
139 

На початку ХХІ ст. домінуючою тенденцією розвитку як світової 
системи міждержавних відносин, так і Азійсько-Тихоокеанського регіону 
є взаємопов’язані процеси глобалізації і регіоналізації, які мають 
визначальних вплив на динаміку і характер еволюції різнорівневих 
систем взаємовідносин. Китайський підхід до глобалізації ґрунтується на 
принципі відокремлення політики і економіки. В політичній глобалізації 
Китай вбачає загрозу втручання Заходу в його внутрішні справи і 
небезпечний для нього варіант гегемонізму – однополярний світоустрій 
на чолі із США. Економічна глобалізація стимулює процес регіоналізації 
економіки Китаю, одночасно ініціюючи поляризацію і посилення 
соціального розшарування суспільства. У свою чергу «азійський 
регіоналізм» активізує КНР на міжнародній арені, викликаючи прагнення 
до власної регіоналізації і лідерству в цих процесах на противагу варіанту 
глобалізації пропагованого і впроваджуваного США. З цією метою КНР 
приймає участь у регіональному співробітництві в рамках форумів 
АТЕС, АСЕАН, ШОС, а також на глобальному рівні в рамках СОТ і МВФ, 
розвиває співробітництво зі США і ЄС, з G7/8. Для Китаю регіоналізація 
є первинним етапом у його прагненні до світового лідерства. Одним із 
варіантів розвитку подій є піднесення Китаю до 2021 р. (100-ліття КПК) і 
поява нового актора – «Великого Китаю» із включенням до його складу 
економічно і технічно розвиненого Тайваню. За умови прискорення 
цього процесу (локомотивом зростання потенціалу Китаю стануть темпи 
приросту його ВВП на рівні 7-8 %) до 2049 р. (100-ліття КНР) в АТР 
цілком вірогідно може бути створена геосфера «Великий Китай – 2», 
відповідна за своїми параметрами утворенню «Pax Americana». 

Соціально-політичні процеси, пов’язані з реформуванням суспільства 
і його модернізацією, сприяють «китайській регіоналізації», викликаючи 
суттєві ресурсні проблеми. Необхідність динамічного розвитку економіки 
змушує Пекін шукати нові підходи до поповнення ресурсодефіциту і 
розширенню сфери впливу. КНР має територіальні претензії до низки 
країн регіону: до Японії через острови Сенкаку, де виявлені значні запаси 
газу; до В’єтнаму, Філіппін і Малайзії через архіпелаг Спратлі в Південно-
Китайському морі; до В’єтнаму через Парасельські острови тощо. 

Інтернаціоналізовані локально-регіональні конфлікти КНР можуть 
стати причиною, умовою і одночасно наслідком соціально-економічних 
змін на всіх рівнях соціального буття китайського суспільства. Під 
впливом зовнішньополітичної стратегії КНР відбуваються зміни і в 
системі міжнародної безпеки і підсистемі регіональних взаємозв’язків. 
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Стратегічна ситуація в Східній Азії в ХХІ ст. у першу чергу 
визначається особливостями формування нового балансу сил і зовнішньо-
політичних інтересів регіональних центрів впливу США, РФ та КНР. 
Баланс сил у Східній Азії, який поступово змінюється на користь Китаю, 
безумовно буде впливати і на розв’язання тайванської проблеми. Характер 
та моделі її розв’язання, окрім, виключно внутрішньокитайських рамок, 
мають принципове значення з точки зору небезпеки виникнення силового 
конфлікту і втягування до нього США, Японії, можливо Південної Кореї 
і навіть Росії. Різке загострення цієї проблеми відбулося після розпаду 
СРСР, коли в АТР і у світі в цілому змінилось співвідношення сил. 
Особливістю тайванського питання є те, що з похідної «холодної війни», 
як елемента протистояння США і СРСР, воно перетворилось на 
конфліктогенну складову американсько-китайських відносин. При 
цьому, незважаючи на досягнутий прогрес в економічній сфері й існуючі 
домовленості між материком і островом з практичних питань двосторонніх 
відносин (пряме повітряне сполучення, поштове сполучення, туризм 
тощо) реальних механізмів розв’язання «тайванського вузла» поки що 
не вироблено. Особливо значимою, якщо не вирішальною в цьому 
питанні, є подальша політика США. Наразі відокремлений від Китаю 
Тайвань є для США елементом стримування Китаю в суперництві за 
регіональне і глобальне лідерство. Тому об’єднання Тайваню з КНР 
виглядає завданням із складним рішенням, а відповідно і складно 
прогнозованим. Небезпека можливого китайсько-тайванського конфлікту 
полягає в тому, що розпочавшись як локальний, він за умови підключення 
альянсу США – Японія неминуче переросте в масштабний регіональний 
конфлікт. Напруженість навколо тайванського питання, з одного боку, 
видається вигідною для Росії, оскільки привносить дестабілізаційні 
елементи у відносини між Пекіном і Вашингтоном, роблячи їх більш 
поступливими в контактах з Москвою. Але, з іншого боку, затягування 
конфліктного «вузла» в районі Тайванської протоки суперечить російським 
інтересам, зважаючи на розхитування стабільності і співробітництва в 
АТР, що матиме вкрай негативні наслідки для національних інтересів 
РФ у регіоні. Тайванська проблема також здатна викликати тертя в 
російсько-китайських відносинах: по-перше, внаслідок істотного 
нарощування економічного співробітництва Росії з островом (що можливо 
за умови поліпшення господарської кон’юнктури в РФ); по-друге, за 
спалах китайсько-американської конфронтації, спричиненої проблемою 
Тайваню і відмові Москви енергійно підтримувати Пекін в конфлікті 
(аналогічному тому, як це було наприкінці 1950-х рр.). Конфліктогенний 
розвиток подій розладнає регіональний безпековий механізм, що не 
відповідає інтересам центросилових держав регіону. Зважаючи на це, 
одним із найбільш вірогідних варіантів урегулювання тайванської 
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проблеми є початок переговорів між Пекіном та Тайбеєм на офіційній чи 
неофіційній основі. США, як і РФ, зацікавлені в політичному розв’язанні 
проблеми, підтримають початок таких переговорів у будь-якій формі. 
Оскільки, як Вашингтон, так і Москва прагнутимуть уникнути прямого 
втягування до конфлікту на стороні Тайваню й відповідно Пекіна. 

На розвиток ситуації у Східній Азії у найближче десятиліття 
зростаючий вплив матиме і «корейська проблема». Позиції трьох 
провідних держав (РФ, КНР, США) щодо перспектив об’єднання двох 
корейських держав неоднозначні, хоча публічно ніхто не виступає 
проти об’єднання. У найближчій перспективі всі зацікавлені держави 
підтримуватимуть політику миру, стабільності та статус-кво на 
Корейському півострові, тобто на даному етапі жодна країна не 
зацікавлена в об’єднанні Кореї. Підходи США, КНР, Японії та Росії до 
розв’язання корейської проблеми будуть скоріше за все багатоваріантними, 
залежними від поєднання глобальних, регіональних та міжкорейських 
факторів. Разом із тим існує взаємозацікавленість США, РФ та КНР 
щодо ядерної програми КНДР. Так, через китайську та російську 
позицію, США не могли застосовувати за допомогою механізму РБ ООН 
міжнародні економічні санкції проти КНДР. Лише після випробовування 
Пхеньяном ядерної зброї, Москва і Пекін підтримали жорстку резолюцію 
РБ ООН щодо КНДР. Держави, зацікавлені в створенні коаліції та 
проведенні шестисторонніх переговорів, щоб за допомогою спільного 
тиску на КНДР змусити її керівництво відмовитися від зброї масового 
знищення. 

Посиленню політичного авторитету Китаю в АТР перешкоджають 
внутрішні конфлікти: між центральною владою і релігійними рухами, 
між ханьцями і нацменшинами в ТАР і СУАР. Ці конфлікти ідентичності 
є загрозою як стабільності КНР і регіону, так і світу в цілому (у 
випадку дезінтеграції китайської держави). Варіативні моделі розв’язання 
цих проблем безпосередньо впливають на стан стабільності в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні. Вірогідність інтернаціоналізованих локально-
регіональних конфліктів КНР за умови дезінтеграції сучасної китайської 
моделі держави в цих конфліктах може призвести до виникнення 
політичних, економічних, демографічних та інших проблем для РФ. 

Наразі для зміни глобального балансу сил на свою користь і розбудови 
китаєцентричного світу КНР використовує мирні засоби (дипломатичні, 
економічні, демографічні) і лише в крайньому випадку задіюватиме 
силові способи розв’язання проблем. Проте прагнення до лідерства, 
регіоналізації і формування нового світоустрою за китайським сценарієм, 
а також конфлікти ідентичності КНР є факторами напруги в АТР і 
виступають живильним підґрунтям можливих інтернаціоналізованих 
локально-регіональних конфліктів ХХІ ст. 


