Ізраїлю і Кіпру; 
діяльність «гюленівських» структур і вірмен-
ського лобі в американському Конгресі тощо. 
В цьому сенсі важко перебільшити негатив-
ний вплив на двосторонні відносини спеку-
ляції навколо участі Вашингтону в організації 
спроби перевороту 15 липня.

Як пише The New York Times, найгірше 
те, що «ці конспіративні теорії не є вигадкою 
кількох маргіналів з задвірок турецького су-
спільства. Туреччина може бути досить по-
ляризованою країною, але всі турки з різних 
сегментів — ісламісти, секуляристи, ліберали, 
націоналісти — сходяться в одному, тобто в 
тому, що до спроби перевороту в Туреччині 
так чи інакше були причетні Сполучені Шта-
ти: безпосередньо брали участь в його органі-
зації, або, принаймні, опосередковано — через 
сам факт того, що головний підозрюваний і 
лідер всіх турецьких конспірологічних теорій, 
мусульманський проповідник Фетхуллах Гю-
лен проживає на території США» [17]. Згідно 
з даними опитування одного із проурядових 

турецьких видань у Twitter, у 2016-му році 
69 % респондентів вірили, що заколотників 
підтримували з ЦРУ, а 20 % вважали відпові-
дальним за організацію путчу безпосередньо 
Білий дім [18].

З часом ці настрої лише посилювали-
ся. Так, у серпні 2017 року авторитетний 
Pew Research Center зазначав, що 72 % турець-
ких громадян вважали США «головною за-
грозою безпеки для своєї країни». Водночас, 
тільки 18 % таких громадян позитивно стави-
лися до США і 23 % — до НАТО, членом якого 
Туреччина є з 1952 року [19]. Після рішення 
Білого дому надати озброєння сирійським 
курдам з PYD/YPG у рамках боротьби з ІДІЛ, 
понад 80 % турків вважали США «основним 
спонсором тероризму в регіоні» [20].

За оцінками експертів, ці тривожні тен-
денції збереглись і донині. Наприклад, за 
даними соцопитувань, наразі рівень довіри 
до США, як до «стратегічного партнера Ту-
реччини», навіть нижчий, ніж після війни в 
Іраку 2003-го року. Згідно з дослідженнями 
Університету КадірХас (Стамбул) за 2020-й 
рік, тільки 8 % респондентів вважають США 
«союзником чи другом Туреччини», 80,5 % 
«не вважають США союзником Туреччини», 
а на погляд 60,5 % Вашингтон є «головною 
загрозою безпеці ТР» [21]. Хоча в абсолют-
них показниках США все ще залишається 
лідером цього антирейтингу народної довіри 
(випереджаючи навіть Ізраїль та Вірменію), 
у порівнянні з попередніми роками (рекордні 
82 % у 2018-му році), можна говорити про де-
яке покращення ситуації.

Часто такі антиамериканські та антиза-
хідні настрої турецького суспільства стають 
сприятливим ґрунтом для розквіту ідей єв-
разійства чи «особливого шляху» для Ту-
реччини. Ці ідеї активно підживлює Росія 
та проросійські експерти у ТР. Дослідники 
зазначають, що євразійські настрої посили-
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лися після того, як прихильники тіснішої 
співпраці з Росією почали збільшувати свій 
бюрократичний вплив через масові звіль-
нення «атлантистів» з МЗС та Збройних 
сил ТР після спроби державного перевороту 
2016-го року [22]. Показово також, що ідеї 
на кшталт «оточення Туреччини ворожим 
Заходом» і необхідності посилення співпра-
ці з іншими регіональними державами (на-
самперед, Росією та Іраном) на противагу 
«американській гегемонії» лунають не тіль-
ки з вуст членів маргінальних партій. Про це 
стверджує чимале число експертів, військо-
вих та достатньо впливових політичних сил, 
як правого так і лівого спектру.

На цьому тлі питання відносин зі США, як 
уособленням «колективного Заходу», пере-
ходять для Туреччини із зовнішньополітич-
ної царини у площину внутрішньополітичну. 
Адже за таких суспільних настроїв найменші 
поступки на зустріч Вашингтонові означали б 
для керівництва держави не тільки тимчасо-
ві іміджеві, але й довгострокові електораль-
ні втрати. З іншого боку, багато причин для 
невдоволення виборців лежать в економічній 
площині: падіння темпів економічного роз-
витку, зростання рівня безробіття та інфля-
ція, різкий спад на фінансових ринках та 
девальвація національної валюти майже на 
35 % порівняно з минулим роком, погіршення 
бізнесового клімату та інвестиційних рейтин-
гів Туреччини. І для розв’язання цих завдань 
Туреччині доведеться тісніше взаємодіяти і зі 
США, і з ЄС.

Що чекати від «ери Байдена»: 
старі проблеми, нові можли-
вості, незмінність інтересів
Чималий клубок застарілих проблем у 

двосторонніх відносинах дістався Дж. Байдену 
у спадок від попередніх адміністрацій. Питан-
ня екстрадиції мусульманського проповідника 
Ф. Гюлена, який наразі проживає у Пенсиль-
ванії і якого Анкара звинувачує в організації 
державного заколоту; звільнення співробітни-
ків американських дипмісій і громадян США, 
ув’язнених в Туреччині в рамках боротьби з 
«гюленівськими» структурами; судові проце-
си, що роками тривають як у США (зокрема, 
у справі турецького державного банку «Халк-
банк» у зв'язку з порушенням американських 
санкцій проти Ірану), так і в Туреччині (низ-
ка гучних справ проти громадських активіс-

тів, правозахисників, журналістів та вчених, 
у тому числі громадян США) — невичерпний 
список тих проблемних питань, вирішення 
яких малоймовірне в короткостроковій пер-
спективі.

Не менш проблематичні і питання регіо-
нального порядку денного. Значна увага, яку 
Дж. Байден традиційно надає «грецькому 
досьє» — кіпрському питанню, ситуації в Егей-
ському морі та Східному Середземномор'ї, а 
також його готовність продовжувати співпра-
цю з загонами курдської самооборони в Сирії 
(YPG) свідчать про ймовірне загострення про-
тиріч в американсько-турецьких відносинах і 
на цих напрямах.

Відтак, більшість відомих аналітиків схо-
дяться на думці, що Анкару і Вашингтон очі-
кують турбулентні чотири роки, що супрово-
джуватимуться в обох країнах загостренням 
внутрішньополітичної боротьби, поглиблен-
ням економічної кризи, а також зіткненням 
інтересів у численних регіональних конфлік-
тах [23].

Очевидно також, що ключовими суперни-
ками США за адміністрації Дж. Байдена зали-
шатимуться Китай і Росія. У офіційної Анкари 
з ними також доволі непрості стосунки. Тож 
великою мірою майбутнє американсько-ту-
рецьких відносин залежатиме від динаміки 
розвитку турецько-російського діалогу. Вже 
тривалий час занепокоєння у західних партне-
рів (як і в України) викликають спільні турець-
ко-російські проєкти у стратегічно важливих 
сферах військово-технічного співробітництва, 
оборонної промисловості та енергетики: бу-
дівництво в обхід України газогону «Турець-
кий потік» та АЕС «Аккую», що реалізується 
російськими підрядниками за моделлю BOO 
(Вuild-Own-Operate).
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Головним же питанням у цьому контексті 
залишається подальша доля російських сис-
тем ППО С-400 на території Туреччини, члена 
НАТО, та прив’язаних до них американських 
санкцій, запроваджених минулого року про-
ти керівництва оборонно-промислової галузі 
ТР в рамках дії закону CAATSA про заборону 
великих військових угод з Росією [24]. Також 
в якості «попередження» Пентагон ще в 2019-
му році виключив Туреччину з програми на-
дання винищувачів п'ятого покоління F-35, 
остерігаючись можливої передачі важливої 
інформації російській стороні.

Для Туреччини відміна цих санкцій і запо-
бігання нових будуть на центральному місці 
в двосторонньому порядку денному. Міністр 
національної оборони Туреччини Хулусі Акар 
вже запропонував так звану «критську мо-
дель», як спосіб уникнення кризи навколо 
С-400, наводячи приклад розміщення Греці-
єю російських С-300 на Криті і використання 
їх в дуже обмежених масштабах [25]. В одному 
зі своїх інтерв’ю він заявив, що Анкара може 
в разі необхідності час від часу активувати 
систему (наприклад, під час військових нав-
чань або виникнення загрози), а не робити її 
постійно функціонуючою. Іншим, запропо-
нованим президентом Р. Ердоганом, варіан-
том «вирішення» проблеми було б створення 
робочої групи за участі представників США, 
НАТО і турецької сторони для вивчення тех-
нічних деталей роботи систем ППО і їх мож-
ливих наслідків для безпеки НАТО.

США, натомість, наполягають, щоб Туреч-
чина зовсім відмовилася від вже отриманих 
установок та скасувала будь-які плани на по-
ставки другої черги С-400. Зважаючи на «пі-
кантність» ситуації, і поки президент Р. Ер-
доган надсилає сигнали про готовність до 
примирення та діалогу з Вашингтоном [26], 
багато російських ЗМІ поширили інформацію 

про те, що Анкара і Москва вже завершили пе-
реговори про постачання другої партії С-400 
і для продовження такої закупівлі турецькій 
стороні потрібно поставити лише узагальне-
ний підпис. Очевидно, що і Москва, і Пекін 
роздмухують будь-які суперечності між Анка-
рою і Вашингтоном не тільки з метою віддали-
ти турецьку державу від західного цивілізацій-
ного простору. Тут, так би мовити, йдеться і 
про «додану вартість», себто ще й про можли-
вість внести розкол до лав НАТО і послабити 
євроатлантичні структури безпеки усереди-
ні [27]. Відтак, майбутнє турецько-американ-
ських відносин не в останню чергу залежатиме 
і від динаміки турецько-російської взаємодії, у 
тому числі в регіональних конфліктах у Сирії, 
Лівії та Нагірному Карабаху.

Деякі експерти вбачають перспективу по-
кращення американсько-турецьких відносин 
не тільки в разі відмови Анкари від співпраці з 
Кремлем у стратегічно важливих галузях, але 
й у розширенні сфер потенційного співробіт-
ництва між Туреччиною і США у тих питан-
нях, де ця співпраця відповідає інтересам обох 
країн і, до того ж, суперечить інтересам Росії і 
Китаю. Йдеться, наприклад, про відстоюван-
ня територіальної цілісності України і Грузії, 
про захист інтересів кримських татар у Криму 
і уйгурів у Китаї, або ж про посилення ролі Ту-
реччини в якості регіонального транспортного 
й енергетичного хабу на противагу російській 
«газовій голці» чи інфраструктурній експан-
сії Піднебесної в Центральній Азії та Східній 
Європі.

До речі, самій Європі тепер теж належить 
виконувати значно вагомішу роль у трикут-
нику Вашингтон-Брюссель-Анкара: старший 
радник Дж. Байдена вже заявив, що новий 
президент координуватиме свою політику 
щодо Туреччини з Європейським Союзом. 
Формально така практика існувала і раніше, 
але за часів Д. Трампа майже повністю ігнору-
валася. Тепер же, за нових умов відновлення 
трансатлантичного партнерства, посилення 
співпраці між США і ЄС загрожує Туреччині 
ще більшим скороченням «простору для ма-
невру» — насамперед, у водах Східного Серед-
земномор’я.

Водночас, нагадування адміністрацією 
Дж. Байдена про економічну безпеку, а також 
про важливість демократичних реформ може 
посприяти активнішому залученню Вашинг-
тона до розбудови економічних відносин між 
Туреччиною та Євросоюзом. США завжди 
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схвалювали тісне економічне співробітництво 
ТР з ЄС, особливо в той час, коли політичні 
відносини між двома сторонами погіршува-
лися. Оскільки адміністрація Дж. Байдена 
неодноразово наголошувала на важливості 
«відкритої глобальної економіки», то вона, 
швидше за все, активно підтримуватиме і пе-
ремовини про оновлення Митного союзу ЄС з 
ТР. Цілком ймовірно також, що адміністрація 
Дж. Байдена захоче прив’язати надання пев-
них торгових преференцій Анкарі до покра-
щення ситуації зі свободою слова, демокра-
тичними реформами та верховенством права 
в країні. Окремий перспективний напрям 
співпраці експерти вбачають також в адаптації 
турецької економіки до вимог Європейської 
зеленої угоди, що, як очікується, значно впли-
не на національну економіку через високий 
рівень взаємозв'язку з економіками ЄС [28].

Деякі висновки і прогнози
Очевидно, що головним завданням адміні-

страції Дж. Байдена на найближчий час буде 
підтримання складного балансу у зовнішній 
політиці США між захистом демократичних 
цінностей та прагматичними міркуваннями 
національної безпеки, відновлення американ-
ської економіки і протистояння посиленню 
впливу Росії і Китаю. Незважаючи на періо-
дичний обмін «люб’язностями» між Анкарою 
і Вашингтоном, на триваючий режим санкцій 
стосовно Туреччини у зв’язку із закупівлею 
нею російських систем С-400, казати щось про 
«закінчення» двосторонніх відносин було б 
передчасним. Цілком очевидно, що остаточ-
на мета Вашингтона — не виключити Анкару 
з процесів співпраці і навіть не покарання за 
«минулі гріхи», а застереження щодо май-

бутнього. Сучасна Туреччина — це не тільки 
друга за чисельністю армія НАТО, а й поміт-
ний геополітичний гравець, від позиції якого 
з багатьох питань регіонального порядку ден-
ного залежатиме безпекова ситуація в регіоні 
Чорного моря, Східного Середземномор’я і на 
Близькому Сході.

Попри всі недоліки демократичного роз-
витку, по суті, це єдина світська держава в ре-
гіоні, яка зберігає свою західну ідентичність 
значною мірою саме завдяки членству в тран-
сатлантичних структурах безпеки і тісним 
контактам на рівні військово-політичних еліт. 
Подальша ескалація напруженості у відно-
синах зі США, швидше за все, призвела б до 
зворотного ефекту і сприяла б ще більшій кон-
солідації євразійської осі Анкара-Москва-Те-
геран-Пекін. До того ж динаміка конфліктів у 
регіоні, де Анкара й Вашингтон перебувають 
по один бік барикад, як і цілком прагматичні 
причини економічного характеру, підштовху-
ють обидві сторони до відновлення діалогу.

Маючи це на увазі, з великою долею віро-
гідності можна сподіватися на продовження 
певного мінімуму робочих контактів зі збере-
женням значного конфліктного потенціалу 
відносин, насамперед у зв’язку з порушенням 
демократичних прав і свобод у Туреччині, за-
гостренням курдського питання, ескалації в 
Східному Середземномор’ї та через проблеми 
з російськими С-400.

На тлі започаткованого турецькою владою 
процесу з заборони прокурдської Партії демо-
кратії народів, президентського рішення щодо 
виходу Туреччини з, так званої, Стамбульської 
конвенції (Конвенції Ради Європи про запобі-
гання насильства щодо жінок і домашнього 
насильства, ратифікованої парламентом ТР у 
2012 році), а також різкого загострення аме-
рикансько-китайських та американсько-росій-
ських протиріч, налагодження нового діалогу 
між Анкарою і Вашингтоном наразі виглядає 
непростим для них обох завданням.

Питання ж внутрішньої політики для ту-
рецького керівництва залишаються тради-
ційно надчутливою темою, і будь-які з цьо-
го приводу коментарі представників інших 
країн публічно осуджуються, як втручання у 
внутрішні справи Туреччини. Тож, коригуван-
ня «під зовнішнім тиском» по цих питаннях 
позиції офіційної Анкари є вкрай малоймо-
вірним. З іншого боку, не менш важливим 
фактором турецької внутрішньої політики є 
збереження стабільності фінансових ринків, 
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які у березні 2021 року відреагували на від-
ставку четвертого протягом двох років голови 
Центробанку 10-відсотковим падінням курсу 
ліри. За таких умов, загроза запровадження 
додаткових санкцій з боку США та ЄС, відтік 
іноземного капіталу чи згортання програм 
економічної співпраці з західними партнера-
ми може стати вагомим аргументом у двосто-
ронньому діалозі. До того ж, американська 
сторона вже неодноразово натякала, що окрім 
офіційних переговорів з турецькою владою, не 
менш важливими інструментами у відносинах 
з Туреччиною для неї залишаються контакти 
з представниками опозиції, правозахисних 
організацій, а також розбудова громадського 
суспільства.

У зовнішньополітичній площині майбутнє 
двосторонніх відносин залежатиме насампе-
ред від готовності обох сторін йти на компро-
міси у пошуках взаємоприйнятної формули 
відмови від використання російських систем 
С-400 з мінімальними іміджевими втратами, 
а також від динаміки турецько-російських та 
турецько-китайських відносин в умовах фор-
мування нового світового порядку. В цій си-
туації у новий вимір переходить і розвиток 
українсько-турецького стратегічного партнер-
ства — не тільки як цікавого для Туреччини 
альтернативного напряму співробітництва у 
сфері ОПК, але і як додаткової можливості для 
західних партнерів залучити її до регіональ-
них форматів безпекової співпраці, які спри-
яли б стримуванню російської та китайської 
присутності в регіоні.
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Зовнішня політика 
Джо Байдена щодо 
країн Латинської 
Америки

З нещодавнім обранням Дж. Байдена на 
посаду президента США у південно-аме-
риканського регіону з’явився шанс по-

кращити свою загальнополітичну ситуацію. 
Адже до цього її справжній стан дуже влучно 
характеризувався гаслом «Латинська Аме-
рика — наодинці». Не в останню чергу внас-
лідок некоректної політики попереднього 
американського президента Д. Трампа — не-
передбачуваної, часом відверто зневажливої 
до опонентів, через що у міжамериканських 
взаємовідносинах виникло чимало проблем.

Згадаймо, під час правління Д. Трампа 
не спостерігалося зовнішньополітичної стра-
тегії США в її класичному вигляді. Так звана 
«доктрина Трампа» інколи відзначалася во-
єнно-риторичною критикою політичних прин-
ципів адміністрації попереднього президента 
Б. Обами. Особливо абсурдним було рішення 
Д. Трампа звести стіну вздовж кордону між 
Мексикою і США. Адже нераціонально вико-
ристані виділені для цього кошти придалися б 
для більш нагальних потреб. Припинення не-
санкціонованого продажу наркотиків, змен-
шення напливу нелегалів, бандитських угру-
повань тощо частково вдалося досягти, але у 
кінцевому рахунку призвело до нечуваного ра-
ніше скупчення мігрантів біля кордонів США.

Резонансними можна назвати переформа-
тування взаємовідносин внаслідок перегляду 
Північноамериканської угоди про вільну тор-
гівлю (North American Free Trade Agreement, 
NAFTA) та вимогу «повного повторного об-
говорення» участі в ній Мексики та Канади. 
США погрожували навіть відкликати свій 
підпис, якщо їх не підтримають інши підпи-
санти. Нову угоду у 2018-му році переймену-
вали в USMCA (United States–Mexico–Canada 
Agreement), вона стала чинною з 1 січня 2020-
го року і замінила об’єднання NAFTA, що май-
же чверть століття вважалось однією з най-
більших у світі зон вільної торгівлі і визначало 
торгівельно-економічні відносини у країнах 
Північної Америки.

Не можна не згадати і про Кубу, стратегію 
щодо якої Б. Обами неодноразово нищівно 
критикував Д. Трамп і який у кінцевому ра-
хунку провалив її за часів своєї президентської 
каденції.

Дж. Байден, мабуть, один із небагатьох 
президентів США, хто добре знається на про-
блемах регіону Латинської Америки, де йому 
довелося побувати щонайменше 16 разів. У 
січні 2009 року, коли президентом США став 

 Катерина  
Вакарчук 

кандидат політичних наук
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новлена програма Б. Обами щодо захисту не-
повнолітніх мігрантів, зменшено підстави для 
арештів, заморожено на 100 днів депортацію. 
Надважливим у першу добу президентства 
стало розпорядження про захист «мрійників» 
(англ. — DREAMers, від DREAM Act — законо-
проект про розвиток, допомогу та освіту не-
повнолітніх іноземців). Очільник Білого дому 
одним зі своїх перших указів відновив вико-
нання розпорядження про возз’єднання сімей 
з тим, щоб у мігрантів, які у незаконний спосіб 
прибули до США, не відбирали дітей. З цією 
метою поновлено діяльність міжвідомчої ро-
бочої групи з питань возз’єднання сімей. Та-
кож підписані розпорядження про створення 
регіональної структури з усунення першопри-
чин міграції та про відновлення довіри до сис-
теми законної імміграції в США.

У січні цього року з’явився новий законо-
проект президента Дж. Байдена, за яким три-
валий час працюючим у США нелегалам нада-
ватиметься громадянство (US Citizenship Act of 
2021). Згідно з цим законопроектом, люди без 
легального статусу зможуть його отримати після 
восьми років проживання в США. Зазначається, 
що спочатку мігрантам необхідно набути п’яти-
річного тимчасового статусу. Якщо вони успішно 
пройдуть відповідні перевірки податкових і пра-
воохоронних органів, то зможуть подати заявку 
спочатку на грін-карту і вже через три роки — 
заявку на отримання американського грома-
дянства. Нову програму обіцяють адаптувати 
для тих, хто перебував у США станом на 1 січня 
2021 року. Однак, є низка категорій, яким доз-
волять подати заявку на отримання грін-карти 
щойно нове законодавство набуде чинності. До 
першої категорії відносяться члени програми 
DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), що 
унеможливлює депортацію нелегалів, привезе-
них до США у дитячому віці, і дозволяє їм пра-
цювати. Друга категорія — це ті, хто потрапив до 
США за відповідною державною програмою з 
охоплених катастрофами країн.

Б. Обама, Дж. Байден в якості віце-президен-
та почав опікуватися зв'язками своєї країни 
з Латинською Америкою. Він вважається од-
ним із тих, хто у 2000–2015 рр. розробляв і 
реалізовував програму Plan Colombia («План 

Колумбія») з надання фінансової і військо-
вої допомоги колумбійській владі у боротьбі 
з місцевими наркокартелями і озброєними 
партизанськими угрупованнями лівого спря-
мування. До серйозних заходів такого плану 
можна додати успішну реалізацію реформ не-
оліберального ринку в Колумбії, що дало змо-
гу укласти в 2006-му році американсько-ко-
лумбійську угоду про вільну торгівлю. Як 
наслідок, Колумбія стала одним із найбільш 
наближених партнерів США і найважливіших 
позаблокових союзників НАТО в латиноа-
мериканському регіоні. На посту президента 
Дж. Байден продовжить реалізацію пов’язаних 
з країнами Латинської Америки низки про-
грам та ініціатив, які, до речі, розпочиналися 
ще за президентства Б. Обами.

Міграційна політика
Адміністрація Дж. Байдена отримала у 

спадок від попередника цілу низку таких про-
блем, як зростання міграції, напружені від-
носини з сусідньою Мексикою, конституційні 
кризи, що охоплюють країни регіону. Як за-
значалося, Дж. Байден ще на посаді віце-пре-
зидента стояв біля витоків багатьох реформ, 
тому і зараз пропонує масштабну реформу — 
імміграційну. Деякі відповідні законодавчі 
пропозиції направлені до Конгресу одразу піс-
ля інавгурації. Так, за першої його президент-
ської доби призупинили будівництво стіни на 
кордоні з Мексикою, скасували рішення про 
переслідування на території США іммігрантів, 
почали захищати тих, хто прибув до США у 
дитячому віці. Також призупинене фінансу-
вання програми «Залишайся в Мексиці», від-
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Незважаючи на, так би мовити, позитив-
ну міграційну риторику, і Дж. Байден, і його 
радники застерігають, що не всі зможуть от-
римати притулок у США, і що кордони від-
криються не одразу. Хоча всі розуміють, що 
звернень про надання притулку стане значно 
більше, аніж їх подавалося за часів Д. Трампа. 
Запропонований Дж. Байденом закон про гро-
мадянство США 2021-го року є ознакою того, 
що його адміністрація має намір відмовитися 
від антиімігрантської стратегії.

Мексика

Щодо такої країни як Мексика, то пов’яза-
них з нею проблем, звісно, дуже і дуже багато. 
За останні чотири роки відносини США з цим 
їх південним сусідом постійно ускладнюва-
лися. Риторика Д. Трампа ще під час перед-
виборної кампанії демонструвала негативну 
позицію США щодо Мексики. Перш за все 
це наполягання зводити вищезгадану стіну 
за кошт Мексики. А також реалізувати щодо 
вихідців з країн Латинської Америки політи-
ку «нульової толерантності», яка згодом не 
могла не призвести до негативних наслідків. 
Сенат Конгресу США відмовився підтрима-
ти пропозицію Д. Трампа про виділення до-
даткових коштів на будівництво стіни, через 
що і виник урядовий шатдаун у 2020 році. 
Дж. Байден вважає, що зведення такої стіни 
взагалі неефективне і марнотратне. Тому, не 
чекаючи на підтримку Конгресу, він скасував 
виплату на її будівництво у 9,9 млрд доларів 
з бюджету оборонного відомства і деяких ко-
штів з рахунків казначейства. Адміністрація 
Дж. Байдена ухвалила рішення про переве-
дення неосвоєних коштів, включно з 1,375 
млрд доларів, до бюджету 2021-го року, які 
підуть на інші потреби. Також новий прези-
дент скасував чинний з 2019-го року режим 
надзвичайної ситуації у прикордонній міс-

цевості. Мексика підтримала і рішення пре-
зидента Дж. Байдена зупинити будівництво 
стіни, і його ініціативу щодо програми дій з 
міграції і руху до подвійного громадянства, 
адже це відкриває шлях до співпраці і полег-
шує порозуміння.

У січні 2021-го року адміністрація Дж. Ба-
йдена призупинила реалізацію програми 
«Залишайся в Мексиці», оскільки за своїми 
наслідками вона була руйнівною для десят-
ків тисяч людей. Не можна не згадати про 
COVID-19, який змушував адміністрацію 
Д. Трампа щось робити для порятунку насе-
лення США. Неспроможність його адміністра-
ції протистояти пандемії загострила ситуацію 
в країні. Експерти в галузі охорони здоров’я 
підкреслюють, що використання проблем зі 
здоров'ям, як виправдання обмежень на право 
отримання притулку в США, необґрунтоване. 
У мексиканських прикордонних містах чека-
ють на такий притулок щонайменше 30 тис. 
осіб. Урядам Мексики та США доведеться до-
бре попрацювати над логістикою припинення 
програми «Залишайся в Мексиці», при цьому 
поетапно розподіляючи тих людей, які скуп-
чилися у прикордонні без належних побуто-
вих умов і меддопомоги.

Надаючи Мексиці допомогу, зазначив 
Дж. Байден, не можна забувати про права лю-
дини і про вимоги «закону Лія», ще й обов’яз-
ково пам’ятати, що американські кошти не 
повинні спрямовуватися на користь корум-
пованих сил. Термін «закон Лія» стосується 
двох законодавчих положень, що забороняють 
урядові США надавати кошти для підрозділів 
іноземних сил безпеки, коли є достовірна ін-
формація, що ці підрозділи грубо порушують 
права людини. Одне таке законодавче поло-
ження поширюється на державний депар-
тамент США, а інше стосується міністерства 
оборони.
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Центральна Америка

Жорсткі заяви лунають з Білого дому на 
адресу цього регіону тому, що звідти, як і з 
Мексики, прямують потоки нелегальних мі-
грантів і наркотики. Основою політики США 
щодо Центральної Америки буде верховенство 
права і боротьба з корупцією. Також США зва-
жатимуть на те, як там ставляться щодо прав 
людини, запроваджують антикорупційні за-
ходи і діє система правосуддя. Американські 
чиновники рішуче і оперативно реагуватимуть 
на будь-які правопорушення.

Нова адміністрація США обіцяє активізува-
ти боротьбу з першопричинами масової міграції, 
допомагатиме латиноамериканським країнам 
боротися з бідністю та злочинністю. Основна 
увага зосереджуватиметься на країнах «Північ-
ного трикутника», до якого входять Гватемала, 
Сальвадор і Гондурас. Додатково виділені 4 млрд 
доларів спрямовуватимуться на втілення кон-
кретних проектів. Для Центральної Америки 
Дж. Байден запропонував чотирирічну регіональ-
ну стратегію дій, а згадана всеосяжна імміграцій-
на реформа її кодифікує.

Головний меседж щодо такого регіону сто-
сується підтримки верховенства права та анти-
корупційних дій. Також планується призначити 
спеціального представника США у країнах «Пів-
нічного трикутника», а також нових послів у Гон-
дурасі і Сальвадорі. Обов’язково оприлюднюва-
тиметься і регулярно оновлюватиметься список 
корупціонерів Гватемали, Сальвадору і Гондура-
су, яким відмовлятимуть у в'їзді до США.

Венесуела
Щодо такої країни як Венесуела, то озву-

чена чітка позиція: США не підтримують вій-
ськового втручання. Розробляється багатосто-
роння дипломатична стратегія, яка підтримує 
необхідність проведення вільних і чесних 
виборів для вирішення поточної політичної 
кризи Венесуели. Протягом чотирьох років 
Д. Трамп неодноразово оприлюднював плани 
щодо військового вирішення конфлікту. Та на-
віть сформована для слідкування за подіями у 
Венесуелі президентська «команда яструбів» 
не змогла забезпечити бажаних результатів. 
Всі ідеї і пропозиції, які намагалися втілити 
США, а саме військовий переворот, залякуван-
ня, санкції, блокування рахунків найбільших 
нафтових компаній PDVSA і американської 
філії Citgo Petroleum, не допомогли усунути 
Н. Мадуро з посади президента. Однак, як на-
слідок, різко скоротився об’єм ввезення вене-
суельської нафти на ринок США.

Щодо дипломатичного вирішення питан-
ня, то тут Дж. Байден пропонує для перемовин 
норвезький майданчик — у м. Осло. Норвегія 
у своїй зовнішній політиці щодо Венесуели до-
тримується нейтралітету. Так, переговори за 
зачиненими дверима відбувалися там і раніше, 
в 2019-му році, де були присутні представники 
президента Венесуели Н. Мадуро і лідера опо-
зиції Х. Гуайдо. Подробиці переговорів не роз-
кривалися, а місце їх проведення в норвезькій 
столиці залишається таємницею, як і інформа-
ція для преси. До речі, Норвегія має досвід та-
кого посередництва і не тільки щодо Латинської 
Америки. Тому, Дж. Байден пропонує відрядити 
осіб, що відповідають в раді національної безпе-
ки і держдепартаменті США за відносини із кра-
їнами Західної півкулі, для тісної координації з 
міністерством закордонних справ Норвегії з ме-
тою відновити переговори стосовно Венесуели.
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Також у червні 2020-го року ухвалено 
угоду про реагування на пандемію між мі-
ністерством охорони здоров'я Венесуели і 
національною комісією з гуманітарної до-
помоги Національної асамблеї Венесуели, 
що координуватиметься Панамериканською 
організацією охорони здоров'я. Таку угоду 
можна вважати великим успіхом. Адміні-
страція Дж. Байдена повинна її підтримати 
і пообіцяти надати доступ до вакцини від 
COVID-19.

Відомо і про пропозицію скликати міжві-
домчу робочу нараду для перегляду запро-
ваджених проти Венесуели санкцій та пов'я-
заних з нею обвинувачуваних актів. Робоча 
група повинна реформувати політику таким 
чином, щоб послабити гуманітарну кризу у 
Венесуелі. Робоча група також визначатиме 
шляхи запровадження міжнародної скоорди-
нованої стратегії індивідуальних санкцій, як 
правового інструменту міжнародної політи-
ки.

Куба
Відомо, що Д. Трамп, ставши президентом 

США, радикально змінив формат американ-
ської політики щодо Куби, яким перед тим 
на посаді віце-президента займався Дж. Бай-
ден, ініціюючи зближення США і Куби, від-
новлення їх дипломатичних стосунків. Адмі-
ністрація Д. Трампа невпинно «обнулювала» 

ухвалені за часів президентства Б. Обами до-
мовленості між Гаваною і Вашингтоном та 
обмежувала дію економічних двосторонніх 
зв’язків.

Сьогодні, коли Дж. Байден став вже прези-
дентом, він не проти знову відновлювати і по-
кращувати дипломатичну взаємодію з Кубою. 
Як зазначив Дж. Байден, дипломатична вза-
ємодія з Кубою була одним з найуспішніших 
напрямів у діяльності адміністрації Б. Обами. 
І оскільки Д. Трамп перекрив його майже пов-
ністю, то відновлення сьогодні такого напряму 
дипломатичної співпраці є необхідним пер-
шим кроком Сполучених Штатів. Для цього 
пропонується зробити наступне: по-перше, 
вилучити Кубу зі списку спонсорів тероризму, 
ініціювавши такий розгляд в держдепарта-
менті США; по-друге, надіслати особисте по-
слання президента Дж. Байдена президентові 
Куби М. Діас-Канелю, підтверджуючи зацікав-
леність США у відновленні конструктивних 
відносин; по-третє, відновити роботу посоль-
ства США в Гавані і надати дозвіл Кубі сфор-
мувати склад свого посольства у Вашингтоні; 
по-четверте, відмінити заборону на офіційні 

поїздки представників уряду США на Кубу.
Санкції, запроваджені колись адміністра-

цією Д. Трампа, найбільше позначилися на 
родинних зв'язках, а також на культурно-о-
світньому обміні, особливо на подорожах і у 
туристичній сфері. Ці та низка інших санкцій, 
що обмежували торговельні відносини, завда-
ли відчутної шкоди американському бізнесу. 
Запроваджені у 2017-му році його попередни-
ком санкції Дж. Байден пропонує скасувати. 
Щоб американські сім'ї знову могли робити 
необмежені перекази на Кубу, кубинські ком-
панії більше не потрапляли до списків «обме-
жених у правах компаній», з якими громадя-
нам США заборонялося розвивати бізнес, щоб 
круїзні лінії, приватні судна, комерційні та 
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чартерні авіакомпанії знову мали можливість 
доправляти пасажирів на Кубу.

Відновленням американсько-кубинських 
відносин будуть займатися спеціальні урядові 
структури. І тоді можна домовлятися про спів-
робітництво у сфері екології, про співпрацю 
правоохоронних органів і вирішення мігра-
ційних і інших питань, включно з розв’язан-
ням завдань для робочої групи з прав людини.

Колумбія і безпека в регіоні
Колумбія є давнім стратегічним партне-

ром і союзником США в регіоні. Такої полі-
тики обидві країни дотримуватимуться і за 
президентства Дж. Байдена. Саме він у 2000–
2015 рр. втілював відомий план мирного вре-
гулювання Plan Colombia.

Зміцнення миру має стати головним на-
прямом діяльності американської дипломатії 
щодо Колумбії. Запропоновано ряд кроків. Це 
і призначення спеціального посланця США 
з питань миру в Колумбії, і регулярний кон-
троль Сполученими Штатами, їх державним 
департаментом та радою національної безпе-
ки діяльності з реалізації мирної угоди. Також 
слід переглянути підстави, за якими політич-
ну партію FARC внесено до списку терорис-
тичних організацій, з урахуванням демобілі-
зації, роззброєння та загального дотримання 
мирної угоди.

Сьогодні безпека в регіоні пов’язується 
перш за все з пандемією СOVID-19, де США 
відводиться провідна роль у наданні гума-
нітарної допомоги. Пандемія спричинила 
багато проблем, пов’язаних з хворобою і 
смертю громадян. Лікувальні заклади пе-
ревантажені, тому регіон потребує міжна-
родної підтримки у боротьбі з пандемією. 
Історично Сполучені Штати були лідером гу-
манітарної допомоги в усьому світі, їм нале-
жить поновити таку свою позицію в умовах 
COVID-19. Підтримка США регіонального 

офісу ВООЗ, Панамериканської організації 
охорони здоров'я буде критично важливою 
для ефективної боротьби з COVID-19 у всіх 
країнах Західної півкулі.

Таким чином, нова адміністрація США на 
чолі із Дж. Байденом запропонувала виваже-
ну систему дій та серйозну зовнішньополітич-
ну стратегію співпраці з країнами Латинської 
Америки. У період до 2024-го року практично 
у всіх латиноамериканських країнах повинні 
будуть обирати або переобирати своїх глав. Це 
не стосується дострокових виборів у Бразилії, 
Сальвадорі, Мексиці та Аргентині. Загальні 
вибори повинні також відбутися в Перу, Ні-
карагуа та Чилі. У 2022-му році заплановані 
вибори у Бразилії, де ультраправий президент 
Ж. Болсонару, як відомо, дотримується проа-
мериканської позиції. При цьому адміністра-
ція Дж. Байдена дала чітко зрозуміти і Китаю, 
і Росії, що господарюватимуть в цьому регіоні 
Сполучені Штати Америки.

Про автора:
Катерина Вакарчук — кандидат полі-

тичних наук, доцент кафедри міжнарод-
них відносин Факультету міжнародних 
відносин, політології та соціології Одесь-
кого національного університету імені 
І. І. Мечникова. 

В ГОСТЯХ У «БІНТЕЛ»
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Перший заступник 
Генпрокурора (2014–2019), 
Заслужений юрист України, 
професор права

 Микола Голомша: 
«Це велике зло, коли 
державне керівництво 
використовувало 
прокуратуру, як 
елемент політичної 
розправи. Цим 
дискредитовано 
органи прокуратури»

— Миколо Ярославовичу, чому в 
Україні прокурор йде у політику? І чому 
українські закони сприймаються як по-
літичні умови, для дотримання яких 
законослухняному громадянинові не-
обхідні надзвичайні зусилля?

— Для українського суспільства притаман-
на дія тих обмежень, які перейшли у спадок 
від колишніх радянських часів. Ми сьогодні 
не формуємо посадовця, як державну персону 
чи особистість. Ще зі шкільної лави навчений 
не йти у політику, він звужує свій світогляд 
до тих певних меж, які колись вже були вста-
новлені для нашого суспільства, дотримуєть-
ся тих, що насильно запроваджувалися, пра-
вил. За такого стану справ немає можливості 
усвідомлювати усі проблеми, що виникають у 
країні, зокрема, верховенства права. Це зро-
зумів вже тоді, коли пішов у політику. Інакше 
кажучи, ти, як прокурор області чи як про-
курор Генпрокуратури, вже стаєш складовою 
того, що називається політикою.

— Тобто, це логічний процес для 
українського суспільства?

— Але цей консерватизм, що дістався у 
спадок від радянщини, оце стримування са-
мовдосконалення… Людина, працюючи в 
державних органах, — чи то у прокуратурі, 
чи то у органах держбезпеки тощо, — вона 
обов’язково стикається з тим, що називається 
адміністративно-командним стилем управ-
лінням, що було колись притаманним ко-
лишній державі сталінського часу. Але там є 
те, що ми назвали бюрократичним апаратом. 
Він повинен бути настільки формалізованим, 
щоб не міг помічати проблеми, які потрібно 
вирішувати.

— Цей бюрократичний апарат існу-
вав сам по собі?

— Щоб пояснити, що маю на увазі, то 
достатньо одного прикладу стосовно на-
шої Генеральної прокуратури, де не менше 
40 % часу витрачається на обов’язкові від-
писки, складання відповідей на запити, що 
надходять тощо. Але ж не це повинно бути, 
м’яко кажучи, притаманним прокуратурі, 
завдання якої полягають зовсім у іншому! 
Щодо запитів, то вони надходять, напри-
клад, і з Офісу президента, і з ВР, і Кабінету 
міністрів, і з різних громадських об’єднань…  
І ось така адміністративно-командна підпо-
рядкованість не дає можливості прокуроро-
ві ефективно працювати, належним чином  
виконувати свої обов’язки. Тож у підсумку ти, 
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як прокурор, маєш можливість виконувати 
те, за що відповідаєш, то не більше, аніж від-
сотків на 20. Це не той принцип, за яким по-
винні працювати органи прокуратури.

— Службові досягнення будь-яко-
го фахівця, прокурорського включно, 
безпосередньо залежать від того, де і 
як він набирався досвіду. Якщо він роз-
починав свою кар’єру за фахом з най-
нижчих щаблів, «не перестрибував» 
їх, то набутий досвід стане справжнім 
фундаментом у його подальшій діяль-
ності. Після закінчення навчання у 
виші Вас призначили слідчим район-
ної прокуратури. Про що «говорив» 
Вам набутий такий досвід, коли стали 
заступником Генерального прокурора?

— Вважаю, що таке проходження службо-
вих щаблів — справа безальтернативна і пра-
вильна. І не лише стосовно працівника про-
куратури, але й інших службовців державних 
органів чи структур. Колись це було законо-
мірною умовою, без якої можновладець не 
мав змоги набратися практичного досвіду. 
Це й називалося школою професійної май-
стерності, яка існувала, як така. І діяльність 
атестаційної комісії була досить відповідаль-
ною, бо від неї залежало вдосконалення про-
фесійної майстерності.

А що сьогодні? Більшість нових службов-
ців, керівників з дипломами на руках про 
освіту зовсім безпорадні у своїй практичній 

діяльності. Але виправдовуються: мовляв, це 
дуже добре, оскільки вони не «пов’язані» з 
минулим, не були при владі. А досвід — спра-
ва наживна. Так, цю справу можна назвати 
наживною, але за чий кошт? Та й саме слово 
«наживна» вже не того змісту, який повинен 
бути…

— Але ж виправдовують тим, що ди-
пломи про освіту — «червоні», отож і 
отримані знання гарантують учораш-
ньому студентові успішну діяльність 
навіть на найвищих державних поса-
дах…

— Погодьтесь, що якщо ви добре вивчили 
мову і правопис, то це зовсім не гарантує, що 
станете справжнім письменником… Мусимо 
визнати, що ми не лише втратили, що нази-
вається, «кадрову машину», ми втратили ще 
й можливість її вдосконалювати. І від цього, 
якщо ще не пожинаємо, то обов’язково пож-
немо гіркі «плоди»! Адже, крім усього іншо-
го, втрачається віра у професійну діяльність 
як таку, що є основою і працевлаштування 
людей, і їхнього буття, добробуту і, за вели-
ким рахунком, майбутнього. Вчителів зму-
сили переміститися за прилавки магазинів, 
державні службовці шукають роботу у різних 
галузях народного господарства і часто-густо 
у сумнівних новостворених структурах, що не 
на користь суспільству…

Нещодавно мій колега розповідав, як 
подав своє резюме для працевлаштування, 
бо сподівався, що з його практичним досві-
дом пропозиціям не буде відбою. Кадровик 
одного з підприємств, ознайомившись з та-
ким послужним списком, тут же їх вилучив 
з сайту, відверто пояснюючи: «Нам такий 
не підходить, бо за досвідом наш 28-річний 
головний керівник вам програє в усьому. А 
конкуренти йому не потрібні»… Ось яскравий 
приклад того, як у нас руйнується система за-
безпечення кадрами, а з нею — і перспектива 
будь-якого виробництва країни, а також і ор-
ганів державного управління. Ви ж зі мною 
погодитеся, що так не повинно бути! В тому 
числі і з добором на прокурорські посади 
керівників чи управлінців, де повинні бути 
і старші, досвідчені, щонайменше третина 
таких, і не більше третини молоді, яка пере-
ймає від старших досвід.

Для цього в Україні повинен запрацюва-
ти інститут кримінології, який викриватиме 
причини корупції, умови, за яких вона вини-
кає і завдяки яким вона проникає у владні 
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структури, визначати ризики, декларувати 
ухвалення законів, що усувають причини і 
умови появи корупції.

— Упевнені, що таке можливе за на-
ших нинішніх умов?

— Це стосується таких наших інститутів, 
як інститут президента, Верховної ради. Їх 
необхідно вдосконалювати. Невже ми і на-
далі віримо, що країною може керувати, за 
класиками марксизму-ленінізму, навіть ку-
харка, інакше кажучи, що президентом може 
стати будь-хто? Людина, яка претендує на 
таку посаду, повинна бути підготовлена для 
такої справи, як кажуть, пройти відповідний 
вишкіл, впоратися не з одним серйозним 
етапом у своїй діяльності, володіти відпо-
відним інструментарієм. Без таких якостей 
перебування на такій посаді особи — ніщо 
інше, як злочин перед українським народом. 
Невігластво керівника виставляє державу 
на посміховисько в очах всього світу… Тому, 
повторюю, нам потрібно коригувати це над-
звичайно важливе і серйозне питання: хто і 
завдяки чому може очолювати державу на 
президентському посту.

— Слухаючи Вас, дозволю собі за-
уважити, що у мене менше претензій 
до того, хто навмисно намагається нам 
зашкодити. Бо зловмисник, 
так чи інакше, а розумієть-
ся на тому, що робить. У мене 
претензії до того, хто не усві-
домлює своїх дій зовсім і не 
відрізняє шкоди від корисних 
справ. Чи можна такого при-
значати на держпосаду, оби-
рати до парламенту? В разі 
потреби, їх жодним чином не 
переконаєш у шкідництві чи 
навіть вчиненні злочину. І тут 
не допоможуть «курси крою і 
шиття», де наших законотво-
рців намагаються якось виш-
колити чи щось вкласти у їхні 
голови…

— Так, у вашому зауваженні все 
викладено логічно і заперечити 
щось важко.

— Тоді, чи не закономірно те, що 
нам нині доводиться пожинати пло-
ди подій вісімдесятих років минулого 
сторіччя у СРСР, коли почали ство-
рювати ринок і руйнувати державну 
економіку?

— Таке закономірно не лише для колиш-
нього СРСР, але й для всіх країн у світі. Ра-
дянська командно-адміністративна система 
не була життєспроможною, а з приходом 
Горбачова почалося її прискорене руйну-
вання. І навіть законодавчо не можна було 
запобігти такому руйнуванню держави, аби 
що там не прагнули зробити тодішні мож-
новладці. Це природний процес, з яким не 
змогло тоді впоратися командно-адміністра-
тивне керівництво. Наслідки ми відчуваємо 
і відчуватимемо ще довго, якщо зважати на 
наш складний час, який нам сьогодні випа-
дає переживати.

— Колись в одному з популярних 
фільмів 80-х років минулого століття 
(«Калина красная») головний герой, 
звільнившись з ув’язнення, влашту-
вався на роботу водієм районного про-
курора. Лише згодом стало зрозуміло, 
про що намагався застерегти автор сце-
нарію: про вже тоді очевидне зрощен-
ня прокуратури з криміналітетом, коли 
той, у незаконний спосіб привласню-
ючи держмайно у великих масштабах, 
ділився з служителями Феміди за їхнє 
сприяння. Чи не через те нам, як Ви ка-
жете, випадає пережити?

— У фільмі йшлося про зародження май-
бутньої мафії, яка практично детермінувала 
всі державні процеси. Звичайна людина зі 
своїми правами опинялася на «висілках», її 
доля нікого не хвилювала.

Продовжуючи таку тему, зауважу, 
що будь-яка територія — чи то район, чи  

Кадр з фільму «Калина красная»
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область, чи край — не позбавленні кримі-
нального впливу. Вважаю це хоч і непри-
ємним, але таким собі природним явищем  
у суспільстві, бо у кожного з його членів є свої 
особливості, часом не зовсім для суспільства 
корисні, внаслідок чого і виникають ті про-
блеми, про які ми зараз говоримо, а люди, 
внаслідок своїх особливостей, приречені на 
те, що називається протиправною діяльніс-
тю. І причини — різні: психологічні, мораль-
ні, матеріальні тощо. Щодо СРСР, то там бра-
кувало системності у вихованні людей для 
впливу на їхню свідомість. Тодішня система її 
ламала, і цьому ніхто не міг зарадити. І якщо 
людина до того ще й ненароком схибила і, як 
наслідок, потрапила до буцегарні, то там, як 
кажуть, була приречена проходити «кримі-
нальні університети» і, у кінцевому рахунку, 
стати членом кримінального світу, інакше ка-
жучи, злочинцем. Проста і банальна «річ»: 
той, хто викрадав державне майно вагонами, 
той мав змогу відкупитися від покарання. А 
ось за поцуплені мішок зерна чи автомобіль-
не колесо людина обов’язково опинялася у 
в’язниці. І це — факт.

Ну і сама виправна система практично 
не переймалася подальшою долею правопо-
рушника. Це також — факт. Бо не вбачала у 
ньому особистості. А той, хто проштрафив-
ся, потім не мав змоги дати собі раду: його 
вже не приймали на роботу, не допомагали 
достойно налагодити побут. Повторюю: така 
система лише руйнувала свідомість людини, 
що нерідко ми спостерігаємо і сьогодні.

До речі, так відбувалося не лише в СРСР. 
У різних країнах світу виникали транснаці-
ональні корпорації, діяльність їх була про-
тизаконною, завдавала шкоди суспільствам 
багатьох країн.

Річ у тому, що завдання правоохоронних 
органів не просто боротися з кримінальними 
діями чи вчинками, а перш за все — запобі-
гати їх. Тому, сьогодні важливо розробляти 
методологію такої правоохоронної діяльно-
сті, до якої входить і розвідувально-оператив-
ні дії, і способи запобігання злочинів тощо. 
Способи і методи такої роботи не розголошу-
ються, мають «свій гриф» для користування.

— До такої методології можна від-
нести і те, що держава, яка не в змозі 
впоратися зі злочинністю, керівником 
своїх правоохоронних органів призна-
чала особу з чималим кримінальним 
досвідом з тим, щоб вона, знаючи цей 

«світ», знешкодила своїх «подільни-
ків», за що потім їй скасовували пока-
рання? Здається, цей факт стосується 
Франції…

— Пам’ятаю цю історію, відоме і прізвище 
такого призначенця — Відок… У нас колись 
щось подібне було в Бердянську, у повоєнній 
Одесі, і у двадцятих роках минулого століття 
траплялося, коли правоохоронці працюва-
ли вкупі з такими відомими злочинцями, як  
Япончик, Котовський… Правоохоронні ор-
гани за всіх часів прагнули діяти не на шко-
ду суспільству, а щоб запобігти негативним 
суспільним явищам.

— Наскільки правильним є таке по-
няття, як перехідне правосуддя, про 
яке йдеться зараз стосовно неконтро-
льованих територій України? Чи є пре-
цеденти у новій всесвітній історії люд-
ства? І чи це не така собі гарантія для 
тих, хто у 2014-му році виступив проти 
України?

— Відповім так: є деякі країни, до яких 
відноситься і Росія, яким подобається де-
структивна робота з руйнації міжнародно-
го права. Їм притаманні імперські амбіції 
і вони дуже тужать за своїм минулим, за 
втраченими територіями, а тому вдаються 
до таких процесів. А жага влади їх ватаж-
ків, таких осіб, до яких можна віднести і 
В. Путіна, — безмежна, можна казати, на 

Ежен Франсуа Відок (1775–1857) — французький 
авантюрист, пізніше детектив, кримінолог. 

Портрет Відока часів його роботи детективом
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рівні хвороби. Ось він вишукує різні спосо-
би, щоб якось задовольнити свої «капризи». 
Своєму суспільству він прагне подати себе 
таким собі царем-батечком, який дбає про 
свій народ. Щойно у такому суспільстві ви-
никають об’єктивні негаразди, такий «ба-
течко» починає відволікати увагу населен-
ня зовнішніми подіями, які, як правило, і 
сам «ініціює». Захоплення Криму подає, 
як надзвичайно важливу для росіян спра-
ву, тих же «росіян» починає боронити на 
Донеччині… А коли справа дійшла ще далі, 
наприклад, до Франції, то з’ясовується, що 
і там він присутній — допомагає «жовтим 
жилетам» виступати проти французько-
го президента Е. Макрона. Там і російські 
«грушники», осівши у Альпах, коштами 
підігрівають «температуру виступів» євро-
пейців. І врешті-решт їх нав’язування това-
риськості виливається у таку собі співпрацю 
на політичному ринку, коли і Е. Макрон, і 
його німецька колега А. Меркель не проти 
підтримати російського президента у його 
намаганнях співпрацювати з Європою і де-
монструвати це росіянам, як досягнення їх-
нього «батечка».

Фахівцю будь-якої країни така «кагебіст-
ська» метода роботи російського керівництва 
давно знайома і цілком зрозуміла. Пригадай-
те дії за такою «методикою» в середині Росії, 
коли розпочався обвал її економіки через 
падіння цін на нафту: відразу у російських 
містах почали вибухати будинки, газогони, 
сходити з рейок потяги.

І те, що стосується перехідного право-
суддя, про яке ми зараз говоримо, безпосе-
редньо можна вважати «похідним» логіки 
російського керівництва, яке вважає це при-

стойною пропозицією, а насправді — зви-
чайним «кульбітом» для відволікання уваги 
росіян.

— На початку 2000-х у Генпрокура-
турі України Ви займалися наглядом за 
дотриманням природоохоронного за-
конодавства. Зараз поцікавлюсь лише 
одним: російські власники тих підпри-
ємств, що розташовані на українській 
території, відповідально ставилися до 
виконання наших законів зі збережен-
ня довкілля?

— Такі підприємці намагалися бути не-
помітними і діяли, зазвичай, через своїх 
підставних осіб. Але законодавство, так би 
мовити, проявляло себе досить потужно, і 
коли мене призначили на таку посаду, то 
моєю особою почали цікавитися, бо до того 
моменту у Києві я не працював. Мене «ви-
вчали» упродовж місяця, протягом якого я 
вже розпорядився зупинити судноплавство, 
оскільки судновласники, не дотримуючись 
санітарних вимог, забруднювали Дніпро. Ми 
на катерах виявляли брудні стоки у ріку з 
заводів, інших виробництв, порушення чи 
нищення берегів і притягували винуватців 

до відповідальності. Зокрема, че-
рез недотримання заходів безпе-
ки і недосконалість документації 
зупинили будівельні роботи ме-
трограду. Тож така правоохорон-
на діяльність була принциповою 
і ефективною, оскільки тоді був 
загальний нагляд і прокурор міг 
вчасно реагувати на будь-які по-
рушення, притягнути винуватців 
до дисциплінарної чи криміналь-
ної відповідальності, внести по-
дання з вимогою усунення пору-
шень.

А сьогодні такий прокурор-
ський нагляд — відсутній. У пе-

рехідних положеннях Конституції запи-
сано, що його можна відмінити тоді, коли 
функції нагляду візьмуть на себе відповідні 
органи. А органи їх ще не перейняли… Пе-
тро Олексійович Порошенко, який будучи 
держслужбовцем, став олігархом, і якого  
«тиснула» прокуратура за порушення закону, 
відомстив, ліквідувавши таку її функцію, як 
прокурорський нагляд. І навіть більше, уря-
дові була дана команда припинити усілякі 
перевірки, внаслідок чого виник хаос, що не 
припиняється дотепер.
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— Помсту завжди пояснюють прин-
циповістю.

— У Конституції записано, що права лю-
дини — найвища цінність, але на це у нас не 
зважають, такими правами зараз не перейма-
ються. Ось такий факт: громадянин потра-
пив у скрутну ситуацію і змушений шукати 
правди у суді. Та чи зможе він це зробити, 
якщо не спроможний сплатити за судовий 
позов, за експертизи, за послуги адвоката? 
А його, т. зв. опонент, у якого чималі статки, 
сплатить за той же захист і отримає бажаний 
результат, тобто, виграє у суді.

Вважаю великою помилкою допущення 
впливу наших т. зв. еліт на законодавство, на 
прокурорський нагляд. Це велике зло, коли 
державне керівництво використовувало про-
куратуру, як елемент політичної розправи. 
Цим дискредитовано органи прокуратури.

— Чи є в Україні такі, хто це не лише 
усвідомлює, але й здатні щось змінити?

— Нам сьогодні потрібно вдосконалюва-
ти нашу політичну систему. Ось, наприклад, 
сьогодні наш президент не належить до жод-
ної з гілок державної влади, не має щодо них 
жодних повноважень, а якщо і має якісь, то 
це щось на кшталт повноважень, які нага-
дують права першого секретаря компартії 
України. Президент призначає генерального 
прокурора, усіх силовиків і, не відповідаю-
чи за них, керує ними усіма, при цьому ще 
й використовуючи репресивний апарат, як 
елемент свого впливу. Вважаю, що ми повин-
ні невідкладно вдосконалити нашу парла-
ментсько-президентську форму управління, 
за якої президент очолюватиме виконавчу 
гілку влади. У такому випадку ми виграємо, 

бо зліквідуємо цілу бюрократичну машину. 
Зважте, у 1992-му році у нас було 40,6 тисячі 
чиновників, а сьогодні їх приблизно 560 ти-
сяч…

Внаслідок такого вдосконалення прези-
дент, як голова виконавчої влади, втрача-
тиме безапеляційне право призначати гене-
рального прокурора, тих же силовиків і стає, 
як кажуть, видимим для правоохоронних 
органів. І вся корупційна складова за таких 
умов ні-ве-льо-ву-ється! У президента підви-
щуються повноваження щодо захисту прав 
держави і громадянина і одночасно втрача-
ється те, що називають корупційною годів-
ницею, яка є причиною усіх наших нещасть.

— Питання з огляду на воєнні дії: 
під час виконання бойових завдань 
військовослужбовець несе відповідаль-
ність за якесь порушення закону? Осо-
бливо, коли ще й ліквідовується воєн-
на прокуратура у той час, коли у країні 
триває війна.

— У цьому вбачаю великий прорахунок 
законодавчої влади, яка не ухвалила закон 
про колабораціонізм, як кажуть, не вистави-
ла певні маркери. А ліквідацію під час війни 
воєнної прокуратури вважаю злочином!

Інший, красномовний з такого приводу, 
приклад: чорнобильська катастрофа 1986-
го року, коли цивільні органи прокуратури 
не були спроможні організувати відповідні 
запобіжні заходи, мобілізувати на такі робо-
ти фахівців, населення. Щойно там з’явився 
воєнний прокурор, все запрацювало як го-
динниковий механізм, почалося виконання 
мобзобов’язань тощо.

Це те, що у світі називається середови-
щем, яке не можна руйнува-
ти. Чи ось картина: на КПП 
військової частини з’явля-
ється цивільна особа. Черго-
вий цікавиться, хто вона і з 
якої причина прибула. Коли 
з’являється прокурор у од-
нострої, жодних питань не 
виникає: черговий супрово-
джує його до штабу. Пам’я-
таю, як колись сміялися з 
того, що групи перевіряю-
чих змушували нас, солда-
тів-строковиків, розстібати 
на загальному шикуванні 
однострій і показувати гру-
ди та плечі. Але ж справжній 
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військовик на власні очі міг бачити, чи є у 
підрозділах частини «дідівщина». Бо, якщо 
так, то на тілі солдата залишаються синці, і 
він, як постраждалий, потребує прокурор-
ського захисту, внаслідок чого порушника 
притягнуть до відповідальності.

Був у моїй практиці і такий випадок, коли 
притягав до відповідальності прапорщи-
ка за продаж солдатам домашніх пиріжків. 
Цивільні прокурори кепкували над моєю 
принциповістю, не розуміючи, що такими 
домашніми пиріжками до підрозділу можна 
занести хворобу, яка виведе з ладу весь осо-
бовий склад. І нині коронавірус зайвий раз 
це підтверджує.

Що маю на увазі: професійність необхідна 
усюди, а щодо війська — у першу чергу. Про-
куратура військова — не виняток.

Повторюю, перше, що не повинно втрача-
тися — це середовище. Наступний приклад: 
прокуророві необхідно прибути на передову. 
На чому він туди поїде? На бтр, брдм, бмп, 
військовій вантажівці, гелікоптері чи літаку? 
Далі: на передовій небезпечно, треба дбати 
про свій захист, у тому числі і за допомогою 
стрілецької зброї. На якій підставі прокуро-
рові видавати пістолет чи автомат, якщо він 
не військовозобов’язаний? Якщо у відповідь 
на небезпеку він там стріляв, то нестиме за це 
кримінальну відповідальність.

— Можливо, військову прокуратуру 
також ліквідували завдяки «принци-
пам»?

— Така, я б казав, бездумність породжує 
злочин перед державою. Ну як можна при-
значити на посаду генерального прокурора 
особу, у якої немає відповідної фахової осві-
ти, вже не кажучи про досвід роботи?

Я закінчив судово-прокурорський фа-
культет, і якщо б прийшов працювати до 
прокуратури без відповідного досвіду, то на 
мене дивились би, як на прибульця з іншої 
планети. Сьогодні вважають, що достатньо 
там мати якогось менеджера. А такий «мене-
джер» у судовій справі — це не просто згуба 
для суспільства, це — злочин… Прокурату-
рою може керувати особа з прокурорською 
освітою, яка має великий практичний досвід, 
знання і авторитет, який підтверджується 
його досягненнями у прокурорській діяль-
ності. Якщо усього цього у новопризначенця 
немає, то ним дуже легко маніпулювати. Бо 
у нього немає тактично-стратегічного мис-
лення, що межує з національною безпекою. 

Таке призначення нагадує пробивання отво-
ру у національній безпеці держави, бо при-
значений не забезпечить дотримання у країні 
законності, що ще й дискредитує державу в 
очах цілого світу.

До речі, ви згадували на початку про про-
курора в політиці. Так от, все, що така особа у 
такому ранзі промовлятиме, не відповідати-
ме внутрішньопартійній дисципліні партії, 
яка створена лише для того, щоб взяти у свої 
руки державну владу.

— Це ж не може означати, що слід 
змиритися з таким станом справ, пу-
стити їх на самоплин.

— Наші партійно-ідеологічні сили, які 
здатні брати на себе відповідальність за стан 
справ у країні, лише зароджуються. Ми живе-
мо в олігархічно-корумпованому суспільстві, 
де, по один бік, панує олігархат, утворюється 
те, що називається мафією. У них є кошти, 
вони мають у владі своїх представників, кон-
тролюють правоохоронні органи, ЗМІ, якими 
«пудрять» мізки українців. По інший бік опи-
нився народ, у якого геть нічого немає, навіть 
якихось прав.

— Але ж відомо, що олігархат не 
спроможний дбати ані про розвиток 
суспільства, ані про науку, ані про пе-
редове виробництво, що у кінцевому 
рахунку призводить до знищення не 
лише державності, а й усього суспіль-
ства!

— У олігархату немає справжньої ідеоло-
гічно-культурної спадщини, яка створюється 
протягом історичного існування суспільства. 
Зрощений на принципах «какая разница», 
олігархат ніколи не усвідомить справжньої 
ролі держави і народу, що у ній проживає. 
Скажіть-но, чи розуміють такі, яку роль ві-
діграє мова, культура, історична спадщина? 
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Чесно кажучи, для мене, як мислячої особи, 
на першому плані завжди культура у всіх її, 
як кажуть, проявах чи формах. Лише завдяки 
науці і освіті ми можемо утверджуватись, як 
цивілізована держава, у якої буде належна 
економіка і побут її громадян. Тому вважаю, 
що це все повинно стати в основі формуван-
ня конкретно зрілої ідеологічної політичної 
сили. Цьому сьогодні приділяю багато часу, 
гуртуюсь разом з однодумцями навколо та-
кої ідеї. Ми — члени партії «Патріот», що 
об’єднує 23 політичні сили, які формують 
політичну платформу. Однодумці повинні 
мати фах, досвід. Ідея наша проста: ми маємо 
зробити все, щоб умови нашого життя були 
достойними вже сьогодні. Програма — ста-
новлення держави на справжніх суспільних 
принципах, де дбають і про добробут, і про 
довкілля. Ми визначили свою стратегію роз-
витку України на сто років.

— Сподіваєтеся дожити до того часу, 
коли можна буде побачити досягнуте?

— Цей підхід досить логічний і виваже-
ний. Приміром, вже сьогодні японці розро-
бляють стратегію розвитку своєї держави, 
розраховану на тисячу років! А у нас, за часів 
четвертої світової кадрової революції, замість 
того, щоб створювати умови для своїх поса-
довців, ми їх розтринькуємо по світу, втра-
чаючи у їх особі перспективних спеціалістів.

— Не даремно американці до своєї 
Силіконової долини нині запрошують 
вже не айтішників, а філософів, бо 
відчули гостру потребу в дослідженні 
подальшого розвитку суспільства, яке 
комп’ютер не в змозі виконати.

— Розумієте, наше продажне «диплому-
вання» у вишах і призначення на посади 
двійочників прийшло до нас від росіян, а 

не від американців. Це і формує 
таку нашу кадрову «машину», про 
яку щойно згадував. Бо ж росіяни 
вправно користуються тим, що 
знають нашу ментальність, тому і 
підкидають нам «кадри», намага-
ються виставити нас в очах світу 
такими, якими є самі — продаж-
ними, безпринципними, такими, 
що не дотримуються даного слова. 
За час нашого багаторічного під 
ними існування втрачено чимало, 
і не лише того, що називається ма-
теріальним.

— Ми ж нині бачимо, що 
українець завжди може деін-

де себе реалізувати, тільки не у себе 
вдома, де для цього немає можливо-
сті з багатьох відомих причин. Укра-
їнця звинувачують у заробітчанстві, 
але невже це недолік, коли людина 
прагне заробити своєю працею, а не 
захопити чуже? Це також підтверджує 
Вашу правоту щодо думки про необ-
хідність «ремонтувати нашу кадрову 
машину».

— У світі, коли беруть фахівця на роботу, 
то цікавляться тим, яких він потребує умов 
для реалізації своїх можливостей. У нас під-
ходи зовсім протилежні і не мені зараз про це 
ще раз нагадувати.
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— На мій погляд, вже незабаром 
наші олігархи, як власники робочих 
місць, шукатимуть ким їх заповнити. 
Бо настали часи, коли їхня «формула 
оплати» — плачу, скільки хочу, бо не 
знайде кращої — вже дійшла до свого 
логічного кінця: робочих рук не ви-
стачає, як і нового устаткування, а на 
базарі фахівця не купиш, його треба 
вивчити, навчити працювати. І не для 
того, щоб настав час, коли його рідне 
підприємство чи фірму хтось знову 
«прихватизує».

— Влада сьогодні повинна збагнути, що 
перша хвиля приватизації пройшла антикон-
ституційно, коли стратегічними об’єктами 
народного господарства злочинно заволоділа 
партійна номенклатура. Та її представники 
не помітили, як самі під себе підклали бомбу 
сповільненої дії. Адже приватизація відбу-
валася з метою подрібнення монополій, а в 
результаті отримали ще більше їх зрощен-
ня. І якщо це не відповідає умовам договору, 
то держава має право все забрати. Якщо це 
на шкоду державі і її народові, то держава 
має право націоналізувати такі об’єкти. Це я 
кажу, як юрист.

Якщо сьогодні олі-
гарх Z має 50 % валютної 
виручки країни, володіє 
30-ма відсотками ВВП, 
то це ніщо інше, як за-
гроза національній без-
пеці! Сьогодні нам по-
трібно відокремлювати 
владу від бізнесу, що для 
нас є завданням № 1.

— Мені здається, 
що Захід це добре 
бачить, розуміє і на-
магається допомогти 
нам, щоб ми це усвідомили і, відповід-
но, вживали належних заходів, на під-
ставі законів.

— Захід очікує, коли у нас нарешті з’яв-
ляться справжні лідери. Наше об’єднання 
також працює над формуванням української 
лідерської політичної сили. Ідеально, якщо 
кількість наших прихильників у державі ся-
гатиме 10 мільйонів. Це буде першим кро-
ком у справі формування двопартійної сис-
теми. В основі нашої діяльності не популізм, 
а створення стратегії розвитку держави та її 
суспільства. Це те, що називають інструмен-

тарієм. Нашу політичну силу можна назвати 
республіканською, про яку саме за себе гово-
рить її назва.

Один з наших обов’язків — дати людині 
не кошти, а достойну роботу, яка забезпечить 
її заробітком. Також ми вважаємо, що дер-
жава повинна вкладати достатньо коштів у 
справу щодо власної безпеки, тобто, у силові 
структури, які матимуть передові бойові за-
соби для протистояння ворогові. Ми ж були 
четвертою космічною державою у світі, по-
тенціал ще залишився, його треба використа-
ти на користь України!

Не забуваймо, що у нашої країни чима-
ло благодатної землі, 7 % світових корисних 
природних копалин, 40 % родючих земель 
Європи. Наші надра вартують 37 трлн дола-
рів. І ще вам приклад для роздумів: населен-
ня Естонії дорівнює населенню, наприклад, 
Чернівецької області, і в той же час бюджет 
цієї балтійської країни дорівнює бюджетові 
нашої держави. Скажіть-но, це — нормально?

Наше завдання — позбутися того закляття 
України, про яке казав ще у 1919 році Гру-
шевський: «Україною керують ті, кому вона 
не потрібна».

Тож наше завдання в тому, щоб сфор-
мувати уряд, якому потрібна Україна як 
справжня держава, громадяни якої відчува-
ють себе достойно. Щоб не було серед нас 
такого, який у зібраному у своєму іспан-
ському маєтку колі спільників висловився, 
що «Украина — это не государство, это ме-
сто для зарабатывания денег». Ми повинні 
відстоювати свої національні інтереси, не 
вестися на «посили» з білокам’яної, вико-
рінювати колаборантів. Нині влада ніби 
демонструє, що прагне навести в країні 
лад. З моменту обрання президентом США  



74

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Дж. Байдена влада намагається показати, 
що прагне змінити зовнішній і внутрішній 
курс нашої державної політики. Аби тіль-
ки це робилося насправді, а не імітувалося. 
Як це зробили з Харківськими угодами, що 
не відповідають нашій Конституції, тому і є 
злочинними, але їх намагаються виправдати 
ті, хто причетний до їх ухвалення. Та всі ці 
закиди розбиваються персоніфікацію, тобто 
відповідальністю тих, хто віддав за такі угоди 
свій голос. Це ж зрада батьківщини, бо всу-
переч Конституції надали право іноземцям 
бути присутніми у Криму. Квінтесенцією цьо-
го стало його захоплення у 2014 році.

— Про Ваш погляд на історію з «ваг-
нерівцями»…

— Відкинув би політично-мотиваційну 
складову, яка має місце. Адже тут йдеться 
про команду колишнього президента і ко-
манду президента нинішнього. Коли чітко 
вбачається війна, воєнне протистояння, то 
слід все відкинути і професійно все з’ясува-
ти. Не можна ігнорувати факт зради, якщо 
він мав місце. 

Є два злочини, за які завжди карають: 
вбивство і зрада батьківщини. Якщо прези-
дента обрав народ, то він не має права цей 
народ зраджувати. Бо у історію можна увій-
ти, а можна вляпатися. То щоб не було та-
кого вляпування, треба провести об’єктивне 
розслідування.

Але не так, як робилося з Революцією гід-
ності, коли розслідування спотворювалося і 

перекручувалося, докази вилучалися. І все 
це нав’язували народові за допомогою ЗМІ.

— Така роль відведена ЗМІ у нашому 
суспільстві.

— В усьому світі працюють закони, за яки-
ми ЗМІ не можуть бути власністю олігархів. 
І нам потрібний такий закон, щоб олігарх не 
мав змоги впливати на суспільну свідомість. 
Він тому і олігарх, що має такі засоби впли-
ву. Це ж вже політика, а її треба відділяти, 
щоб олігарх ставав просто власником круп-
ного легального бізнесу і не міг втручатися у 
державні справи. Бо олігархат свідчить про 
появу мафії, яка руйнує державу як таку.

— Як прокурор, Ви ухвалюєте рішен-
ня про притягнення порушника зако-

ну до відповідальності, а 
це рішення не виконане з 
відомих чи невідомих для 
Вас причин. Ваша реак-
ція?

— Свого часу ініціював роз-
слідування геноциду україн-
ського народу. Ця ініціатива 
не була сприйнята генераль-
ним прокурором. Зрештою, 
все вище представництво на-
шої генпрокуратури перебува-
ло під впливом Кремля. Вже 
після перемоги на президент-
ських виборах В. Ющенка ми 

з В. Наливайченком знову зініціювали таке 
розслідування. І все одно, вже за Ющенка, 
колегія Генпрокуратури мені заборонила за-
йматися такою темою. Довелося це зробити 
приватно і подавати на розгляд суду, якому 
також заборонили порушувати таке питан-
ня. Мені довелося це робити, як мовиться, в 
обхід, подавати таку постанову до суду, що 
закінчилося моїм… звільненням з посади.

У той момент відчув на собі дію махрово-
го колабораціонізму. Було прикро від того, 
що прокуратура виявилася політично несві-
домою, що була заангажована політичною 
комуністичною брехнею, що не бажала і не 
могла докопуватися до істини. 

Записав Олег Махно. 
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Мы предлагаем печатную про-
дукцию:

 9 визитки, каталоги, листовки,  
флаеры, бирки, ценники, плакаты;

 9 коробки, наклейки, папки, 
буклеты,  
открытки, конверты;

 9 календари, брошюры, бланки 
блокноты, пакеты, салфетки

Мы предлагаем печать  
и на других предметах:

 9 пластиковых карточках, зонтах,  
магнитах, чашках, ручках;

 9 футболках, кепках, бумажных  
стаканах, спичках

SKY-SOLUTIONS
Інновационные решения для вашей  рекламы
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