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«Акті про реформу й удосконалення нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї і 

Сирії» (14 грудня 2011 р.)., що були доповнені низкою санкційних актів, направлених 

проти режиму Б. Асада.  

2011 р. зусилля державного департаменту сконцентрувалися на забезпеченні 

високої міжнародної підтримки політиці санкцій. Досягненням американської 

дипломатії у цьому напрямі може вважатися залучення до санкційних заходів проти 

Сирії держав Євросоюзу, ЛАД, регіональної потуги – Туреччини.  

Однак ініційована США політика повної ізоляції Сирії на міжнародній арені так і 

не була реалізована, адже на глобальному рівні Росія і Китай виступили 

контрагентами американських інтересів у Сирії, заблокувавши ухвалу пакету 

антисирійських санкцій у рамках Ради Безпеки ООН. На пониження ефективності 

політики санкцій США діє й та обставина, що регіональні держави Близького Сходу, 

які є водночас найбільшими торговельними партнерами Дамаска, як Ірак, Іран, Ліван, 

Йорданія, певною мірою і Алжир, або не приєдналися до стратегії антисирійських 

санкцій, або непослідовно її здійснюють.  

Чинником, що мінімізує потенціал санкційної політики з нерозповсюдження на 

сирійському напрямі, є відсутність у Сирії сталих демократичних процедур передачі 

влади, релігійна строкатість та роз’єднаність опозиційних сил, пов’язаних, до того ж, 

із терористичними групами Близького Сходу, що не дозволяє Сполученим Штатам 

розраховувати на їхню зовнішньополітичні лояльність, у разі приходу до влади в 

Дамаску.  

За таких обставин, як нам видається, перспективною може виявитися розробка 

концепції політики комбінованих дій для ядерного стримування, що поєднувала б у 

собі рестриктивні методи й резерв альтернативних «м’яких» технологій переконання. 

Разом із тим, ідентифікація кожного із згаданих засобів впливу обов’язково 

наштовхуватиме дослідника на, скоріше, методологічну проблему пошуку відправної 

точки аналізу, важливості її обґрунтування, що дозволить класифікувати той чи інший 

інструмент зовнішньої політики в дихотомії «жорсткий» / «гнучкий». Оновлена 

компліментарна стратегія «вписалася» би в темпоральне міжнародне поле, 

резистентне до традиційних технологій регулювання, надала б свободу дипломатичного 

маневру, але водночас і породила б ризик половинчастості в її застосуванні.  

 

5.3. Економічне та військове ембарго у відносинах США і КНР 

Практика застосування економічних та воєнно-політичних санкцій у відносинах 

США і КНР бере свій початок із 1950-х років, адже саме в цей період Вашингтон 

розпочав розглядати комуністичний Китай як загрозу своїм національним інтересам у 

Азії та у світі в цілому. Прагнучи стримати розвиток КНР і тим самим не допустити 

поширення комуністичної ідеології в Азійському регіоні, США створили жорсткі 

бар’єри в торговельно-економічних відносинах із Китаєм, що діяли до середини 

1971 р. Після того як економічне ембарго було, по суті, скасовано, американський 

експорт у Китай лишався предметом дискусій дипломатів двох держав і продовжував 

являти собою складну систему, яка обмежувала експорт товарів, послуг і технологій, 

що мали військове або подвійне – як військове, так і цивільне – призначення 383, р. 13 .  

У вказаний час політику санкцій США проти КНР, наприклад, активно 

підтримували американські об’єднання та рухи протайванського спрямування (так 

зване «старе китайське лобі»). Останнє виникло, коли уряд Чан Кайші ще здійснював 

контроль над континентальною частиною Китаю, і прагнуло не допустити 

дипломатичного визнання Вашингтоном Китайської Народної Республіки. Після того, 
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як уряд Ч. Кайші в результаті поразки в громадянській війні був змушений 

переміститися до Тайваню, лобістські зусилля цих організацій спрямовувалися на 

підтримку антикитайських настроїв у США, що забезпечувало послідовну реалізацію 

санкційної політики Білого дому проти комуністичної влади в Пекіні.  

Інтереси «старого китайського лобі» репрезентували американці китайського 

походження, вчені, бізнесмени, місіонери, військові, вислані з КНР 393, р. 109 . Його 

ж координаційним центром упродовж 1950-1960-х рр. був створений у 1953 р. 

Комітет одного мільйона проти допуску комуністичного Китаю в ООН. Діяльність 

Комітету та його наступника, Комітету одного мільйона фінансувалась Гомінданом у 

вигляді добродійних внесків секретарю організації – М. Лібману 393, р. 109 .  

Об’єднання сформувало розгалужену мережу зв’язків із посольством Китайської 

Республіки у США, чиновниками державного департаменту і міністерства оборони. 

Основою своєї стратегії Комітет обрав позиціонування Гоміндану як борця проти 

комуністичного Китаю.  

Результативність роботи організації зумовлювалася антикомуністичними 

настроями, які панували в американському суспільстві в часи «холодної війни», а 

також тісними політичними контактами із законодавчою владою США 393, р. 110 . 

Зокрема, під впливом Комітету упродовж 1950-х рр. Конгрес США неодноразово 

ухвалював резолюції, котрі блокували визнання КНР в ООН 1002, р. 46 . Проте до 

1968 р. прихильники дипломатичної ізоляції в Конгресі й Сенаті лишились у 

меншості, що демонструвало налаштованість США до нормалізації відносин із КНР 

на противагу радянському впливу в Азії. З підписанням 1 січня 1979 р. комюніке про 

встановлення дипломатичних відносин між США і КНР 669  Комітет втратив свою 

політичну вагу в підтримці офіційної лінії Вашингтона щодо здійснення санкційного 

тиску на Китай. Отже, із середини 1970-х і до кінця 1980-х років США на тлі 

інтенсифікації зовнішньополітичних контактів із КНР відмовились від лінії 

стримування Китаю через стратегію санкцій, виняток становили лише, як раніше було 

зазначено, воєнні поставки.  

Черговий етап протистояння між США і КНР, що призвів до посилення 

американського санкційного тиску на Китай, був пов’язаний із трагічними подіями 

1989 р. Відомі в Китаї як «4 червня» і на Заході як «різанина на площі Тяньаньмень» 

події в Пекіні на площі Тяньаньмень у ніч із 3 на 4 червня 1989 р. стали результатом 

проведення з 15 квітня і до 4 червня масових антиурядових демократичних 

демонстрацій переважно студентства й інтелігенції. Протестувальники виступали за 

впровадження в КНР ринкової економіки й подальшу демократизацію політичної 

системи держави. Окрім Пекіна, масові виступи відбувались також у Шанхаї, 

Чунцині, Ухані 231 .  

Після того як мітингувальники неодноразово відмовились підкоритись закликам 

уряду припинити протести, влада вирішила придушити демонстрації воєнною силою і 

20 травня 1989 р. у Пекіні було оголошено воєнний стан. 3 червня на вулиці столиці 

КНР були виведені армійські підрозділи й бронетехніка, які розігнали 

протестувальників. У результаті зіткнень між військовими і демонстрантами, за 

різними даними, загинуло від 240 до 3000 осіб 76 .  

У відповідь державний департамент США виступив із вимогою до китайських 

урядовців «забезпечити права людини для всіх громадян і звільнити тих, хто був 

ув’язнений за участь у мирних акціях протесту» 76 . Однак уряд КНР, 

проігнорувавши позицію Вашингтона, після придушення виступів провів масштабну 



Ю. О. Седляр  

 

296 

серію арештів політичних дисидентів, що й визначило офіційне засудження США дій 

китайських політиків із подальшим накладанням масштабних міжнародних санкцій.  

Політика санкцій США щодо Китаю після подій на площі Тяньаньмень у червні 

1989 р. визначалася низкою документів, які можна поділити на три основні групи, 

зокрема:  

1) закони та нормативні акти США із санкцій, які застосовувалися щодо Китаю, 

але котрі не стосуються виключно Китаю; 

2) багатосторонні санкційні акти, які США впроваджують одноосібно або разом з 

іншими країнами проти Китаю, але які націлені й на інші держави;  

3) документи, які прийняті винятково щодо Китаю та перераховують коло 

санкційних заходів, направлених проти КНР.  

Першу групу документів формують, насамперед, такі нормативні акти: «Акт про 

контроль над експортом озброєнь» (1976 р.), а також «Акт про регулювання 

експорту» (1979 р.). 

«Акт про контроль над експортом озброєнь» 1976 р. є головним документом 

США, що регламентує політику країни й визначає повноваження президента у сфері 

контролю над експортом воєнної продукції, а також товарів подвійного використання. 

§ 102 (b) акта передбачає можливість запровадження механізму обмеження або 

заборони поставок озброєнь до третіх країн із міркувань національної безпеки 317 .  

Санкційний механізм, що було сформовано на базі «Акта про контроль над 

експортом озброєнь» 1976 р. із доповненнями 1979 р. («Акт про регулювання 

експорту») 533 , визначається тим, що на його основі було складено «Список товарів 

і послуг, які підлягають експортному контролю», котрий був замінений у 1982 р. 

державним департаментом США на «Список воєнної продукції США» з ухвалою 

«Інструкції з міжнародної торгівлі зброєю». Він перераховує товари, які потребують 

ліцензування для здійснення воєнних поставок. У свою чергу, «Акт про контроль над 

експортом озброєнь» 1990 р. замінив «Акт щодо регулювання експорту» (1979 р.) і 

водночас конкретизував «Список воєнної продукції США». 

Крім того, задля подальшого посилення контролю за виконанням положень 

документів із регулювання воєнного експорту, Бюро з промисловості та безпеки 

департаменту торгівлі США удосконалило процес контролю за поставками озброєнь, 

склавши так звані Правила експортного контролю 383 .  

Відповідно до них, перелік товарів і послуг, які підлягають експортному 

контролю, поділявся на десять категорій, пронумерованих таким чином: 

0 – ядерні матеріали, технології та обладнання тощо; 

1 – речовини, хімічні речовини, «мікроорганізми», токсичні речовини; 

2 – обробка матеріалів; 

3 – радіоелектроніка; 

4 – комп’ютерні технології; 

5 – телекомунікації та технології у сфері інформаційної безпеки; 

6 – лазери й датчики; 

7 – навігація та авіаційна електроніка; 

8 – мореплавство; 

9 – рухові установки, космічні апарати, супутникове обладнання. 

У кожній категорії товари розміщені за групами. Кожна категорія складається з 

одних і тих же п’яти груп. Групи марковані літерами від А до Е таким чином: 

А – обладнання, установка та компоненти; 

В – тестування, перевірка та виробниче устаткування; 
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С – матеріали; 

D – програмне забезпечення; 

E – технології. 

У свою чергу, за цілями експортного контролю іноземні країни розподілені на 

п’ять груп, позначених A, B, C, D і Е. Незважаючи на відсутність офіційного 

пояснення такої класифікації країн, просте спостереження показує, що в групі А 

розташовані в основному промислово розвинені країни, а в групі В – країни, що 

розвиваються. Група C була залишена для спеціальних позначень. Група E включає в 

себе лише Кубу, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан і Сирію, – усі позначені як 

країни, що підтримують тероризм. Китай потрапив у групу D разом із 45 іншими 

країнами або регіонами, у тому числі країнами Південної Азії та Близького Сходу, а 

також державами колишнього соціалістичного табору 383, р. 27-28 . 

Після подій 1989 р. США встановили обмеження на поставки вищевказаних 

товарів до Китаю за одинадцятьма з шістнадцяти пунктів, зробивши тим самим КНР 

однією із найбільш контрольованих у воєнному плані держав. Серед головних 

причин, які пояснюють застосування ембарго, вказані: причетність до поширення 

зброї масового знищення, передачі ракетних технологій, міркування національної 

безпеки, регіональна стабільність у Азії, слабкий контроль за злочинністю. Підтримка 

міжнародного тероризму ледве не єдиний чинник, що не вказувався при впровадженні 

політики ембарго США на поставки озброєнь до Китаю 383, р. 28 .  

Наступним кроком уряду США проти КНР стала прив’язка Режиму Найбільшого 

Сприяння (РНС) у торгівлі до ситуації з правами людини в країні на підставі поправки 

Джексона-Веніка до Акта про торгівлю 1974 р. 1000 . Поправка, що була застосована 

стосовно Китаю в червні 1989 р., вимагає від президента США щорічно виступати з 

доповіддю про загальну ситуацію з правами людини в цільовій країні. І лише в разі її 

покращення, з точки зору американської сторони, РНС відновлюється. Разом із тим, 

цей санкційний захід більше мав символічне значення, ніж являв собою реальний 

важіль впливу на торговельно-економічні відносини США і КНР 583, р. 18 . 

Річ у тім, що адміністрація Дж. Буша відмовлялася пов’язувати ситуацію з 

правами людини в Китаї із політикою найбільшого сприяння. Протягом 1990 р. 

слухання в Конгресі США щодо прив’язки статусу РНС до прав людини у відносинах 

із Китаєм проходили двічі – 8 лютого 598  і 16-24 травня 782 . На обох засіданнях 

представники державного департаменту й адміністрації президента виступали проти 

поєднання РНС із політикою захисту прав людини. Наприклад, 8 лютого 1990 р. у 

ході слухань у Комітеті зовнішніх справ Палати представників заступник державного 

секретаря з питань економіки Р. Зеллік заявив: «Сили, які прагнуть реформ (у Китаї – 

Авт.), нікуди не зникли. Ми повинні застосувати такий підхід, який зміцнить їх, а не 

демонструвати їм руку, що вітає ізоляцію» 598, р. 24 . У травні 1991 р. Дж. Буш без 

висунення жодних додаткових вимог продовжив для Китаю РНС 583, р. 14 . Тим не 

менш, більшість у Конгресі наполягала на доцільності застосування поправки, 

погрожуючи, у разі потреби, подолати вето президента 583, р. 12 , що, втім, так і не 

було зроблено. Водночас у 1992 р. Конгрес ухвалив законопроект, відповідно до якого 

для пролонгації РНС Китай, окрім дотримання прав і свобод людини, повинен був 

виконати такі вимоги: припинити продаж третім державам ракетних технологій 

воєнного призначення, не розповсюджувати технології, пов’язані з виробництвом 

ядерної і хімічної зброї. Розуміючи нереальність виконання китайською стороною 
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поставлених Конгресом умов, Дж. Буш наклав вето на законопроект і вкотре прийняв 

рішення про надання Китаю РНС без будь-яких вимог.  

На фоні подібного внутрішньополітичного протистояння в США щодо 

антикитайських санкцій, звертає на себе увагу той факт, що американські дипломати, 

які працювали в Китаї, підтримували жорсткий курс проти КНР. Наприклад, У. Лорд, 

який протягом 1985-1989 рр. був послом США в КНР, висловлювався за 

недоцільність підтримки економічних зв’язків з урядом, що себе дискредитував. На 

його думку, чинний у Китаї режим є перехідним, на заміну якому має прийти більш 

поміркований уряд. Санкції, зі свого боку, сприятимуть посиленню політичної 

боротьби в Китаї, з’являться нові прояви регіоналізму, роль центральної влади 

зменшиться 728, р. 2 . 

Серед багатосторонніх санкційних механізмів, прийнятих у 1989 р. за ініціативою 

США, варто вказати заморожування виділення кредитів Китаю в рамках «Великої 

сімки». Зокрема, на щорічній зустрічі голів «Великої сімки» в Парижі було ухвалено 

рішення про заборону видачі КНР кредитів Світового банку 1057, р. 10 , що 

негативно відбилось на реалізації низки економічних програм КНР, включаючи 

проекти в енергетичному комплексі, транспортній, хімічній промисловості, адже на їх 

здійснення Світовий банк у 1989 р. планував виділити 2,2 млрд дол. США, а в 1990 р. – 

2,5 млрд дол. США. Більше того, за пропозицією Вашингтона в червні 1989 р. 

Азійський банк розвитку також відклав надання фінансового траншу Китаю. Через це 

китайський уряд змушений був зупинити реалізацію 11 інфраструктурних проектів на 

загальну суму 1,14 млрд дол. США 508, р. 11 .  

Зазначені багатосторонні санкційні заходи вкрай негативно сприймалися 

китайським керівництвом. Офіційна преса Китаю відверто назвала політику санкцій 

США «безвідповідальним втручанням у внутрішні справи КНР, прагненням 

зруйнувати соціалістичну систему» 57 .  

Найбільше ж занепокоєння в Китаї викликало заморожування кредитів Світовим 

банком, у зв’язку з чим у грудні 1989 р. було проведено американсько-китайські 

переговори, які з боку США очолили Р. Ніксон і Г. Кіссінджер. Разом із тим, 

результативність перемовин виявилась низькою, єдиним компромісом щодо санкцій 

стала домовленість про виконання замороженого раніше контракту на поставки двох 

супутникових систем і лише тому, що їх запуск був націлений на забезпечення 

зв’язком австралійських компаній і підприємств Гонконгу.  

Поряд із двосторонніми зустрічами з американськими дипломатами в 1989-1990-х 

рр., китайський уряд намагався залучити Японію до переговорів із послаблення 

міжнародних фінансових санкцій. Китайські представники нагадували японській 

стороні про те, що Китай у свій час відмовився від 2 млрд дол. репарацій із боку 

Японії й очікує більшої допомоги від Токіо в цій ситуації 884, р. 55 . Уряд КНР 

наполягав також, аби Японія виступила головним посередником між Китаєм і 

державами «Великої сімки» в питанні зняття економічних санкцій.  

Однак Японія не була схильна просувати китайські інтереси за рахунок свого 

партнерства з США та європейськими державами. Представник Японії на переговорах 

із китайськими колегами відверто заявив: «Хоча наші відносини з Китаєм є 

важливими, проте вони не є для нас визначальними» 884, р. 55 . Від посередницької 

місії в подальшому також відмовились Німеччина та Франція.  

Разом із тим, послаблення багатосторонніх фінансово-економічних санкцій проти 

КНР стало спостерігатися вже у другій половині 1990 р. Зокрема, 29 травня 1990 р. 

Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про надання китайській стороні 
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кредиту на суму 300 млн дол., а пізніше було відновлено кредитування всіх проектів 

гуманітарного характеру. У червні 1990 р. Світовий банк опублікував доповідь «Між 

планом і ринком», згідно з висновками якої продовження економічного тиску на 

Китай призведе до зниження ВВП КНР і проведення політики «опори на власні сили», 

що неминуче викличе серйозні проблеми для економіки Заходу.  

Припинення застосування міжнародних санкцій проти КНР по лінії світових 

фінансових організацій зумовлювалося й активізацією китайської дипломатії з 

диверсифікації політичних і економічних зв’язків за рахунок азійських країн. Так, у 

1990 р. КНР встановила дипломатичні відносини з Індонезією і Сінгапуром – двома 

державами Південно-Східної Азії, де міцні позиції в економіці посідала китайська 

меншина, яка і стала важливим джерелом зовнішніх інвестицій у Китай. У 1992 р. 

відбулося повне відновлення дипломатичних взаємин із Південною Кореєю. Після 

підписання у ході візиту в КНР президента Південної Кореї Ро Де У двосторонніх 

угод із торгівлі та інвестицій, корейський капітал почав активно працювати на 

китайському ринку, що дозволило Південній Кореї стати п’ятим за важливістю 

торговельно-економічним партнером Китаю. Незважаючи на очевидні політичні 

розбіжності, суттєво пожвавились економічні контакти з Тайванем, чому посприяв і 

спеціально розроблений документ «Положення про заохочення іноземних інвестицій 

громадян китайської національності, а також співвітчизників із Тайваню і Сянгана». У 

результаті Китаю в 1991 р. вдалося збільшити товарообмін із Тайванем на 64,4 %, 

вивівши його на суму в 4,2 млрд дол. 77, с. 144 . Ця стратегія не дозволила США 

забезпечити повну міжнародну ізоляцію Китаю, мінімізувала економічні збитки, 

заподіяні політикою санкцій, і змушувала Вашингтон таким чином йти на поступки 

китайському керівництву.  

Нова політико-економічна архітектоніка відносин у Азії, що стала складатися 

внаслідок інтенсифікації зв’язків Китаю з сусідніми країнами й Тайванем, викликала 

занепокоєння Японії та змусила останню змінити своє ставлення до стратегії ізоляції 

КНР у міжнародних організаціях. Перебуваючи під впливом нових геополітичних 

обставин, у серпні 1991 р. тодішній прем’єр-міністр Японії Т. Кайфу став першим із 

лідерів держав «Великої сімки», хто здійснив офіційний візит у КНР після ухвали 

рішення про політичну ізоляцію Китаю. Більше того, японський урядовець висловив 

готовність допомогти модернізації китайської економіки, запропонувавши для цієї 

мети кредит на суму 1 млрд дол. 77, с. 169 .  

Наступний прорив китайській дипломатії вдалося досягнути у відносинах із 

Великобританією, прем’єр-міністр якої у вересні 1991 р. здійснив візит у Китай і 

підписав низку китайсько-британських економічних документів, таким чином ставши 

першим західноєвропейським лідером, хто відмовився від політики санкцій проти 

КНР. Нормалізація політичних відносин із Великобританією стала запорукою для 

подальших змін у відносинах із державами Європи. Протягом 1991-1992 р. від ізоляції 

Китаю на світовій сцені відмовились Іспанія, Італія, Португалія, Швейцарія. У 1992 р. 

було дано старт налагодженню контактів із Німеччиною та Францією.  

Що стосується окремих санкційних актів США, спрямованих проти КНР, то 

найважливішим із них став «Закон про асигнування на зовнішні зносини в 1990-1991 

фінансові роки», котрий було ухвалено Конгресом безпосередньо після подій на 

площі Тяньаньмень.  

Документом передбачено призупинення надання Китаю фінансових гарантій, 

послуг страхування, перестрахування з боку Закордонної приватної інвестиційної 

корпорації США, припинення реалізації нових проектів у країні з боку Агентства з 
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питань торгівлі та розвитку США, встановлення заборони на експорт товарів 

оборонного призначення, супутників, ракетно-космічного устаткування й технологій.  

Крім того, припинялося співробітництво з КНР у сфері торгівлі ядерними 

матеріалами, видача ліцензій підприємствам США на виробництво товарів для потреб 

правоохоронних органів та силових структур цієї країни. Законодавчим актом також 

посилювався експортний контроль щодо КНР 552 . 

Черговим санкційним заходом стала ухвала 20 червня 1989 р. рішення про 

припинення американсько-китайських міждержавних контактів на урядовому рівні, 

що вступило в дію у січні 1990 р. і було скасовано 30 листопада 1990 р. 383, р. 90 . 

Остаточне припинення політико-дипломатичного протистояння між країнами 

пов’язують із візитом державного секретаря Дж. Бейкера до Китаю в листопаді 

1991 р. 338, р. 15-16 . 

Доцільно зазначити, що 20 червня 1989 р. президент Дж. Буш видав і спеціальне 

розпорядження американським представникам у світових фінансових організаціях, 

аби вони блокували видання нових кредитів КНР. Разом із тим, у січні 1990 р. США 

припинили дотримуватися цього рішення повною мірою й проголосували за 

виділення Китаю деяких кредитів під низькі відсотки 383, р. 91 .  

Відповіддю США на події на площі Тяньаньмень стало і призупинення реалізації 

програми «Перлина миру» розпорядженням президента Дж. Буша від 5 червня 1989 р. 

Пізніше ця заборона була кодифікована в параграф 902 «Закону про асигнування на 

зовнішні зносини на 1990-1991 фінансові роки» 552 . 

Нагадаємо, що в 1985-1987 рр. США суттєво розширили програми воєнних 

поставок до КНР. Зокрема, було дано старт чотирьом новим програмам (відомі як 

«Перлина миру»), покликаних допомогти КНР модернізувати артилерійські 

установки, авіаційну електроніку на винищувачах F-8, здійснити поставки торпед 

класу Mark-46, передбачених для знищення підводних човнів, радарів класу AN/TPQ-

37. Водночас уже 22 грудня 1992 р. президент Дж. Буш відновив поставки озброєнь і 

технологій до КНР без підтримки Конгресу 941 . 

Відповідно до параграфів 38 і 42 «Закону про контроль над експортом озброєнь» 

1976 р., державний департамент 5 червня 1989 р. видав розпорядження 1109 «Про 

припинення воєнного експорту до КНР». У документі, зокрема, зазначалося: «До 

відома усіх виробників і експортерів США державний департамент доводить те, що 

останній припиняє видачу ліцензій на експорт до КНР товарів і послуг оборонного 

призначення. Заборона розповсюджується також на виробниче обладнання й надання 

технічної допомоги» 953, р. 2 . 

1 жовтня 1989 р. на підставі акта «Про національну оборону» було уведено 

заборону на експорт товарів оборонного призначення у країни, що співпрацюють із 

КНР у військово-технічній сфері. Зокрема, параграф 36 (b) забороняв експорт до тих 

держав, які придбали в Китаї балістичні ракети. Варто вказати, що цей санкційний 

захід діяв лише до кінця фіскального 1989 р. 383, р. 91 . 

Нарощування кола санкційних заходів було здійснене з прийняттям у 1990 р. 

«Закону про асигнування на діяльність департаментів торгівлі, юстиції, державного 

департаменту, суду та відповідних агентств». Параграф 610 документа заборонив 

державному департаменту США використовувати виділені йому кошти для 

здійснення процедури затвердження ліцензій на експорт до Китаю супутників 

американського виробництва. Крім того, актом заборонено виділення коштів на 
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здійснення програми ООН із планування сім’ї, якщо вони спрямовані на реалізацію 

проектів у Китаї 481 . 

Продовження політики санкцій знайшло своє відображення й у «Законі про 

зовнішні операції, фінансування експорту і відповідні програми на 1993 фінансовий 

рік», схваленому 6 грудня 1992 р. Зокрема, параграф 543 документа забороняє 

надання непрямої допомоги Китаю з буд-яких фондів, допоки президент США не 

надасть розпорядження про те, що це не суперечитиме національним інтересам 

держави 543 . 

Із приходом до влади демократичної адміністрації Б. Клінтона в 1993 р. 

пов’язують посилення санкційного тиску на Китай, що пояснюється спробами увести 

проти нього поправку Джексона-Веніка, якщо той не пристане на політичні вимоги 

США. Зокрема, у травні 1993 р. уряд США направив лист КНР, у якому містилося сім 

політичних вимог, котрі китайська сторона мала задовольнити задля пролонгації РНС. 

До них були включені: забезпечення вільної еміграції, дотримання КНР 

американсько-китайського договору про використання праці ув’язнених, звільнення 

політичних в’язнів, покращення умов їх утримання, дотримання принципів 

Міжнародної конвенції з прав людини, захист культурного й релігійного спадку 

Тибету, забезпечення вільного доступу міжнародним ЗМІ до інформаційного 

простору КНР 583, р. 30 . 

Однак Китай лишив лист без відповіді, тим самим вказуючи США на 

безперспективність спроб вести з ним діалог із позиції сили. Як зазначає Р. Хаасс, 

«американсько-китайський конфлікт із прав людини за часів адміністрації Дж. Буша і 

Б. Клінтона довів, що він, як продемонстрував Китай, виявився лише американським 

блефом» 583, р. 12 .  

Прихильники введення жорстких економічних санкцій переконували урядовців у 

тому, що США має достатній економічний потенціал, аби змусити лідерів КНР 

дослухатись до їхніх вимог. Дійсно, на перший погляд, Китай потребував 

американської валюти для здійснення запланованих закупівель обладнання і високих 

технологій, аби набути статусу великої держави. За офіційною статистикою 

департаменту торгівлі, США в 1993-1995 рр. були найбільшим ринком для китайської 

продукції, споживаючи понад 30 % від всього експорту КНР. На противагу, 

китайський ринок у цей самий період не був настільки значущим для американської 

економіки, адже споживав не більше 2 % усього експорту США 780, р. 473, 477-478 .  

До того ж, китайські провінції Гуандун і Фуцзянь перебували в критичній 

залежності від експорту текстилю й окремої групи недорогих споживчих товарів. 

Втрата ж американського ринку за таких обставин означала для Китаю значне 

зростання безробіття, що неминуче призвело б до політичної та соціально-

економічної нестабільності в цих двох провінціях 583, р. 12 .  

Радикально налаштовані американські політики, насамперед із середовища 

республіканської партії, закликали державний департамент звернутися до Японії, 

держав Південно-Східної Азії, аби останні оголосили торговельно-економічну 

блокаду Китаю. Цей крок, за їхнім задумом, повинен був призвести до 

перенаправлення фінансових ресурсів держави й загальмувати економічну 

модернізацію Китаю 583, р. 12 . 

Упровадження економічних санкцій проти Китаю, втім, виявило конфлікт 

інтересів серед американських політиків і бізнес-еліти 208 .  
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Політичний істеблішмент США за своїм ставленням до застосування стратегії 

санкцій щодо КНР поділився, по суті, на два табори: прихильників санкцій та їхніх 

опонентів, між якими розгорнулася боротьба за вплив на президента.  

Подією, що порушила хиткий баланс інтересів американської еліти на 

китайському напрямі, стало висунення Б. Клінтоном політичного ультиматуму КНР. 

Зокрема, у травні 1994 р. Б. Клінтон, через рік після направлення вже згаданого листа 

з політичними вимогами, офіційно повідомив китайський уряд, щоб він пристав на 

вказані вимоги до 3 червня 1994 р., аби Китаю відновили статус РНС 583, р. 16 . На 

це рішення американського президента значною мірою вплинув тодішній державний 

секретар США У. Крістофер, який прагнув підпорядкувати торговельно-економічні й 

політичні відносини між Сполученими Штатами і КНР ситуації з правами і свободами 

людини в Китаї.  

Слід наголосити на тому, що У. Крістофер ще в жовтні 1993 р. попередив свого 

китайського колегу Цянь Циченя, що без швидкого прогресу з правами людини Китай 

втратить статус РНС. Після того, як китайський уряд звільнив декількох «керованих» 

опозиціонерів, державний департамент заявив, що цього недостатньо.  

Демонструючи свою солідарність із державним департаментом, після обговорення 

щорічної доповіді з прав людини в 1993 р. Конгрес США проголосував за виділення 

коштів на роботу у КНР опозиційної радіостанції «Вільна Азія». Під впливом 

У. Крістофера законодавчий орган США підтримав і вимогу адміністрації президента 

щодо доцільності проведення пошуку судна Йінхе, на борту якого, за інформацією 

розвідувальних служб, була хімічна зброя, передбачена для транспортування до Ірану. 

На ґрунті інтенсифікації контактів у ядерній сфері між КНР та Іраном і Пакистаном у 

1992-1993 рр. 510  усе частіше лунали заклики застосувати щодо Китаю положення 

«Акта про ядерне нерозповсюдження» 1978 р., який було розроблено для здійснення 

впливу на країни, що порушують угоди про гарантії МАГАТЕ 583, р. 21-28 . 

До того ж, у серпні 1993 р. США ввели додаткові санкції проти Китаю за 

порушення Режиму контролю за ракетними технологіями, звинувачуючи його в 

поставках до Пакистану та Сирії заборонених ракет М-9 і М-11 825 . Коло 

санкційних заходів включало заборону на видачу ліцензій для експорту в Китай 

інноваційних технологій, комплектуючих до космічних систем, технологій для 

воєнної авіації 583, р. 23 . 

Варто констатувати, що з приходом до влади демократів 12 липня 1993 р. було 

конкретизовано політику ембарго на поставки озброєнь із прийняттям поправок до 

«Акта регулювання переміщення товарів військового призначення». 

У контексті реалізації США ембарго на поставки озброєнь до Китаю документ 

важливий із двох причин: по-перше, він містить два уточнювальні списки товарів 

(«Список воєнної продукції США» (параграф 121,1) і Додаток, що забороняє поставки 

окремих груп товарів у рамках підтримки Режиму контролю за ракетними 

технологіями 1987 р.); по-друге, у документі визначені державні інститути, 

уповноважені здійснювати контроль за експортом товарів воєнного призначення 

307 . 

Наприклад, параграф 120,2 визначає компетенцію президента, державного 

департаменту й міністерства оборони у складанні «Списку воєнної продукції США». 

У ньому, зокрема, йдеться про те, що «відповідно до «Закону про контроль над 

експортом озброєнь», президент визначає товари і послуги воєнного призначення … 

що включені до Списку воєнної продукції. Такі включення узгоджено здійснюються 

державним департаментом і міністерством оборони» 307, р. 39283 . До основних 
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контрольних органів за експортом товарів воєнного призначення параграфом 120,5 

включені державний департамент, міністерство торгівлі, міністерство фінансів, 

міністерство енергетики і Комісія з ядерного регулювання 307, р. 39287-39292 . 

У лютому 1994 р., за дорученням У. Крістофера, його помічник із прав людини 

Дж. Шеттак у ході свого візиту до Пекіна провів бесіду з відомим опозиціонером Вей 

Цзиньшенем для вивчення реальної ситуації в Китаї з правами людини. Наступного ж 

місяця У. Крістофер відвідав КНР із наміром довести до відома китайських урядовців 

те, що країна втратить свій статус РНС, якщо не піде на компроміс у питанні 

забезпечення прав і свобод людини 583, р. 16 . Логічним продовженням такої 

дипломатичної лінії, на думку автора, виступає й заява президента США. 

Значення кроку Б. Клінтона, між тим, не можна переоцінити, адже на карту був 

поставлений престиж американського президента. Ухвалюючи це рішення, голова 

Білого дому розраховував, що лідери КНР підуть на поступки під тиском 

внутрішнього лобі. Разом із тим, Китай обрав протилежну стратегію.  

На зустрічах із представниками американської адміністрації протягом травня 1994 

р. було заявлено про неприйнятність для китайської сторони пристати на вимоги 

США.  

Більше того, напередодні візиту У. Крістофера до Пекіна китайські лідери 

заарештували або взяли під варту 13 дисидентів, включаючи Вей Цзиньшеня і Ван 

Дана. У ході ж зустрічі з державним секретарем представники МЗС КНР відмовились 

обговорювати лист президента США, так само як і ситуацію з правами людини.  

Прем’єр Лі Пен, зі свого боку, наголосив на тому, що Китай скоріше буде 

потерпати від політики санкцій, ніж піддасться тиску 583, р. 17 . На підтвердження 

його слів наприкінці травня 1994 р., напередодні 3 червня, терміну завершення 

ультиматуму, у Шанхаї було затримано ще чотирьох активістів демократичної 

опозиції 583, р. 17 . 

Проте реальна загроза скасування для Китаю Режиму найбільшого Сприяння в 

торгівлі активізувала й консолідувала американську бізнес-еліту у відстоюванні своїх 

інтересів у КНР. 

Представники корпорацій «Дженерал Електрік», «АТ&T», компанії «Доу Джонс» 

у 1994 р. виступили із жорсткою критикою на адресу політики У. Крістофера у сфері 

прав людини в Китаї. Слідом за ними представники ще 450 компаній Каліфорнії 

підписали клопотання до адміністрації президента щодо доцільності розмежування 

торговельно-економічних відносин США і КНР з ситуацією у сфері прав людини в 

Китаї. Усього близько 800 американських компаній подали петиції на ім’я 

Б. Клінтона, аби він розмежував торгівлю та права людини 583, р. 17 . 

Дійсно, ймовірна відмова США в наданні Китаю РНС загрожувала використанням 

із боку китайських урядовців контрзаходів проти американського бізнесу. За оцінками 

КНР, при цьому могли серйозно постраждати стратегічні галузі економіки США. 

Підприємства штатів Вашингтон, Каліфорнія і Канзас зазнали б суттєвих збитків у 

разі розірвання Китаєм контрактів із корпорацією «Боїнг». У 1994 р., наприклад, на 

КНР припадало 13 % від усього обсягу продаж компанії. Отримали б серйозні втрати і 

штати, які спеціалізуються на експорті зерна. В уразливому становищі перебували 

енергетичні, телекомунікаційні, автомобілебудівні корпорації, компанії, які були 

задіяні в інфраструктурні і транспортні проекти КНР. Китайська сторона добре 

усвідомлювала важливість китайського ринку для економіки США й почала 

погрожувати застосувати санкції у відповідь американським 547 .  
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Тиск бізнесу спричинив розкол у владній еліті США в питанні доцільності 

застосування економічних санкцій проти КНР. Міністр фінансів Л. Бентсен, директор 

Національної економічної ради, помічник президента з питань економічної політики 

Р. Рубін дистанціювались від лінії державного департаменту, теж підтримавши 

скасування прив’язки РНС до прав людини. Заступник міністра торгівлі Дж. Гартен 

стверджував, що «економічні вигоди від Китаю величезні» й потрібно «додати 

комерційні інтереси до політики» 583, р. 18 . 

Загострювалися суперечності й у законодавчій владі США. Так, у Конгресі 

демократ Л. Гамільтон, Голова комітету з зовнішніх справ, закликав до «більш 

широкого розуміння національного інтересу». Сенатори М. Баукус, Б. Бредлі і 

Дж. Денфорт рекомендували державному секретареві У. Крістоферу забути про 

економічні санкції проти Китаю, неважливо, яким би непоступливим він би не був. У 

Палаті представників 106 конгресменів, включаючи тодішнього спікера Т. Фолі, 

направили листа президенту США, у якому радили йому без попередніх умов надати 

Китаю статус РНС.  

Говорячи про сутність принципових розбіжностей у Конгресі в позиціях 

прихильників застосування санкцій у відносинах із Китаєм та їхніх опонентів серед 

прибічників більш гнучкої політики «економічного втягнення», республіканець 

Дж. Баннінг, захисник «жорсткого підходу», охарактеризував їх як «дебати, що 

точаться навколо принципових питань – прав людини, людської гідності й навколо 

того, чи будемо ми віддавати пріоритет торгівлі перед людьми й чи ставимо ми 

прибуток понад принципами» 977 . 

Отже, прихильники застосування політики санкцій проти КНР, ядро яких у 

Конгресі складали християнські консерватори з республіканської партії та частина 

демократів, поділяючи думку про недосконалість існуючих важелів впливу, разом із 

тим, підкреслювали, що неможливо розбудовувати позитивні відносини, у тому числі 

торговельно-економічні, з країною, де постійно порушуються права людини, адже з їх 

розвитком втрачається сама ідея висловлення протесту з боку США шляхом 

політичної й економічної ізоляції держави, де практика порушень у цій сфері набула 

катастрофічних розмахів 195, c. 62-63 . 

Більше того, на переконання лоялістів санкційної політики, прив’язавши себе до 

Китаю, США вже не будуть спроможні ефективно впливати на неправомірну 

поведінку його правлячих кіл у сфері прав людини, реально побоюючись того, що це 

може неодмінно призвести до нових ускладнень у відносинах двох держав, і можливо, 

навіть до їх краху, що, у свою чергу, створить безліч проблем власне для США. 

Такою політикою, вважають вони, США лише дискредитують себе як головного у 

світі захисника принципів свободи й демократії, які є невід’ємним атрибутом їхньої 

зовнішньої політики 977 . 

Усвідомлюючи зростаючий економічний потенціал Китаю та його здатність вжити 

контрстратегію, у разі впровадження жорстких торговельно-економічних санкцій із 

боку США, експерти з питань національної безпеки й колишні державні секретарі 

С. Венс, Л. Іглбергер, Г. Кіссінджер розкритикували ідею накладання економічних 

санкцій, назвавши її «однобічним підходом». Натомість експерти запропонували 

зосередитись на ембарго на поставки озброєнь і проблемах регіональної безпеки. 

Навіть помічник державного секретаря У. Лорд, який зіграв не останню роль у 

просуванні політики санкцій на китайському напрямі, зрештою усвідомив, що 
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пріоритет прав людини підриває інші інтереси в американсько-китайських відносинах 

і регіональних справах у цілому 583, р. 18 . 

Не на користь політиці економічних санкцій були й висновки Тристоронньої 

комісії 1994 р., котра присвятила спеціальну доповідь аналізу становища КНР у 

сучасних міжнародних відносинах, до складання якої були залучені як експерти з 

питань щодо Китаю, так і фахівці у сфері світової політики в цілому. Доповідь 

містила однин суттєвий умовивід про те, що величезне населення КНР являтиме 

собою найбільший виклик внутрішній стабільності держави й національній безпеці її 

сусідів, у зв’язку із цим, головним питанням порядку денного міжнародних відносин 

має стати підтримка та сприяння економічному зростанню КНР. У разі ж виникнення 

гострої економічної кризи в Китаї, неконтрольована масштабна еміграція китайців 

загрожуватиме стабільності всього світового порядку 310 .  

Взявши до уваги аргументи «за» і «проти», провівши додаткові консультації з екс-

президентами, радниками з національної безпеки, Б. Клінтон 26 травня 1994 р. 

оголосив зрештою про скасування прив’язки РНС до прав і свобод людини у 

відносинах із Китаєм 704 . 

Крапку в обговоренні питання щодо доцільності застосування економічних 

санкцій проти КНР, скасуванні РНС поставила «Стратегія національної безпеки 

США», у якій адміністрація президента відзначила, що Китай відіграє на міжнародній 

арені важливу роль у сфері економіки й політики 238, с. 156 . У зв’язку із цим, 

підкреслювалось, що Сполучені Штати продовжуватимуть розширювати всебічне 

співробітництво з КНР, адже це відповідає економічним і політичним інтересам США 

238, с. 123 . Незважаючи ж на це рішення, Конгрес щорічно мав пролонгувати 

надання Китаю РНС. Остаточно проблема була знята з порядку денного 

американсько-китайських відносин лише у 2001 р. із вступом КНР до СОТ і 

прийняттям американською стороною рішення про надання Китаю режиму 

нормальних торговельних відносин на постійній основі. 

Тайванська криза 1995-1996 рр. стала каталізатором того, що республіканська 

більшість у Палаті представників стала піднімати питання про недалекоглядність 

продовження політики залучення, проголошеній Б. Клінтоном у «Стратегії 

національної безпеки США» 1994 р.  

Натомість Голова республіканського політичного комітету Палати представників 

К. Кокс представив Конгресу резолюцію, в якій обґрунтовував необхідність взяти на 

озброєння більш жорсткий підхід до КНР. У документі пропонувалось відповідним 

комітетам Конгресу підготувати законодавчі акти, які б змінили політику США на 

китайському напрямі. Резолюція була схвалена 7 червня 1996 р. переважною 

більшістю голосів представників обох партій («за» – 411, «проти» – 7). На виконання 

ухваленої резолюції протягом наступного року було підготовлено 11 законопроектів у 

Конгресі й один у Сенаті 112, с. 243 . Лейтмотивом представлених документів стала 

«політика захисту свободи й демократії» у Китаї шляхом жорстких санкційних 

заходів.  

Підготовлені законодавчі ініціативи в цілому можна розподілити на три групи: 

документи у сфері захисту прав людини – критикували однобічний «комерційний» 

підхід уряду США до КНР, замість цього пропонувалося увести торговельно-

економічні санкції проти Китаю, допоки останній не звільнить політичних в’язнів; 

акти щодо захисту свобод, підтримки вільної торгівлі і припинення китайського 
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шпигунства на території США – містили пропозиції стосовно заборони надання 

Китаю кредитів під низькі відсотки, заборони діяльності китайських компаній на 

американському ринку, які були причетні до передачі заборонених технологій 

військовим у КНР, збільшити інформаційну присутність демократичної опозиції на 

території Китаю, зокрема радіостанції «Вільна Азія»; акти у сфері національної 

безпеки – вказували на доцільність застосування щодо КНР положень «Закону про 

нерозповсюдження ядерної зброї» 1992 р. Відповідно до цього документа, президенту 

рекомендувалось застосувати торговельно-економічні санкції проти третіх держав, які 

причетні до ядерних програм Іраку та Ірану. Тут же відзначалось, що протягом 1994-

1997 рр. комуністичний Китай передав Ірану принаймні 60 ракет класу S-802. Однак 

адміністрація Б. Клінтона відмовилась використати жорсткі економічні санкції проти 

Китаю 583, р. 28-31 .  

Налаштованість Б. Клінтона на уникнення санкційних заходів і проведення 

конструктивного діалогу з КНР у контексті захисту прав і свобод людини в цій країні 

підтвердилася й у «Стратегії національної безпеки США» 1998 р. У документі захист 

основних прав людини визначається пріоритетом зовнішньої політики США, 

підкреслюється готовність застосовувати жорсткі заходи проти порушників. До них 

включені й економічні санкції, котрі реалізовуватимуться США проти Нігерії, Іраку, 

Бірми, Північної Кореї та Куби 285, р. 35 . У той же час, у частині, присвяченій 

захисту прав людини й демократичним принципам, читаємо: «Ми продовжуватимемо 

співпрацювати з окремими націями … як Китай, і з міжнародними інститутами для 

боротьби з переслідуваннями на релігійному ґрунті» 285, р. 34 . 

Міжпартійна боротьба у США протягом 1999-2000 р., пов’язана з 

президентськими виборами, актуалізувала карту «китайської зовнішньополітичної 

загрози», а з цим і питання про необхідність стримування КНР за допомогою санкцій.  

Однак і на цей раз внутрішньополітичні колізії між законодавчою та виконавчою 

гілками влади, а також серйозні протиріччя в академічних колах не дали можливості 

використати потенціал економічних санкцій для впливу на Китай і по суті лишили в 

дії лише ембарго на поставки озброєнь.  

Поодинокими випадками здійснення фінансово-економічного санкційного тиску 

на КНР можуть вважатися такі документи.  

Зокрема, параграф 523 «Закону про асигнування на закордонні операції, 

фінансування експорту та відповідні програми на 1998-1999 фінансові роки» 

забороняв здійснювати непрямі інвестиції в економіку Китаю 551 . І, нарешті, «Закон 

про свободу від релігійного переслідування» передбачав заборону на експорт окремих 

видів товарів, а також відмову у видачі американських віз особам, які причетні до 

порушення прав людини в певних країнах, зокрема і в Китаї 555 . 

Суперечливістю характеризувався й підхід США до імплементації ембарго на 

поставки озброєнь.  

Наприклад, воєнні експерти достатньо низько оцінили можливості КНР 

модернізувати збройні сили в разі скасування ембарго на поставки озброєнь. Так, 

генерал П. Хьюгес заявив, що незважаючи на збільшення воєнного бюджету і дії з 

модернізації армії, збройні сили КНР страждають від неефективного воєнного 

планування, логістики, тренування, командування й контролю. Виходячи з такої 

логіки, фахівець стверджував, що розмови про Китай як майбутнього конкурента 
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США у воєнному плані не виправдовують себе 620 . Схожу точку зору висловив і 

співробітник служби міністра оборони із закупівель і технологій П. Камінський 675 . 

Доволі оригінальні висновки, на думку автора, озвучив асоційований директор 

відділу міжнародних відносин і торгівлі Головного бюджетно-контрольного 

управління США Г. Джонсон під час слухань у Конгресі з приводу виконання 

політики ембарго США й ЄС проти КНР 28 квітня 1998 р. Експерт акцентував увагу 

на тому, що навіть при модернізації китайських збройних сил можуть виникнути 

серйозні проблеми, коли рівень підготовки, кваліфікації й освіти воєнного персоналу 

КНР не будуть відповідати рівню, необхідному для експлуатації нових американських 

систем озброєнь. Купуючи зброю закордоном, Китай у такий спосіб стає ще більш 

залежною державою 668 . 

Протилежну позицію займали представники розвідувальних служб США. Зокрема, 

директор ЦРУ Дж. Тенет у 1999 р. підкреслював: «Китай перебуває на підйомі в 

дипломатичному, економічному та воєнному плані. Немає сумнівів, що в Китаю є 

потенціал, аби суттєво вплинути на нашу безпеку в Азії. Але наявність такого 

потенціалу через його амбіції та зростаючі воєнні можливості являє виклик чи загрозу 

національним інтересам США» 972 . Найбільше занепокоєння ЦРУ викликали 

програми повітряної, морської і стратегічної модернізації армії. Підкреслювалось, що 

Китай розвиває повітряні й морські системи, аби утримати США від втручання у 

кризу в Тайванській протоці й розширити бойові можливості КНР уздовж його 

берегової лінії. Серед експертів у розвідувальному співтоваристві превалювала думка 

щодо доцільності збереження політики ембарго на поставки озброєнь до КНР, адже 

ця країна, за їхнім переконанням, не бажає відмовлятися від застосування сили при 

розв’язанні тайванської проблеми і продовжує розміщувати напроти острова свої 

сили з новим укомплектуванням 972 .  

Відсутність одностайності в оцінках доцільності застосування ембарго на поставки 

озброєнь у експертному та міжвідомчому середовищі призводила до непослідовності 

в реалізації санкцій і на офіційному рівні, що часто пояснювалось міркуваннями 

«національної безпеки», національними інтересами тощо 315 .  

З одного боку, могло скластися враження про те, що США посилюють режим 

санкцій. Так, параграф 2826 «Закону про асигнування на цілі національної оборони на 

1998 фінансовий рік» заборонив передачу військово-морської інфраструктури в 

розпорядження китайської судноплавної компанії «Чайна Оушн Шіппінг Кампані» 

787 . 

Але з іншого – окремі факти фіксували стійку тенденцію порушень воєнного 

ембарго. Наприклад, у доповіді Конгресу США 2005 р. відзначається, що президенти 

Дж. Буш і Б. Клінтон щонайменше 13 разів призупиняли дію ембарго, внаслідок чого 

протягом 1989-1998 рр. КНР змогла реалізувати 20 проектів із будівництва 

супутників. У січні 2002 р. президент Дж. Буш-мол. два рази скасовував санкції для 

здійснення поставок у КНР контейнерів для боєзарядів і обладнання для утилізації 

хімічної зброї, яка, за даними китайської сторони, передбачалася задля утилізації 

хімічної зброї, що лишилась на території Китаю з часів Другої світової війни. 24 

вересня 2003 р. президент Дж. Буш-мол. в обхід ембарго надав дозвіл на експорт до 

Китаю сенсорів QRS-11, які використовувалися корпорацією «Боїнг» 569 .  
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Варто констатувати, що з реалізацією політики санкцій США щодо КНР у 1999-

2002 рр. було пов’язане подальше вдосконалення і зміцнення механізму накладання 

фінансових санкційних заходів американським урядом.  

Річ у тім, що в 1999 р. спеціальний комітет Палати представників Конгресу під 

головуванням республіканця К. Кокса з Каліфорнії підготував доповідь про зв’язки 

китайських військових із діяльністю їхніх компаній у США. Комітет розпочав свою 

роботу в 1989 р. для вивчення шляхів потрапляння до КНР американських ракетних і 

космічних технологій в обхід ембарго. У середині 1990-х рр. діяльність комітету була 

зосереджена на проблемі китайського шпигунства в ядерних воєнних лабораторіях 

США. У своїй доповіді комітет К. Кокса дійшов висновку, що на території 

Сполучених Штатів діють понад три тисячі компаній із китайським капіталом, які 

переправляють дані військовим КНР, і що з їхньою допомогою, а також через наукові 

контакти і культурні обміни Китай здійснює воєнно-промислове шпигунство у США 

17 .  

Друга доповідь, що побачила світ влітку 1999 р., була підготовлена комісією 

Дейча, названої на честь її голови, колишнього директора ЦРУ Дж. Дейча . У своїй 

доповіді комісія дійшла висновку про те, що КНР використовує американський 

фінансовий ринок як задля фінансування воєнних і цивільних програм китайського 

уряду, так і для незаконного придбання заборонених для експорту чутливих 

американських технологій. Наступний умовивід комісії полягав у тому, що Комісія з 

цінних паперів – головний регулятор фінансового ринку США – не змогла 

забезпечити ефективний моніторинг діяльності КНР. У зв’язку із цим, у документі 

пропонувалось реанімувати ідею застосування фінансових санкцій проти КНР 17 . 

Аналогічні результати були відображені й у спільній доповіді ЦРУ і ФБР, 

представленій Конгресу 12 грудня 1999 р. 973 . 

Внаслідок оприлюднення документів у США оформилась ідея розробки 

санкційного механізму, спроможного «відсікти» роботу таких китайських компаній на 

американському ринку.  

Задля цього комісія Дейча запропонувала Комісії з цінних паперів розширити 

поняття «матеріальних ризиків», пов’язаних з інвестиціями, і включити до них не 

лише фактори релігійного й економічного характеру, а також і політичного 

спрямування. Логіка нововведень комісії може бути описана таким чином: якщо 

фінансова діяльність іноземної компанії загрожує національним інтересам США, то 

до неї американський уряд може застосувати санкції, наприклад, через заборону 

інвестицій. Основною ж пропозицією стала ідея надати національному директору в 

боротьбі з розповсюдженням ЗМЗ повноваження позбавляти доступу на 

американський фінансовий ринок китайські компанії, причетні до незаконного 

експорту чутливих технологій, і пов’язані з фінансуванням розробок ЗМЗ у третіх 

країнах 17 . 

Наступним кроком у розробці американської політики санкцій проти КНР стала 

робота Комісії з розслідування впливу двосторонніх американсько-китайських 

торговельно-економічних відносин на національну безпеку США. Комісія зробила 

замовлення Інституту ім. У. Кейсі підготувати доповідь із питання «Прозорість 

                                                 
 Повна назва комісії – Commission to Assess the Organization of the Federal Government to Combat the 

Proliferation of Weapons of Mass Destruction. 
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фінансових ринків і безпека: зв’язок між американсько-китайськими відносинами у 

сфері безпеки й фінансовими ринками США». 

Доповідь була опублікована у 2002 р. і містила такі пропозиції Конгресу США:  

по-перше, зобов’язати Комісію з цінних паперів вимагати від компаній, що 

розміщують свої папери в США, інформацію про їхню діяльність у країнах, проти 

яких США застосовують санкції;  

по-друге, було рекомендовано зобов’язати Казначейство дослідити, чи не причетні 

китайські компанії до розповсюдження ЗМЗ чи ракетних технологій, і передати цю 

інформацію регулятору й інвесторам, а також у інші відповідні інституційні 

структури; 

по-третє, Конгресу пропонувалося прийняти закон, котрим заборонялося б 

китайським компаніям, котрі перебувають у «чорному списку» державного 

департаменту, розміщувати свої папери на американському ринку 17 .  

Разом із тим, слід наголосити на тому, що вказані експертні рекомендації не стали 

політичною реальністю для впливу на Китай, однак відбились у санкційних 

документах США проти інших держав, наприклад Ірану, Північної Кореї, Судану. 

Непрямим механізмом здійснення санкцій щодо КНР може вважатися розробка 

більш жорсткої процедури отримання доступу іноземних компаній на американський 

фондовий ринок. Задля цього у 2004 р. у рамках Комісії з цінних паперів було 

сформоване Бюро глобальних ризиків безпеки, до компетенції якого належало 

складання списку іноземних компаній, чия діяльність підвищує «глобальні ризики 

безпеки», і тим самим збільшує матеріальні ризики інвесторів. У результаті компанії, 

зареєстровані на біржах США, зобов’язані були повідомляти американських 

інвесторів, чи працюють вони в державах, що включені державним департаментом до 

списку країн, що підтримують міжнародний тероризм 483 . 

Важливими виміром реалізації політики санкцій США проти КНР наприкінці 

2000-х рр. стало накладання обмежень на переміщення китайського інвестиційного 

фонду, чи суверенного фонду в американській економіці. Так, наприклад, на кінець 

2007 р. під управлінням суверенних фондів перебували 2,5-3 трлн дол. США. 

Найбільшими серед них були «Абу-Дабі інвестмент» (Abu Dhabi Investment Authority – 

ADIA), сінгапурський «Government of Singapore Investment Corporation», державний 

інвестиційний фонд Норвегії і «China Investment Corporation» 17 . 

У 2008 р. через фінансову кризу у США чисельні американські банки потрапили у 

складне становище, опинившись перед необхідністю списувати величезні «погані» 

борги, що стало в нагоді для управляючих китайським суверенним фондом, аби 

здійснити масову закупівлю пакетів американських банків.  

Подібна фінансова агресія викликала серйозне занепокоєння американського 

уряду, адже, на відміну від приватних інвестицій, суверенні фонди контролюються 

урядами, й у такий спосіб стають провідниками зовнішньої політики держав у США. 

Тодішній заступник міністра фінансів США Д. Маккормік на економічному форумі в 

Давосі ситуацію прокоментував таким чином: «До цього часу ми бачили, що 

суверенні фонди є, як правило, довгостроковими, стабільними інвесторами, що 

керуються в діяльності комерційними принципами. Але наразі, коли інвестиції 

помітно збільшилися, ми маємо бути впевненими в тому, що вони мають виключно 

комерційний характер» 17 . 
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Практичним кроком з обмеження переміщення китайських суверенних фондів у 

США стала ухвала у 2009 р. нової процедури отримання ними доступу на 

американський ринок. Так, за новими правилами, власник суверенного фонду 

повинен підписувати політичну угоду з урядом США, у якій має бути задекларована 

відсутність «геополітичних цілей» при розміщенні таких фондів у США 17 . У такий 

спосіб забезпечувалась незалежність інвестиційних фондів від політики уряду-

утримувача в США.  

Зважаючи на те, що зростаючі прямі інвестиції Китаю, формуючи «інфраструктуру 

залежності» 358, р. 162 , виступають головним інструментом розширення 

зовнішньополітичного впливу (так звана модель «Троянського коня»), США у  

2000-х рр. змушені були застосовувати санкційні заходи проти них, аби не потрапити 

таким шляхом у підпорядковане становище до китайських національних інтересів.  

Відомі американські фахівці Е. Кардозо і Р. Дорнбуш довели, що продаж 

технологій не рівноцінний до передачі технологій у рамках прямих інвестицій. Прямі 

інвестиції, на переконання експертів, забезпечують передачу технологій передачею 

знань, практики, методів управління, а це, зі свого боку, є ключовим задля отримання 

не лише економічного, а й політичного ефекту 17 .  

Отже, одним із поширених видів санкційних заходів, застосованих США у  

2000-х рр. задля обмеження інвестицій КНР у американську економіку, стало 

внесення окремих китайських компаній у список державного департаменту як таких, 

що підтримують міжнародний тероризм. І навпаки, для обмеження експорту 

подвійних технологій через прямі американські інвестиції в КНР уряд США доручив 

Бюро з економічних питань, міжнародних фінансів і розвитку Державного 

департаменту США 485  готувати попередження для американських інвесторів, що 

зазвичай публікуються у виданні державного департаменту «Commercial Guide to 

Countries». У збірнику, зокрема, інвестори отримують інформацію щодо необхідності 

отримання експортної ліцензії в міністерстві торгівлі США. Це відомство надає 

ліцензію лише в тому випадку, якщо державний департамент повідомить про те, що 

інвестиції не суперечать інтересам національної безпеки США. 

Черговим етапом посилення санкційного тиску на КНР може вважатися 

удосконалення системи контролю за наданням допомоги країнам, що розвиваються. 

Так, для ефективного моніторингу за виконанням параграфа 620 (f) «Закону про 

надання фінансової допомоги» 1961 р., яким забороняється надання допомоги з боку 

США країнам, що розвиваються, з комуністичним ладом, за винятком, якщо 

президент оголосить про те, що надання допомоги відповідає національній безпеці 

17 , у 2004 р. США створили так звану Корпорацію виклику тисячоліття (Millennium 

Challenge Corporation – МСС), до компетенції якої було включено здійснення 

економічної допомоги країнам, що розвиваються. Варто вказати, що статутні 

положення агенції серед умов надання допомоги називають підтримку демократії, 

удосконалення системи управління, розвиток громадянського суспільства, боротьбу з 

корупцією, верховенство закону й захист прав і свобод громадян. Цікаво, що в 

офіційних документах, які регламентують діяльність Корпорації, прямо вказується на 

те, що МСС виступає важливим інструментом американської зовнішньої політики 

765 . 

У січні 2008 р. група впливових конгресменів переважно з республіканської партії 

представила в Конгресі черговий законопроект із регулювання експорту товарів і 

технологій подвійного призначення. Автори документа переслідували головну мету – 
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розробити жорсткий механізм накладання обмежень на експорт озброєнь до держав, 

що причетні до поширення зброї масового знищення.  

У підготовленому законопроекті пропонувалося напряму пов’язати експортний 

контроль із національною безпекою США, підпорядкувати експорт товарів воєнного і 

подвійного призначення «зовнішньополітичним цілям» Вашингтона. Задля цього 

рекомендувалося сформувати систему експортного контролю для держав відповідно 

до таких критеріїв: рівня двосторонніх відносин із США, наявності в них програм 

створення ЗМЗ і ракетних засобів доставки, їхньої участі в міжнародних режимах 

нерозповсюдження.  

Ухвала запропонованого документа значно б посилила дію «Закону про 

асигнування на національну оборону», розділу VІІ «Закону про контроль над 

експортом озброєнь», а також параграфів 6 (1) і 11 (В) «Закону про регулювання 

експорту». Китай, який останнім часом часто критикують за його позицію щодо 

іранської та північнокорейської ядерних програм, міг би бути підданий випробуванню 

новими санкціями США, однак обговорення законопроекту затягнулося, і, зрештою, 

його було направлено на доопрацювання через «занадто політизований підхід». 

Разом із тим, автор вважає доцільним констатувати, що застосування фінансово-

економічних санкцій щодо КНР за порушення останньою прав людини носить 

непослідовний характер, адже до Китаю не запроваджувались положення таких 

нормативних документів у сфері зовнішніх зносин, як «Акт про експорт-імпорт» 1945 

р. із поправкою 1986 р., кодифікованою в параграф 2 (b), у якому йдеться про 

заборону для Ексімбанку страхування або надання кредитів для країн із 

комуністичною системою 617, р. 148 .  

Більше того, китайській стороні вдалося оминути дію поправки 1974 р., 

кодифіковану в параграфі 502 (В) і поправки 1975 р. (параграф 116) «Закону про 

надання фінансової допомоги» 1961 р., якими заборонено надання безпекової та 

економічної допомоги урядам, причетним до порушення прав людини, а також 

положень «Акта про міжнародні фінансові інститути» 1977 р. і «Закону про 

здійснення операцій з іноземних асигнувань» 1997 р. Наприклад, параграф 701 «Акта 

про міжнародні фінансові інститути» 1977 р. зобов’язує американських представників 

у світових фінансових організаціях голосувати проти виділення кредитів (за винятком 

тих, що надаються «для основних потреб») державам, чиї уряди підозрюються у 

масових порушеннях прав людини 617, р. 149-154 . У свою чергу, стаття 570 «Закону 

про здійснення операцій з іноземних асигнувань» 1997 р. забороняє надання 

фінансової допомоги безпековим структурам будь-якої країни, якщо державний 

секретар «надасть надійних доказів того, що ця структура причетна до масштабних 

порушень прав людини» 617, р. 149 . 

Суттєві лакуни в санкційних актах США у китайському напрямку, непослідовність 

у виконанні прийнятих документів, на нашу думку, послугували в цілому низькій 

результативності політики санкцій щодо КНР. Підтвердженням останнього може бути 

висхідна динаміка розвитку американсько-китайських торговельно-економічних 

відносин протягом 1990-2000-х рр. (табл. 1), а також постійне зростання ВВП Китаю в 

цей період.  

Так, темпи зростання ВВП КНР у 1989 р. становили 4,1 %, у 1990 р. – 3,8 %, 1991 

р. – 9,2 %, 1992 р. – 14,2 %, 1993 р. – 13,5 %, 1994 р. – 12,6 %, 1995 р. – 10,5 % 383, р. 

16 . Отже, статистичні дані засвідчують невпинне зростання китайської економіки в 

період дії найбільш жорстких санкційних заходів США.  
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Таблиця 1 

Американсько-китайський торговельний оборот, 1988-2001 рр. 

 

 

Рік 

Експорт у Китай Імпорт із Китаю Загальний обсяг торгівлі 

Вартість Рівень росту (%) Вартість Рівень росту (%) Вартість Рівень росту (%) 

1988 5,016.80 43,45 9,261.3 34,02 14,278.1 37,19 

1989 5,807.40 15,76 12,901.0 39,3 18,708.4 31,03 

1990 4,807.20 -17,22 16,295.8 26,31 21,103.0 12,8 

1991 6,287.10 30,79 20,305.1 24,6 26,592.2 26,01 

1992 7,469.60 18,81 27,412.5 35 34,882.1 31,17 

1993 8,767.10 17,37 33,512.7 22,25 42,279.8 21,21 

1994 9,286.90 5,93 41,362.4 23,42 50,649.3 19,8 

1995 11,748.50 26,51 48,520.7 17,31 60,269.2 18,99 

1996 11,977.90 1,95 54,408.9 12,14 66,386.8 10,15 

1997 12,805.40 6,91 65,831.7 20,99 78,637.1 18,45 

1998 14,258.00 11,34 75,109.2 14,09 86,367.2 13,65 

1999 12,943.60 -9,22 86,480.6 15,14 99,424.2 11,25 

2000 15,963.70 23,33 106,215.0 22,82 122,178.7 22,89 

2001 19,200.00 20,27 109,400.0 3 128,600.0 5,26 

 

Примітка: За інформацією Міністерства торгівлі США; дані наведені в млн дол. США  

Джерело: Case Studies of US Economic Sanctions: The Chinese, Cuban, and Iranian Experience / H. Askari, 
Jh. Forrer, H. Teegen, J. Yang. – Praeger ; Westport ; Connecticut ; London : Greenwood Publishing Group, 2003. –  

P. 19. 

 

Політика санкцій США, запроваджена внаслідок подій на площі Тяньаньмень, 

сприяла зміні політичного керівництва Китаю. Цзян Цземінь, мер Шанхая, замінив 

Чжао Цзияна на посаді лідера комуністичної партії. Ден Сяопін, який зіграв важливу 

роль у подіях на площі Тяньаньмень, продовжував визначати політичну та економічну 

перспективу Китаю. Цікавим стало те, що, попри очікуванням США, процес 

економічних реформ замість того, аби загальмуватись на тлі політичної 

нестабільності, прогресував. Розуміючи, що демонстрації були, принаймні частково, 

зумовлені зростанням інфляції, китайський уряд скоригував макроекономічну 

політику й різко скоротив грошову масу. Інфляція, вимірювана індексом споживчих 

цін, знизилася з більш ніж 18 % у 1988 р. і 1989 р. до приблизно 3 % у 1990-1991 рр. 

383, р. 20 . 

Навесні 1992 р. Ден Сяопін ініціював прийняття більш рішучих кроків у напрямку 

економічних реформ і політики «відкритих дверей». Кардинальних заходів було 

вжито у зв’язку із міжнародними санкціями для стимулювання економічної діяльності 

в державі. До них необхідно віднести: переведення державних підприємств у рамки 

функціонування ринкової економіки, заохочення економічного співробітництва з 

іноземними компаніями та залучення іноземних інвестицій. У результаті іноземні 

інвестиції в Китай, у тому числі інвестиції зі Сполучених Штатів, різко збільшились із 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

313 

початку 1992 р.: сума нових інвестиційних контрактів досягла 58 млрд дол. США у 

цьому році, порівняно з 12 млрд дол. США в попередньому 1991 р. І з 1992 по  

1995 рр. показники зростання іноземних капіталовкладень у КНР знову вимірювались 

двозначними числами 383, р. 20 . Відповідно, політика санкцій із боку США та їхніх 

західних партнерів щодо Китаю значно послабилась.  

Враховуючи те, що однією з головних умов ефективності політики санкцій є її 

широка підтримка провідними світовими акторами, визначимо ступінь міжнародної 

кооперації в реалізації санкційних заходів США проти Китаю. 

Накладання санкцій ЄС проти Китаю було здійснено в Декларації Ради 

Європейського Співтовариства 27 червня 1989 р., і вони включали: ембарго на 

поставки зброї та переривання військової співпраці; призупинення двосторонніх 

політичних контактів на найвищому та міністерському рівнях; відстрочення нових 

проектів у системі співробітництва ЄЕС та КНР; скорочення культурних, науково-

технічних програм; продовження візового режиму для китайських студентів у Європі; 

відстрочення кредитного страхування та отримання нових кредитів від Світового 

банку 527 . Низка держав-членів, наприклад Бельгія, Німеччина та Італія, додали їх 

на національному рівні призупиненням грантів, кредитів та фінансової допомоги 701, 

р. 27 . Водночас у жовтні 1990 р. всі санкційні заходи, окрім ембарго на поставки 

зброї, було скасовано 1037 .  

Ембарго на поставки зброї до Китаю, порівняно з іншими санкційними режимами 

ЄС, може визначатися як «політична аномалія» через низку причин. По-перше, 

ембарго на постачання зброї до КНР ніколи не було формалізоване в інструмент 

Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, адже до Китаю не ухвалювалося 

рішення застосовувати положення двох ключових документів із політики санкцій 

Євросоюзу, а саме – «Рекомендації із впровадження санкцій», ухвалені у грудні  

2003 р., і «Головні принципи застосування рестриктивних інструментів (санкцій)» від 

17 червня 2004 р. 343 . Отже, це є єдиним режимом санкцій ЄС, який триває більше 

двох десятиліть і з приводу якого не було сформульовано єдиної спільної політичної 

позиції; по-друге, цей режим є єдиним, що було запроваджено на невизначений 

термін, адже всі інші, які діють на сьогодні, містять дату закінчення терміну дії або 

«вихідний пункт» перегляду дії; по-третє, спільний список товарів, що покриває 

ембарго так і не було узгоджено, як це зазвичай прийнято в межах реалізації Спільної 

зовнішньої та безпекової політики ЄС. Таким чином, окремі держави-члени ЄС 

залишають за собою право індивідуального тлумачення політики ембарго.  

Враховуючи, що ембарго інтерпретується поза укладених двосторонніх угод, 

європейську зброю продовжують продавати Китаю відповідно до чинних договорів. 

Американські фахівці в 1998 р. оприлюднили результати дослідження військово-

технічної кооперації між ЄС та КНР. У ньому констатувався факт передачі Китаю 

європейськими країнами інноваційних воєнних технологій, у тому числі таких, що 

були розроблені в межах спільних проектів ЄС та США. У 2003 р. країни-члени 

Європейського Союзу відхилили заявки на 44 ліцензії на експорт військової техніки 

до Китаю, але водночас надали 159 1037, s. 2 ; по-четверте, у той час як ембарго на 

постачання зброї ЄС третім країнам зазвичай супроводжується перериванням 

військових зв’язків, військове співробітництво між країнами-членами Європейського 

Союзу та Китаєм співіснує з ембарго 983, р. 18 .  

1997 р. Китай зробив перший серйозний крок на шляху до зняття ембарго. А в 

жовтні 2003 р. Китай звернувся до Євросоюзу із документом «Політична доповідь для 
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ЄС», у якому йшлося про невідкладне скасування ембарго на поставки озброєнь 

заради «усування бар’єрів на шляху поглиблення двосторонньої співпраці в 

оборонній галузі та у сфері високих технологій» 1037, s. 5 . 

Найважливішим аргументом китайської сторони на користь скасування ембарго 

стало те, що Китай посів місце ключового економічного та політичного партнера ЄС, 

і його значення у двосторонньому обміні мало тенденцію до збільшення, поступово 

вирівнюючи його асиметричний характер. Уже, наприклад, на 2002 р. Китай став 

третім за величиною торговельним партнером ЄС, натомість експорт ЄС до Китаю 

зріс на 40 % у 2003 р. 701, р. 29 . До того ж, як підкреслювало китайське керівництво, 

Пекін наполягає на скасуванні або хоча б пом’якшеному режимі не для того, аби 

форсувати процес нарощування воєнного потенціалу, а задля того, «щоб поставити 

крапку на принизливому становищі, у якому він опинився поряд із Бірмою та 

Суданом» 831, р. 280 . І нарешті, Китай наголосив на тому, що готовий у 

подальшому поважати європейські норми експорту зброї, які встановлені у 

прийнятому 1998 р. «Кодексі поведінки ЄС щодо експорту зброї», переглянутому й 

доповненому Європейською Радою у грудні 2004 р. Документ, зокрема, встановлює 

вісім критеріїв, відповідно до яких держави-члени Європейського Союзу ухвалюють 

рішення про експорт зброї, або навпаки його забороняють 440 . Серед них 

найважливіші два: ситуація з правами людини в потенційній країні-реципієнті; 

параметри регіональної стабільності в геополітичній зоні розташування цієї країни. 

До того ж, документом передбачається утворення механізму попередження та 

консультацій із зацікавленими сторонами.  

Цікаво, але, по суті, після провалу китайсько-європейських перемовин із питання 

скасування ембарго, 14 жовтня 2005 р. країни Євросоюзу прийняли зміни до 

«Довідника користувача щодо застосування Кодексу поведінки ЄС із експорту зброї», 

покликані допомоги застосовувати Кодекс поведінки 442 . Важливо відмітити, що 

Кодекс поведінки також не є юридично зобов’язувальним документом, і в Шостому 

Річному звіті про дотримання Кодексу поведінки ЄС щодо експорту зброї 

зазначалося, що низка країн частково порушила ембарго, поставивши Китаю 

компоненти для військового обладнання, зокрема двигуни для літаків, фрегатів, 

підводних човнів. У звіті також зазначено зростання обсягу ліцензій на експорт зброї 

в Китай із 54 млн євро в 2001 р. до 210 млн євро у 2002 р. і 416 млн євро у 2003 р. 

Майже весь обсяг продажів припадав на Францію, Німеччину, Італію та 

Великобританію 441 . 

Тож на фоні посилення політичної ваги КНР на міжнародній арені та 

інтенсифікації економічних відносин між сторонами у грудні 2003 р. Європейською 

Радою було надано Європейській Комісії та іншим інституціям ЄС, яких це 

стосується, мандат переглянути питання ембарго на поставки зброї до Китаю. 

Ініціаторами скасування санкцій щодо Китаю виступили Німеччина та Франція. 

Фахівці відзначають, що тодішні керманичі країн Г. Шрьодер і Ж. Ширак побачили в 

КНР нову можливість створення мультиполярного світового порядку 607, р. 569 . Як 

підкреслює вітчизняна дослідниця О. Микал, «очікувалося, що стратегічне 

партнерство з Китаєм та скасування ембарго стане своєрідним важелем проти 

односторонньої політики США, особливо після початку війни в Іраку» 113, с. 136 . 

Політичні дебати щодо скасування ембарго, втім, виявили конфлікт інтересів між 

державами-членами Євросоюзу, що спричинив суттєві колізії як на національному, 

так і на наднаціональному рівнях ЄС, які тривали впродовж декількох місяців.  
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Дискусії проводилися за двома лініями, які за змістом відбивають імперативи 

санкційної політики ЄС проти Китаю. З одного боку, в обговоренні у квітні 2004 р. 

зазначалося, що «ембарго було накладено як відповідь на події в 1989 р. і, таким 

чином, вирішення проблеми має відбуватися відповідно до поточної ситуації з прав 

людини в Китаї, а також виходячи з прагнення ЄС розвивати стратегічне партнерство 

з Китаєм» 334, р. 1 .  

Що стосується наявної ситуації навколо дотримання прав і свобод людини, то 

Європейська Рада відзначила прогрес Китаю у сфері захисту прав людини таким 

чином: «Рада визнає, що Китай зробив значні успіхи за минуле десятиріччя в його 

соціально-економічному розвитку та забезпеченні економічної свободи пересічних 

громадян. Також вітаються кроки у зміцненні верховенства закону... Відзначаються 

зусилля, спрямовані на поглиблення співробітництва з інститутами ООН у сфері 

захисту прав людини й діяльність Китаю щодо ратифікації Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права ... позитивна тенденція може бути помічена з 

удосконалення верховенства закону та поваги економічних прав, зниження впливу 

держави на повсякденне життя громадян» 846, р. 106 .  

З іншого боку, дебати не могли оминути міжнародний контекст проблематики. У 

цьому плані доцільно зазначити, що ініціативу ЄС зняти ембарго було не тільки 

відхилено Європейським парламентом, який виявив занепокоєння звітом із прав 

людини в Китаї, а й зустріло жорсткий опір США та деяких сусідів Китаю, відкрито 

Тайваню і Японії.  

Токіо різко засудив рішення ЄС, стверджуючи, що скасування ембарго порушить 

крихкий безпековий баланс у Східній Азії 665 . Японія розглядає КНР як конкурента 

за кількістю винищувачів четвертого покоління, що спричинює зміну безпекового 

балансу в регіоні 790, р. 214 . Наразі Японія і США мають повномасштабну 

повітряну систему оповіщення й контролю у Східній Азії, що, власне, і надає їм 

перевагу. Втім деякі експерти зазначають, що Китай матиме свою систему, і це лише 

справа часу 790, р. 213 . Разом із тим, припинення політики санкцій прискорить 

військово-політичне зміцнення Китаю в регіоні.  

Річ у тім, що прийняття Національним Народним Конгресом у березні 2005 р. 

Закону про вихід із федерації, яким передбачене застосування сили в разі розколу 

Тайваню, викликало занепокоєння з приводу можливого наростання протиріч між 

КНР та Тайванем, що дестабілізуватиме ситуацію в Тайванській протоці навіть при 

тому, що формулювання, яке використовується в законі, не відступає від попередньої 

китайської риторики 334, р. 16 . У цьому контексті жорстка позиція США з ембарго 

пояснюється американськими зобов’язаннями у сфері підтримки безпеки Тайваню. 

Адже, згідно із «Законом про відносини із Тайванем» від 10 квітня 1979 р., 

Вашингтон виступає гарантом стабільності в зоні Тайванської протоки, що фактично 

означає, що він протистоятиме будь-якій формі агресії, направленій проти народу 

Тайваню, розглядатиме немирні заходи стосовно Тайваню як загрозу миру та безпеці 

на заході Тихого океану 968 . 

Скасування ЄС ембарго на поставки озброєнь Китаю США розглядають як 

можливий шлях нарощування воєнної міці КНР, яка може вдатися в майбутньому до 

силового розв’язання Тайванської проблеми. Із цього приводу сенатор Г. Хайд заявив: 

«Вибір Європи нам незрозумілий. Вона нібито перебуває на перехресті: чи проводити 

політику підтримки демократії в Китаї, чи підтримувати Китай у його планах 

збільшення воєнної могутності, що загрожуватиме національним інтересам США» 
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623 . Представник Республіканської партії Т. Лантос зазначив: «Безпека 

американських військових може бути поставлена під загрозу такою короткозорою 

ініціативою європейських країн» 916 . Між тим, тодішній державний секретар США 

К. Райс попередила Європу, що скасування ембарго на продаж зброї Китаю 

дезорієнтує Пекін щодо його поглядів на ситуацію із правами людини в цій країні. На 

думку К. Райс, якщо заборона на продаж зброї буде скасована, то це може 

активізувати закупівлю зброї Китаєм і спровокує тим самим напруженість у Азії 

916 . 

І дійсно, занепокоєння американської сторони мало серйозне підґрунтя, адже 

протягом 2003-2007 рр. видатки на оборону КНР щорічно зростали в середньому на 

15,8 %. У 2008 р. офіційний бюджет КНР на оборону зріс на 17,6 % і сягнув 29 млрд 

дол., що складало 1,7 % ВВП КНР 396 . Пекін стверджує, що оборонний бюджет 

витрачається переважно на модернізацію та виплату заробітної плати 

військовослужбовцям, при цьому не надаючи даних про чисельність і тип озброєнь 

Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Така непрозорість спричиняє занепокоєння 

в інших країнах і спонукає до проведення власних підрахунків. 

За оцінками США, у 2008 р. військовий бюджет КНР склав 97-139 млрд дол., 

тобто близько 4 % ВВП, і став другим у світі після США. Міністерство оборони 

Японії теж поділяє стурбованість щодо непрозорості військового бюджету КНР і 

скептично оцінює шанси на його прозорість 113, с. 137 . До того ж, модернізація 

КНР ядерної зброї, зростаючий арсенал сучасних ракет, розвиток космічних та 

кіберпросторових технологій уже змінює військовий баланс у Азії та поза її межами 

816, р. 29 . Відповідно, хоча ембарго залишається в силі, безпековий баланс у 

Східній Азії вже змінюється на користь Китаю. 

Дещо інший підхід до оцінювання військового бюджету КНР має Стокгольмський 

інститут дослідження проблем миру (СІПРІ), що залишає за країною третє після США 

та Великобританії місце в загальних витратах на оборону у 2007 р., але друге після 

США за індексом купівельної спроможності: 140 млрд дол. проти 547 млрд дол. у 

США 926 . За оцінками СІПРІ, у 2007 р. військовий бюджет КНР сягнув 58,3 млрд 

дол. або 5 % світового обсягу військових витрат. 

Крім того, Білий дім заявив, що зняття ембарго на поставки озброєнь Китаю 

негативно відіб’ється на єдності трансатлантичної системи співробітництва. На 

початку 2005 р. сенатор Р. Лугар підкреслив, що «воєнно-технічна кооперація між 

США та їхніми європейськими союзниками може виявитися під загрозою в разі 

укладання європейськими партнерами комерційних договорів із Китаєм» 303 . 

Дж. Байден назвав європейські ініціативи «невдалою ідеєю» 918 .  

Готовність ЄС зняти ембарго перетворила його в ціль примусової дипломатії 

США. Зокрема, у травні 2004 р. Конгрес США прийняв «Акт про національну 

оборону», який містив положення щодо застосування санкцій проти зарубіжних 

компаній та осіб, які постачатимуть воєнні технології Китаю. За таких обставин 

Європа, яка сама особливо залежна від імпорту високотехнологічних компонентів із 

США, змушена була пролонгувати санкційну політику щодо КНР 831, р. 281 . 

Спостерігаючи за війнами в Перській затоці, Косово, Іраку, де було використано 

зброю надчіткого наведення, КНР дійшла висновку, що головні конфлікти ХХІ ст. 

матимуть вигляд «інформаційних воєн», а перемога визначатиметься потужностями 

К4РС (команда, контроль, комунікації, комп’ютери, розвідка, спостереження) та 

розвиненими космічними технологіями. Тому Пекін просуває «революцію у 
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військових справах із китайським обличчям», тобто намагається досягти двох цілей 

модернізації одразу: механізації й інформатизації Народно-визвольної армії Китаю 

113, с. 137 . 

Вдало використовуючи доступ на китайський ринок як аргумент для залучення 

іноземних компаній у спільні підприємства й надання технологій на таких умовах, які 

більшість західних компаній не були б готові прийняти в будь-якій іншій країні 382, 

р. 30 , КНР вносить розкол у політичні й економічні відносини США та ЄС і тим 

самим отримує необхідні для себе контракти.  

Космічні технології, фізика високої енергії, біотехнології тощо – це сфери, до 

розвитку яких КНР залучає до співробітництва ЄС. За кількістю переданих КНР 

технологій країни Євросоюзу вже є найбільшими постачальниками 607, р. 562 . На 

кінець 2004 р. КНР запровадила 18,363 технологій із ЄС загальною вартістю 

79,4 млрд дол. 611 . Із цього приводу К. Портела, експерт із політики санкцій 

Євросоюзу, зазначає: «Санкції ЄС щодо Китаю померли природною смертю» 846, р. 

104 . 

Так, попри ембарго у вересні 2003 р., стартувало співробітництво Пекіна і 

Брюсселя в космічній галузі, що дозволило Китаю розвивати супутникові навігаційні 

технології. Європа відхиляє зауваження США, що КНР може отримати військові 

переваги від участі в «Галілео», стверджуючи, що Громадські Регульовані сервісні 

сигнали не буде надано Китаю, оскільки він не є членом ЄС. Так, Н. Казаріні визнає, 

що існує неясність щодо того, які саме технології КНР буде здатна використати. Тим 

не менш, на думку фахівця, у будь-якому разі робота над «Галілео» сприятиме 

розвитку китайської незалежної супутникової навігаційної систем, і Китай напевно 

буде здатний використати іноземні технології для модернізації національного 

космічного потенціалу 382 . 

Франція, Німеччина, Великобританія лобіювали прийняття Пекіном рішення щодо 

придбання літаків «Еїрбас» замість американського «Боінга» 607, р. 570 . 

Партнерство «Еїрбаса», чиєю материнською компанією є Європейська аерокосмічна 

оборонна компанія (ЄАОК), розпочалося з КНР у 2005 р., коли корпорація відкрила 

проектний центр у Пекіні. У червні 2006 р. «Еїрбас» погодився відкрити складальну 

лінію літака A320 у Тяньцзині. У листопаді 2007 р. китайські авіалінії замовили 160 

пасажирських літаків «Еїрбас» на загальну суму близько 14,8 млрд дол. У відповідь 

«Еїрбас» запропонував КНР участь у проектах, що з часом перетворять китайських 

виробників на основних постачальників компонентів та вузлів для деяких 

найважливіших виробів компанії 382, р. 30 . 

Французька компанія «Арева» виграла тендер на суму 11,9 млрд дол. на 

будівництво ядерних реакторів, а також постачання технологій і урану до КНР. 

Компанія також уклала договір на проведення дослідження щодо будівництва заводу 

з перероблення використаного ядерного палива. Зрештою, світовий виробник 

телекомунікаційного обладнання «Алькатель», інженерна група «Альстом» та 

компанії з утилізації «Суец» й «Електрісіте де Франс» теж мають великі контракти в 

КНР. B. Кленнер ситуацію коментує в такий спосіб: «Промислові й оборонні 

підприємства Європи лобіюють скасування ембарго, розраховуючи на збільшення 

комерційних контрактів із КНР» 692, р. 345 . Схожу думку висловив і К. Паттен у 

своїй монографії «Не зовсім дипломат» 837 . Як підсумовує Н. Казаріні, «Європа вже 

стала джерелом провідних технологій, які в протилежному випадку було б складно 

(якщо взагалі можливо) отримати від США або Японії» 382, р. 29 . 
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Більше того, усупереч національним інтересам США в січні 2011 р. Євросоюз 

здійснив чергову спробу зняти ембарго на поставки зброї до Китаю. На цей раз 

ініціатором переговорів стала К. Ештон, Верховний представник ЄС із зовнішньої та 

безпекової політики. У результаті перемовин не вдалося дійти до якогось конкретного 

рішення, адже, незважаючи на підтримку в цілому ідеї зняття обмежень, 

Великобританія, Нідерланди, Німеччина та Франція висунули Пекіну додаткові 

умови, зокрема нормалізувати відносини із Тайванем, оголосити амністію учасникам 

подій 1989 р., ратифікувати Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. 

Представник Великобританії зазначив: «Члени ЄС згодні, що не на часі скасовувати 

ембарго на озброєння. Ми повинні побачити очевидний прогрес у тих сферах, які 

стали причиною санкцій – це громадянські свободи та політичні права» 123 .  

З іншого боку, вибір часу проведення переговорів не є випадковим. Ж. Холслаг, 

завідувач відділу із дослідження проблем Китаю Брюссельського інституту, акцентує 

увагу на тому, що внесення цього питання у порядок денний європейської політики 

диктувалося такими обставинами: по-перше, двосторонній товарообіг між Пекіном та 

Брюсселем у 2010 р. наблизився до € 400 млрд, інвестиції Китаю у європейські активи 

перевищили € 500 млрд 69 . Отже, станом на січень 2011 р. Китай посів друге місце 

серед торговельних партнерів ЄС і став другим експортним ринком для нього; по-

друге, світова фінансова криза змусила європейські держави вишукувати нові резерви 

задля стабілізації єврозони. У зв’язку із цим, доречною виявилася заява китайського 

віце-прем’єра Лі Кецяна щодо готовності надати допомогу проблемним країнам ЄС, 

так званій групі PIGS. Зрозуміло, що такий крок виступатиме важливим елементом 

підтримки європейського інтеграційного процесу, який не може повною мірою 

реалізуватись без стабільного євро. 

Як підсумовує Г. Вакер із Німецького інституту міжнародних і безпекових справ, 

американська філософія політики ембарго по суті ґрунтується на таких положеннях: 

ситуація з прав людини в Китаї, що і спровокувало введення міжнародних санкцій, не 

зазнала суттєвих змін на краще. Через це передчасне, а значить і невиправдане 

політично скасування ембарго переконає Пекін у можливості здійснення політичного 

тиску на країни ЄС безпосередньо, і США – латентно; США і ЄС утворюють єдину 

систему безпеки, що зумовлює доцільність проведення компліментарної стратегії 

союзників у геополітичних зонах присутності їхніх обопільних інтересів, дисонанс 

політичної поведінки коаліціантів негативно відіб’ється як на архітектоніці 

європейської співпраці, так і в подальшому може перетворити на політичну 

реальність ситуацію, за якої американські військові протистоятимуть європейській і, 

певною мірою, власній «воєнній машині»; скасування ембарго з боку ЄС також 

спроможне призвести до порушення усталеної архітектури безпеки в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні, наслідком чого може стати реанімація релікту «холодної 

війни», а саме – гонки озброєнь, у тому числі ядерних. Ця загроза виглядатиме більш 

очевидною, якщо взяти до уваги інтереси ще одного важливого гравця на світовому 

ринку озброєнь – Російської Федерації 1038, р. 3 .  

Форсоване нарощування китайського воєнного потенціалу також не стане 

непоміченим іншим учасником азійської геополітичної шахівниці, а саме Індією, яка 

претендує на лідерство у Південній Азії, у зв’язку із чим не виключене загострення 

ситуації і так у вкрай хиткому конструкті стабільності на Індостані. Ситуація ж в 

останньому балансує на межі, адже Індія та Пакистан у 2010 р., за даними 

Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, демонстрували 

найвищі темпи зростання бюджетних асигнувань на воєнні потреби. Як вказує 
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німецький фахівець, у Вашингтоні викликає велике занепокоєння політика Китаю у 

сфері експортного контролю за поставками озброєнь, що не виключає ймовірності 

потрапляння європейських воєнних технологій до рук «країн-ізгоїв», держав третього 

світу, у тому числі «failed states»; США також розуміють, що воєнні контракти з КНР 

можуть стати тим плацдармом, який зробить ВПК держав Європейського Союзу 

настільки потужним, що вони в перспективі потіснять Вашингтон на традиційних для 

нього ринках озброєнь; і нарешті, як переконаний Білий дім, Європа сама розуміє 

цінність політики ембарго задля переконання Пекіна йти на поступки в інших 

важливих для нього питаннях 1038, р. 3 . 

Негативно позначилося на результативності американської політики санкцій проти 

КНР і фактичне ігнорування ембарго Російською Федерацією, геополітичною 

сусідкою Китаю, яка в 1990-х роках стала головним постачальником інноваційних 

технологій для модернізації ВПК Китаю. Такі умовиводи були представлені й у 

спеціальній доповіді американських експертів Ради з міжнародних відносин 

«Воєнний потенціал Китаю». Авторитетність висновків цього документа не викликає 

заперечень, адже серед його укладачів були Г. Браун і колишній посол США в КНР 

Д. Прюер. У доповіді, зокрема, підкреслювалось: «Китай прагне подолати відсталість 

своєї технологічної бази за допомогою імпорту озброєнь, і роль ключового донору 

для нього відіграє Росія» 254, с. 191 . 

На Російську Федерацію припадає близько 43 % воєнного імпорту КНР, що робить 

Москву вкрай нечутливою до політики санкцій США 254, с. 191 . До того ж, 

російські спеціалісти переконані, що ембарго не зупинить стрімкого зростання 

воєнного потенціалу Китаю, який можна стримувати лише ядерною зброєю 100 . 

У грудні 2004 р. між Росією та Китаєм була укладена Угода про воєнно-технічне 

співробітництво на 2005-2011 рр., деталі якої так і не були представлені широкому 

загалу, але судячи із заяв представників двох сторін темпи міждержавної кооперації в 

означеній сфері нарощуються. Відомий китайський спеціаліст із російсько-

китайських відносин, науковий співробітник Інституту Росії, Східної Європи та 

Центральної Азії У Дахой вважає, що Росія й надалі залишатиметься ключовою 

державою, що постачатиме до Китаю військову техніку й технології, адже навіть за 

умови скасування ембарго, ЄС і США не продаватимуть КНР зброю стратегічного 

призначення.  

Статистичні дані переконливо свідчать на користь правильності висновків 

експерта. Так, протягом останніх п’яти років обсяг торгівлі зброєю між Китаєм і 

Росією досяг 12 млрд дол. США. Щорічно КНР імпортує з Росії озброєнь на суму 

близько 2 млрд дол. США 259 .  

Наприклад, попри міжнародні санкції США, Російська Федерація підписала 

контракти на поставку чотирьох літаків далекого радіолокаційного стеження (ДРЛО) 

А50Е. Варто вказати, що, зі свого боку, Сполучені Штати відмовились постачати до 

Китаю радари «Felcon». У 2000-х рр., усупереч американським інтересам, Росія 

передала Китаю 3 есмінці (проектів 956 Е і 956 ЕМ), 4 дизельні торпедні підводні 

човни (проекти 877 ЕКМ і 636), 7 підводних човнів (проект 636), обладнані ракетним 

комплексом Club-D. Китай додатково отримав корабельні зенітні ракетні системи 

«Риф-М» і «Штиль-1» для установки на есмінцях китайського виробництва. До того 

ж, в обхід ембарго Росія продала Китаю обладнання для зміцнення систем ППО. У 

секторі засобів ППО були поставлені 12 дивізіонів зенітних ракетних систем С-300 

ПМУ-1 і 8 дивізіонів ЗРС С-300 ПМУ, 27 систем малого радіуса дії «Тор-М1» 120 . 
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У 2000-х рр. Китай довів до відома російських партнерів про свій намір придбати в 
них 28-30 спеціалізованих морських винищувачів-бомбардувальників Су-30-МКК, 
адаптованих для нанесення протикорабельних ударів із використанням ПКР Х-31А. 
За західними джерелами, китайська сторона прагнула придбати 40 винищувачів 

вказаного класу 104 . 
Поставили США в уразливе становище угоди на продаж Росією КНР двох ЗРС С-

300 Ф «Риф», які можуть свідчити про початок якісно нового етапу в розвитку 
китайського флоту. Його сутність полягає в тому, що китайські ВМС здійснили 
суттєвий крок для виходу в середню океанічну зону, що неможливо без створення 
потужних сучасних ППО корабельних з’єднань. Імпорт «Рифів» означає початок 
будівництва елементів океанського флоту, здатного діяти поза межами «першого 
ланцюга островів» – Сенкаку, Тайваню і західного берега Борнео.  

Продаж Російською Федерацією Китаю ЗРС такого класу дає підстави експертам 
стверджувати, що КНР розпочала будівництво першої авіаносної групи. Раніше 
вважалось, що Китай розпочне будівництво авіаносних сил не раніше  
2015-2020 рр. Якщо казати про значення російських поставок ВПК КНР в обхід 
політики ембарго США, то вони дозволили китайським військовим вирішити такі 
завдання: по-перше, отримати сучасні протикорабельні ракети, що становлять 
серйозну загрозу, як мінімум, для тайванського флоту, як максимум – для 
американського, а по-друге, досягти важливого прогресу в нарощуванні корабельних 

систем ППО 104 . 
Отже, оцінюючи значення політики санкцій США проти КНР, розпочату в червні 

1989 р. за придушення демократичних виступів на площі Тяньаньмень, і продовжену 
в постбіполярну добу переважно як фактор стримування Китаю, доцільно вказати на її 
низьку ефективність у прагненнях Сполучених Штатів за допомогою неї досягнути 
покращення прав і свобод громадян у Китаї, реалізувати ідею американських 
неолібералістів щодо конструювання «демократичного світового порядку». 

Головними факторами, що діяли на пониження політичної успішності 
застосування воєнного та торговельно-економічного ембарго, нами були визначені 
відсутність широкої міжнародної підтримки санкційних заходів США проти КНР, 
непослідовність американської сторони у здійсненні санкційного тиску на Китай. 

Наприклад, уведені в 1989-1990 рр. за ініціативою США міжнародні санкції проти 
КНР, уже було фактично скасовано західними та азійськими партнерами Сполучених 
Штатів протягом 1991-1993 рр. Після цього американська сторона, по суті, лишилась 
єдиною державою, що продовжувала застосовувати санкційну політику проти Китаю.  

Низький ступінь міжнародної кооперації із США в реалізації санкційних заходів 
проти КНР пояснювалась наявністю альтернативних підходів у держав Євросоюзу, 
Японії та Росії до розбудови відносин із Китаєм.  

З одного боку, європейські країни на офіційному рівні воліли продемонструвати 
політичну солідарність зі Сполученими Штатами в необхідності покарати Китай за 
антидемократичний курс як усередині країни, так і на світовій арені, але при цьому 
практичні кроки європейських дипломатів свідчили про їхню налаштованість обійти 
антикитайські санкційні заходи США, що яскраво підтверджує й відмова ЄС зробити 
санкції частиною спільної зовнішньої та безпекової політики. Дуалізм європейських 
партнерів у ставленні до американської політики санкцій проти КНР зумовлюється як 
потужним лобі з боку оборонних підприємств держав ЄС, які отримують значні 
прибутки від комерційних контрактів з Китаєм, так і латентним бажанням розширити 
свої зовнішньополітичні контакти з КНР, що в цілому здатне допомогти 
Європейському союзу оформитися як потужний центр впливу автономний від США. 
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До того ж, фінансова криза 2008-2009 рр. продемонструвала ЄС хиткий конструкт 
моделі прямої економічної залежності від США, що лише закріпило європейські 
держави в їхньому прагненні скасувати санкційний режим щодо КНР. 

Японія, перебуваючи в союзницьких відносинах із США, із самого початку 
запровадження санкцій Вашингтоном підтримала курс на стримування КНР 
примусовими заходами, але з 1992 р. японська дипломатія проявляла вже певну 
амбівалентність у цьому питанні. Причиною зміни ставлення Токіо щодо санкційних 
заходів були активні дії китайського зовнішньополітичного відомства, спрямовані на 
диверсифікацію зв’язків з азійськими державами. Результатом такої роботи стало 
помітне зміцнення позицій КНР у своєму геополітичному довкіллі, що не змогло не 
стурбувати Японію, націлену на стратегічну конкуренцію з КНР у Азійсько-
Тихоокеанському регіоні. Очевидна втрата зовнішньополітичних активів Японією 
додавалась економічними збитками, спричиненими геополітичною переорієнтацією 
окремих азійських держав на Китай. Побоюючись подальшого збільшення 
китайського впливу в Азії супроти здійснюваного Японією санкційного тиску, Токіо 
модифікує свій курс щодо КНР, пропонуючи свою кандидатуру на роль посередника 
у переговорах із США щодо скасування санкційних заходів. У такий спосіб спроби 
Вашингтона забезпечити ізоляцію Китаю країнами його геополітичного оточення 
практично були зведені нанівець. 

Російська Федерація, яка, до того ж, є безпосереднім геополітичним сусідом 
Китаю, на відміну від держав Європейського союзу, відверто чинила перешкоди у 
реалізації антикитайських міжнародних санкцій. Важливість позиції Росії не можна 
переоцінити, адже країна зберігає стратегічне значення для розвитку світових 
озброєнь, володіє достатньо ємним ринком, що в сукупності значною мірою 
компенсує КНР негативний вплив американської санкційної політики. Відкритим 
ігноруванням політики санкцій США проти Китаю Росія вирішує два ключові 
завдання, а саме: наближається до формування омріяного російською елітою 
мультиполярного світового порядку, одночасно розширюючи свій вплив у одній із 
найбільш стрімко зростаючих економік, і по-друге, за рахунок контрактів із Китаєм 
дозволяє ВПК Росії утримувати висхідну динаміку розвитку. Китайська Народна 
Республіка, зі свого боку, через тісну кооперацію з Російською Федерацією у 
військово-технічній сфері модернізує власний ОПК, опановує новітні воєнні 
технології, тим самим поступово вирівнюючи асиметрію власного військового 
потенціалу й американського. Інтенсифікації двосторонніх контактів між Російською 
Федерацією та Китаєм в обхід американської стратегії ембарго посприяла й ерозія 
біполярної міжнародної системи, котра відсунула з порядку денного китайсько-
російського діалогу масив суперечностей, викликаних антагонізмом періоду 
«холодної війни». Не стає на заваді кооперації російських та китайських оборонних 
підприємств і потенційна геополітична конкуренція двох держав, яка може поставити 
Росію у вкрай вразливе становище через яскраво виражену економічну відсталість від 
Китаю. У разі розігрування такого сценарію, який не визнається Російською 
Федерацією на офіційному рівні, проте вважається ймовірним у експертному 
середовищі, Росія покладатиметься на свій ядерний потенціал як дієвий чинник 
стримування Китаю.  

Таким чином, офіційний Пекін, який вдало маневрував на зовнішньополітичних 

інтересах і протиріччях у геополітичному чотирьохкутнику США – ЄС – РФ – Японія 

протягом усього періоду дії санкційних заходів, ефективно використовуючи свої 

внутрішні та зовнішні ресурси, спромігся не допустити об’єднання міжнародних 

зусиль у підтримці стратегії ізоляції держави.  
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Негативно позначилася на ефективності політики ембарго США проти Китаю і 

відсутність в останньому міцної проамериканської опозиції, спроможної прийти до 

влади в результаті демократичних виборів.  

Не додавали політичних дивидентів опозиційному руху успішні реформи, 

проведені Ден Сяопіном у 1992 р. і націлені на зниження рівня інфляції в КНР. 

Прагнучи мінімізувати економічні, а разом із ними й політичні ризики для правлячої в 

Китаї комуністичної партії, Ден Сяопін ініціював надалі прийняття більш рішучих 

кроків у напрямку економічних реформ і стратегії «відкритих дверей». Кардинальних 

заходів було вжито у зв’язку із міжнародними санкціями для стимулювання 

економічної діяльності в державі. До них необхідно віднести: переведення державних 

підприємств у рамки функціонування ринкової економіки, заохочення економічного 

співробітництва з іноземними компаніями та залучення іноземних інвестицій. У 

результаті іноземні інвестиції в Китай, у тому числі інвестиції зі Сполучених Штатів, 

різко збільшились із початку 1992 р. 

У ході дослідження було встановлено, що Сполучені Штати при реалізації 

санкційних заходів проти КНР створили широку нормативно-правову базу, яка 

регламентує і визначає параметри санкційної політики проти Китаю. До позитивів у 

імплементації ембарго необхідно віднести і сформований розгалужений державний 

апарат, котрий виконує контролювальні функції щодо реалізації запроваджених 

антикитайських санкційних заходів. Разом із тим, при доволі потужній системі 

моніторингу, американська сторона не спромоглася забезпечити ефективний механізм 

міжвідомчої координації при здійсненні політики санкцій проти КНР. 

Варто констатувати й непослідовність Вашингтона у здійсненні уведених ним же 

антикитайських санкцій. Так, активізація політики санкцій припадає на періоди 

передвиборчих кампаній у США, де санкції проти КНР слугують фактором 

мобілізації електорату під гаслами «захисту демократичних завоювань» у світі. При 

цьому, демократична партія США проявляє більшу схильність до застосування 

санкційних заходів щодо КНР. Республіканці, навпаки, прагнучи використати резерв 

китайського народногосподарського комплексу, і керуючись філософією реалізму у 

веденні зовнішніх справ, заперечують доцільність запровадження торговельно-

економічних санкцій у відносинах із Китаєм і з певною обережністю висловлюються 

за впровадження ембарго на поставки озброєнь. Останнє, на їхню думку, є достатнім 

інструментом для стримування розвитку ВПК КНР, аби не допустити нарощування 

воєнної присутності Китаю у стратегічних для США геополітичних зонах. 

Внутрішньополітичні колізії в США щодо доцільності проведення антикитайської 

санкційної політики поглиблюються і внаслідок тиску американського бізнесу, 

налаштованого на тісне співробітництво з китайськими партнерами, і котрий 

змушений поступатися вигідними контрактами своїм західноєвропейським  

конкурентам, що в обхід ембарго передають КНР новітні технології й озброєння.  

Отже, сукупність вказаних чинників у цілому дає підстави автору стверджувати 

про безперспективність санкційної політики США щодо Китаю. 

 

5.4. Американська політика економічного бойкоту Куби 

Американсько-кубинські взаємини формують унікальний феномен сучасних 

міжнародних відносин, адже донині світова політична практика не знала такого 

тривалого й настільки асиметричного міждержавного конфлікту. Минуло вже майже 

п’ятдесят років, але клімат у двосторонній взаємодії між США і Кубою залишається 

стабільно холодним. Зважаючи на специфіку ситуації, дослідження еволюції 
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американсько-кубинського протистояння в постбіполярний період набуває 

особливого значення, адже джерело та учасники конфлікту сформувалися за часів 

«холодної війни» й виступають своєрідним продуктом антагонізму двох ідеологічних 

систем.  
Обопільне неприйняття політичних систем, територіальні суперечності, економічні 

проблеми – усі ці розбіжності в сукупності традиційно характеризують мейнстрім 
міждержавних американсько-кубинських колізій. Російський спеціаліст В. Нех 
визначає конфлікт між США і Кубою як режимний, сутність якого зводиться до того, 
що США прагнуть змінити режим Ф. Кастро і привести до влади проамериканські 

сили, але без порушення територіальної цілісності держави 124, с. 45-46 . Схожу 
думку щодо джерела американсько-кубинського протистояння висловлюють 

С. Перселл 860  і Р. Хаасс 583, р. 35-44 . Р. Хаасc, наприклад, причиною конфлікту й 
водночас метою політики санкцій США проти Куби називає «зміну міжнародної 
поведінки Кастро та його комуністичного уряду, яку Вашингтон розцінює як загрозу 

своїм стратегічним інтересам, або повалення самого режиму» 583, р. 35 . У цілому 
погоджуючись із умовиводами своїх колег щодо витоків конфлікту, М. Раннебергер, 
координатор із питань відносин із Кубою, експерт Інституту Ф. Хайєка, констатує, що 
«з фактом зникнення радянської загрози, Вашингтон почав пояснювати свою політику 
щодо Куби в термінах розповсюдження демократії, захисту прав людини і 

встановлення ринкової економіки на острові» 936 . 
Важливість аналізу протиріч між Кубою і США в сучасних умовах диктується й 

однією їх іманентною складовою – інструментами примусової дипломатії, 
міжнародними санкціями, за допомогою яких Вашингтон прагне відстояти свої 

національні інтереси на кубинському напрямі 583, р. 35-57 , і негативні наслідки дії 
яких Гавана, зі свого боку, і не без успіху прагне нівелювати.  

Міждержавні відносини між США і Кубою, що були напруженими з моменту 
приходу до влади в 1959 р. Ф. Кастро, по суті, перервалися у 1961 р. Саме з цього 
часу американський підхід до Гавани зводиться, передовсім, до економічної блокади 
й дипломатичної ізоляції.  

Хоча перший пакет антикубинських санкцій було прийнято США в березні 1960 р. 
із денонсацією американською стороною «Акта про цукор» 1948 р., який 

встановлював квоту цукру імпортованого з Куби 583, р. 37 , лише у 1961-1962 рр. 
відбувається оформлення політики ембарго.  

Уже 1 січня 1961 р. Куба обмежила персонал посольства США в Гавані до 11 осіб і 
зобов’язала інших працівників у дводенний термін залишити кубинську територію. У 
відповідь Сполучені Штати розірвали дипломатичні відносини з острівною державою 

та заборонили американським громадянам здійснювати поїздки на Кубу 583, р. 38 .  
Нарощування санкційних заходів проти Куби пов’язують із ухвалою Конгресом 4 

вересня 1961 р. «Акта про іноземну допомогу», який забороняв надання Кубі будь-
якої допомоги, окрім гуманітарної, уповноважував президента встановлювати й 
підтримувати «тотальне ембарго на всі торговельні відносини між США і Кубою» 

583, р. 38 . Своїм розпорядженням № 3447 від 4 лютого 1962 р. президент США 
Дж. Кеннеді заборонив здійснювати експортно-імпортні операції з Кубою. Варто 
зазначити, що розпорядження не містить жодних часових рамок встановлення 

ембарго, у ньому також не було висунуто умов скасування санкцій . 7 лютого 1962 р. 

                                                 
 Розпорядження президента США № 3447 від 4 лютого 1962 р. і донині зберігає свою юридичну силу, 

незважаючи на те, що більшість його положень пізніше було кодифіковано в інших документах. 
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голова Білого дому скористався § 620 (а) «Акта про іноземну допомогу» 1961 р., а 
також Законом про торгівлю з ворогом 1917 р. і запровадив повне ембарго проти 
острівної держави.  

А 1 серпня 1962 р. Конгрес США, у відповідь на встановлення Кубою 

союзницьких відносин із Радянським Союзом, увів поправку до «Акта про іноземну 

допомогу» 1961 р. Завдяки їй американська сторона надала своїй політиці санкцій 

екстериторіальний характер, дозволивши Сполученим Штатам відмовляти в допомозі 

«будь-яким державам, котрі здійснюють допомогу нинішньому кубинському уряду» 

583, р. 38 . Разом із тим, слід підкреслити, що Сполучені Штати не застосовували 

санкції проти третіх держав за їхнє політичне й торговельно-економічне 

співробітництво з Кубою до 1963 р. Ситуація якісно змінилася лише з ухвалою в 

цьому ж році «Меморандуму про національну безпеку», на підставі якого уряд США 

запровадив обмеження на фінансову діяльність для компаній, судна яких заходили у 

кубинські порти після 1 січня 1963 р. 702, р. 112-113 . Ухвала 28 грудня 1977 р. 

«Акта про економічні повноваження в умовах міжнародного надзвичайного 

становища» завершила формування нормативно-правової бази Сполучених Штатів у 

питанні реалізації антикубинських санкцій 637 . На відміну від закону 1917 р., 

котрий не обмежував президента в запровадження санкцій проти іноземних держав, 

документ 1977 р. окреслив умови, за яких президент США міг вдатися до цього 

інструменту зовнішньої політики. «Акт про економічні повноваження в умовах 

міжнародного надзвичайного становища», зокрема, вимагав застосовувати санкції, 

«коли виникає незвична чи екстраординарна загроза національній безпеці, зовнішній 

політиці чи економіці Сполучених Штатів, джерело якої повністю або значною мірою 

перебуває поза межами США» 637 . 

І якщо в біполярний період радянська політична та економічна допомога Острову 

Свободи нівелювали політичні та економічні ризики стратегії санкцій США, то після 

ерозії Радянського Союзу кубинське керівництво змушене було відчути результати 

санкційного режиму з особливою гостротою. Зокрема, відповідно до укладених 13 

лютого 1960 р. угоди про торгівлю і взаємні платежі й 19 грудня 1960 р. договору про 

торгівлю, Радянський Союз, у разі посилення санкцій із боку США, зобов’язувався 

значно збільшувати рівень закупок кубинського цукру, а також поставляти нафту й 

нафтопродукти за більш низькими цінами, ніж їх продавали Кубі американські 

компанії. Значення радянської допомоги Кубі в подоланні наслідків санкційної 

політики США, на нашу думку, було найбільш яскраво відображене у виступі 

Ф. Кастро на І першому з’їзді КПК 17-22 грудня 1975 р. На ньому лідер кубинської 

революції заявив: «Без постійної рішучої і щедрої допомоги радянського народу наша 

батьківщина не змогла би встояти проти імперіалізму. Радянський народ надав нам 

неоціненну економічну допомогу у важкі роки … блокади» 245, с. 51 . Американська 

сторона також відзначала, що радянська допомога Кубі в розмірі 4 844, р. 951 -6 

млрд дол. США щорічно визначила провал політики ембарго в біполярну добу 536, р. 

3-9 . Втрата ж свого головного союзника в постбіполярній системі міжнародних 

відносин поставила Кубу у вкрай вразливе становище й одночасно сприяла 

нарощуванню санкцій США.  

Тож активізації американської санкційної політики в кубинському напрямі після 

розпаду біполярності в цілому посприяли такі чинники: по-перше, в умовах нової 

геополітичної картини світу США автоматично набули статусу найпотужнішого 

політичного центру тяжіння, що сконцентрувало у Вашингтоні ключові важелі впливу 

на міжнародні процеси; по-друге, втративши головного донора, Гавана в  
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1991-1992 рр. переживала безпрецедентну за масштабами економічну кризу, піком 

якої стало падіння ВВП держави на 36 %. При цьому різко загострилася проблема 

забезпечення населення продовольством та товарами першої необхідності, тобто 

країна опинилася на межі фінансово-економічного колапсу; по-третє, на фоні 

економічної стагнації Куби в американському політичному істеблішменті 

сформувалося тверде переконання в доцільності посилення санкційних заходів проти 

держави. Така позиція підживлювалась впевненістю у неспроможності Гавани 

встояти перед випробуванням новими економічними санкціями й неминучості краху 

режиму Ф. Кастро під їх тиском 6, с. 122-123 .  

Саме в такій ситуації Конгрес США 23 жовтня 1992 р. схвалив «Акт про 

демократію на Кубі», більш відомий як Акт Торрічеллі. Головним лобістом цього 

закону виступив впливовий Американсько-кубинський національний фонд (АКНФ) 

на чолі із Мас-Каносою, який відрізнявся непримиренним ставленням до режиму 

Ф. Кастро. Документ було представлено на 102 сесії Конгресу США республіканцем 

від штату Нью-Джерсі Р. Торіччеллі і Б. Грехамом.  

Сутність нормативного акта зводилась до посилення торговельно-економічного 

ембарго за рахунок заборони торгівлі з Кубою для іноземних філій американських 

компаній, заборони на півроку для іноземних суден входити й обслуговуватися в 

портах США, якщо вони заходили в кубинські порти (§ 1706); § 1704 передбачалася 

можливість політичного тиску Вашингтона на держави, які підтримують кубинський 

політичний режим «фінансово-економічними засобами» 90 .  

У частині 6, п. 2 документа читаємо: «Крах комунізму в колишньому СРСР і 

Східній Європі, повне визнання в сучасних умовах країнами Латинської Америки й 

Карибського басейну того факту, що Куба являє собою тупикову модель розвитку й 

управління при очевидній нездатності кубинської економіки встояти, надає США і 

міжнародному демократичному співтовариству безпрецедентну можливість забезпечити 

мирний перехід до демократії на Кубі» 465 . Отже, з тексту документа випливало, що 

він спрямовувався на повалення режиму Ф. Кастро. 

Варто вказати на те, що «Акт про демократію на Кубі», за задумом його автора 

Р. Торрічеллі, повинен був містити ембарго на поставки товарів гуманітарного 

призначення, зокрема ліків, медичного обладнання і продовольства. Однак 

конгресмени відхили настільки жорсткий проект, увівши до нього поправку Т. Вейсса 

(§ 1705 «Підтримка народу Куби»), усе одно лишивши під санкціями групу 

продовольчих товарів, що було скасовано лише у 2000 р.  

Особливістю Акта Торрічеллі було те, що ним передбачалося сприяти 

формуванню демократичної опозиції на Кубі через збільшення неформальних 

контактів між неурядовими організаціями, надання зі сторони США фінансової 

допомоги кубинським демократичним силам. У § 1705 (b) «Допомога в підтримці 

демократії на Кубі», зокрема, знаходимо: «Уряд Сполучених Штатів може надавати 

допомогу через відповідні неурядові організації для підтримки індивідів і організацій, 

що сприяють ненасильницьким демократичним змінам на Кубі» 465 . Останнє різко 

негативно сприймалося офіційною владою Ф. Кастро, котрий назвав такий підхід 

«політичним пряником» і закликав населення протидіяти йому 727, р. 45 . 

§ 1708 «Політика щодо демократичного кубинського уряду» описує умови зняття 

санкцій із боку США. У ньому зазначається: «Президент може відмінити обмеження, 

викладені в § 1706, якщо він … виступить із доповіддю в Конгресі, у якій 

вказуватиметься, що уряд Куби: 1) провів вільні та чесні вибори під наглядом 

міжнародних спостерігачів; 2) надав опозиційним партіям достатньо часу, аби 
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організувати виборчу кампанію, відкрив доступ до ЗМІ всім кандидатам, що беруть 

участь у виборах; 3) демонструє повагу основним правам і свободам громадян Куби; 

4) рухається в напрямку встановлення вільної ринкової економічної системи; 5) вніс 

зміни до Конституції, які гарантували б проведення вільних і чесних виборів» 465 . 

§ 1707, п. 3 доповнює список ще одним критерієм, а саме: президент США повинен 

поінформувати профільні комітети Сенату й Конгресу про те, що «чинний уряд Куби 

не надає зброю, фонди будь-якій групі, країні, що прагне здійснити силовий 

переворот у цій державі» 465 .  У разі ж задоволення вищевказаних вимог, президент 

США на знак поваги до кубинського уряду, обраного в результаті демократичних 

виборів, «сприятиме вступу або відновленню у членстві такого уряду в міжнародних 

організаціях і міжнародних фінансових інститутах; здійснить кроки на завершення 

торговельного ембарго США проти Куби» 465 . 

Міжнародна реакція на цей документ була неоднозначною. Серйозні розбіжності в 

політичних підходах держав світу до розв’язання американсько-кубинських 

суперечностей і Акта Торрічеллі продемонстрував результат голосування на 

пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН резолюції «Про доцільність 

припинення економічної, торговельної та фінансової блокади Куби» 24 листопада 

1992 р. Зокрема, «за» проголосували 59 держав, проти – 3 (США, Ізраїль, Румунія) й 

утримались 71 121 .  

Цікавим виявився той факт, що колишній союзник Ф. Кастро Росія не 

перешкоджала новим жорстким санкціям. Так, на 47-й і 48-й сесіях Генеральної 

Асамблеї ООН російська делегація утрималась при голосуванні резолюції, якою 

передбачалося скасування торговельно-економічної блокади Куби. Більше того, в 

Комісії ООН із прав людини в 1992-1993 рр. представник Російської Федерації 

підтримав запропоновану США резолюцію, у якій засуджувалась політика Гавани 

щодо забезпечення прав людини 621 . Британський фахівець С. Белфор, 

характеризуючи тодішній розклад сил у Москві в питанні антикубинських санкцій 

США, зауважив, що «Б. Єльцин вороже ставиться до кубинського керівництва», а 

його найближче оточення сходиться на думці, що найкраще, що може зробити Росія 

для Куби, – «це розірвати будь-яке співробітництво з режимом Кастро» 20, с. 279 . 

Пріоритет американського чинника при визначенні офіційної позиції Кремля до 

антикубинських санкцій США став очевидним у травні 1993 р. під час візиту 

тодішнього голови Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони 

Росії Ф. Ладигіна до Гавани, у ході якого російський представник передав 

кубинському уряду офіційне повідомлення про одностороннє припинення Росією 

виконання двосторонніх угод, у тому числі військово-політичного характеру.  

Більшість держав Латинської Америки зустріли «Акт про демократію на Кубі» із 

насторогою. Мексика, Колумбія і особливо Бразилія розкритикували екстериторіальний 

принцип Акта Торрічеллі. Венесуела та Чилі акцентували увагу на значній 

потенційній важливості Куби для розвитку латиноамериканського континенту, тим 

самим непрямо засудивши політику Білого дому в кубинському напрямі 121 . Проте 

далі дипломатичного демаршу ці країни не пішли й утримались від конфронтаційної 

лінії поведінки у відносинах із Вашингтоном. Свідченням цьому є й відмова держав 

регіону у вересні 1992 р. підтримати проект резолюції ГА ООН, запропонований 

Кубою, у якій засуджувалася нова жорстка політика санкцій Білого дому. Серед 

                                                 
 Ця політична вимога США щодо Куби була вказана в «Акті про іноземну допомогу» від 4 вересня 

1961 р., уведеного в дію проти Куби 7 лютого 1962 р.  
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держав регіону найбільшу політичну підтримку Акта Торрічеллі демонструвала 

Аргентина, тодішній президент якої К. Менем під час проведення Ібероамериканського 

саміту 1992 р. в Іспанії заявив про свою готовність зробити все можливе, аби 

встановити на Кубі демократичне правління.  

Разом із тим, деякі країни, наприклад Мексика, попри тиск Вашингтона, 

продовжували нарощувати свою економічну присутність на Кубі 583, р. 47 . У 

1995 р. мексиканський бізнес на Острові Свободи було вже представлено 

200 компаніями, серед яких діловою активністю і розміром капіталу вирізнялися 

нафтогазовий концерн «Petroleos Mexicanos», телекомунікаційне підприємство «Grupo 

Domos», авіакомпанія «Mexicana de Aviacion», «Cemex» банк «Bancomext».  

Усупереч американським політичним інтересам виступила й Канада, яка в  

1990-1994 рр. демонструвала тренд інтенсифікації зв’язків із Кубою, ставши в 1995-

1996 рр. головним іноземним інвестором на Острові Свободи. Так, наприклад, у  

1996 р. обсяг канадських інвестицій на Кубі досяг 600 млн дол. США, що склало 34 % 

від загального обсягу іноземних капіталовкладень у країну 90, с. 100 . 

Тут слід підкреслити, що відсутність консолідованої позиції серед держав регіону 

стосовно санкційної політики США щодо Куби стала очевидною ще 31 січня 1992 р. 

У цей день генеральний секретар ОАД Жуан Баена Соаріс запропонував 

«проаналізувати рішення про призупинення членства Куби в ОАД, оскільки ізоляція 

суперечить процесам регіональної інтеграції» 897, р. 17 . Ця ініціатива призвела до 

розколу країн-членів ОАД у питанні антикубинських санкцій США на два 

конфліктуючі табори: Гондурас, Гренада, Коста-Ріка стали форпостом американської 

політики, Домініканська Республіка, Ямайка, навпаки, виступили із засудженням 

примусової політики Вашингтона. Водночас стверджувати про їхню безумовну 

підтримку Куби було б значним перебільшенням ситуації, що спостерігалось у 

1992 р., адже хоча й низка країн-учасниць ОАД і засудили санкційні дії США проти 

Куби, вони аргументували свою позицію тим, що ізоляція не дозволяє ефективно 

впливати на процес встановлення демократії на Кубі 897, р. 17 .  

Рух неприєднання навпаки показав консолідовану позицію з приводу 

американського документа. Ще на стадії обговорення Акта Торрічеллі від 21 вересня 

1992 р. на Х конференції голів держав і урядів країн Руху неприєднання в підсумковій 

резолюції засуджуються санкції як спосіб вирішення конфлікту між США та Кубою. 

Євросоюз, хоча в цілому й підтримав американський курс на посилення ізоляції 

Куби, все ж таки не зміг виробити консолідовану позицію з цього питання. 

Наприклад, Іспанія та Португалія в межах реалізації Ібероамериканського процесу в 

1992 р. засудили новий політичний підхід Вашингтона щодо Гавани 1067, р. 96 . 

Користуючись посиленням політики ізоляції, Іспанія, усупереч сподіванням 

американських дипломатів, взяла курс на розширення присутності своїх інтересів на 

Кубі в межах концепції «демократичного іспанізму». Іспанська корпорація «Melia» 

вирішила навіть згорнути свій бізнес у США, аби розширити економічні контакти з 

Гаваною. До середини 1990-х рр. на Острові Свободи було створено 104 спільні 

підприємства з Іспанією, 57 – з Італією, 34 – із Португалією. Загальний товарообіг 

Куби з державами-членами ЄС станом на 1995 р. досяг 1,5 млрд дол. США 90, с. 93 . 

Разом із тим, решта європейських держав офіційно стали на бік США. Р. Хаасс 

пояснює цей факт двома обставинами: по-перше, Акт Торрічеллі націлювався на 

обмеження торговельних зв’язків між кубинськими та американськими компаніями, 

яким пропонувались натомість субсидії, і фактично не забороняв торговельно-
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економічну діяльність європейських підприємств на Кубі; і по-друге, європейські 

політики розраховували на скасування документа новою президентською 

адміністрацією Б. Клінтона 583, р. 47 . 

Пожвавленню роботи іноземного капіталу на кубинському економічному просторі 

попри уведені США торговельно-економічні санкції слугували й системні реформи 

народного господарства країни, які легалізували приватне підприємництво (Закон 

№ 141 1993 р.), дозволили вільний обіг долара (Закон № 140 від 13 серпня 1993 р.), 

забезпечили пільги й гарантії іноземним інвесторам (Закон № 73 «Про податкову 

систему» 1994 р.), демонополізували зовнішню торгівлю, скоротили частку  

державного сектору, проклали шлях для подальшого створення індустріальних парків 

і вільних економічних зон 590, р. 1-2 . 

Важливим для функціонування кубинської економіки в умовах санкцій США 

першої половини 1990-х рр. стало скасування режимом Ф. Кастро заборони на візити 

на Кубу й надання фінансової допомоги емігрантів-кубинців своїм родичам на 

острівній державі. За деякими даними, загальна сума таких грошових переказів 

досягала 500 млн дол. США на рік 264, с. 107 .  

Більше того, у цей час кубинське керівництво здійснило декілька кроків задля 

посилення в країні позицій правлячої Комуністичної партії. Насамперед, у 1990- 

1991 рр. пройшло масове вивільнення Комуністичної партії Куби (КПК) від старої 

прорадянської номенклатури 677, р. 219-220 . Зі складу Політбюро були виведені 

найближчі союзники Ф. Кастро, ветерани «Руху 26 липня» В. Еспін, П. Мирет, 

Х. Рискет, Х. Фернандес, А. Харт 242, с. 7 . Одночасно склад ЦК і Політбюро було 

суттєво омолоджено, до нього увійшло 60 % молодих членів, налаштованих на 

проведення соціально-економічних реформ при збереженні чинного політичного ладу 

993, р. 47 .  

Задля поліпшення іміджу партії рішенням IV З’їзду КПК, що відбувся 10 жовтня 

1991 р., було ухвалено декілька популярних серед кубинського населення рішень. 

Зокрема, було дано старт скороченню державного апарату за рахунок ліквідації 

секретаріату ЦК та інституту кандидатів у члени виборних органів, включаючи 

Політбюро; дозволялося приймати до лав партії релігійних діячів і віруючих 

революціонерів 576 . 

XI сесія Національної асамблеї, що проходила 10-11 липня 1992 р., схвалила зміни 

до Конституції держави 1976 р. Зміни суттєво зачіпали 34 статті, редакційні – ще 42 

535 . У результаті внесених поправок із тексту Конституції було прибрано 

положення про диктатуру пролетаріату й класовий характер держави; статті, що 

зобов’язували партію здійснювати державницько-управлінські функції. Одночасно 

закріплювались положення про прямі й таємні вибори асамблеї народної влади всіх 

рівнів 419, р. 29 . При цьому комуністичній партії надавалась головна роль при 

формуванні політичної системи держави, а соціалістична ідеологія визнавалась 

головним інструментом соціального розвитку (розділ 5). У преамбулі Основного 

Закону зазначалось: «Ми, кубинські громадяни, керовані ідеями Хосе Марті й 

соціально-політичними ідеями Маркса, Енгельса, Леніна , ухвалюємо цю 

Конституцію» 419, р. 2 . 

Покращенню іміджу правлячої партії, популяризації її керівної ролі послугувало й 

прийняття «Закону про вибори» 1992 р., яким остаточно закріплювався порядок 

проведення прямих, таємних і альтернативних виборів при обранні органів влади всіх 

рівнів 15, с. 417 . Закон № 147 дозволив реорганізувати виконавчі органи влади, 
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зокрема Раду Міністрів, під нові політичні вимоги конституції, адаптувати структуру 

державного апарату до здійснюваних соціально-економічних реформ 534 . 

Разом із тим, доцільно відзначити одну специфічну рису партійного 

реформування, котра не була винесена на поверхню, але в подальшому зіграла 

доленосну роль у розвитку політичного життя держави. Йдеться про те, що в ході 

масових скорочень КПК позбавлялася й від представників реформаторського крила, 

які активно відстоювали для Куби східноєвропейський шлях демократизації 677, р. 

221 . Ф. Кастро у зв’язку із цим підкреслював: «Ми просуватимемося власним 

шляхом. Ми не станемо нікого копіювати» 577 . У подібний спосіб було завдано 

нищівного удару по ядру прозахідно налаштованої опозиції, яка на той час 

знаходилась у зародковому стані й не спромоглася надати гідної відповіді на утиски з 

боку правлячого режиму. 

Чергове загострення американсько-кубинського конфлікту спричинилося ухвалою 

США 12 березня 1996 р. закону Хелмса-Бертона («Акт про свободу і демократичну 

солідарність із Кубою»). Документ уперше було представлено в Конгресі 14 лютого 

1995 р., де його було прийнято 21 вересня 1995 р. 294 голосами «за», «проти» – 130. 

Сенат, зі свого боку, підтримав законопроект 19 жовтня 1995 р. Слід вказати, що 

адміністрація Б. Клінтона із самої появи документа усіляко прагнула його 

заблокувати. Напередодні голосування щодо акта в Конгресі тодішній державний 

секретар У. Крістофер направив листа до спікера Н. Гінріча, у якому висловив «своє 

глибоке занепокоєння» документом, і попередив конгресмена, що він 

рекомендуватиме президенту ветувати закон, у разі його ухвали Палатою 

представників 729, р. 419 . Успіх голосуванню за законопроект у Конгресі 

забезпечила його підтримка з боку республіканської партії (227 голосів «за»), у той 

час як демократи, що було прогнозовано, його не підтримали (125 голосів «проти») 

352 . Однак інцидент із двома цивільними літаками «Сессна», збитими 24 лютого 

1996 р. при спробі провести акцію протесту поблизу Куби, змінив політичну долю 

документа, адже за таких обставин Б. Клінтон змушений був його підписати.  

Закон «Про свободу й демократичну солідарність із Кубою» складався із чотирьох 

головних частин: І – посилення міжнародних санкцій проти уряду Кастро; ІІ – 

допомога вільній і незалежній Кубі; ІІІ – захист прав власності американських 

громадян; ІV – позбавлення права на проживання в США іноземців, які надають 

підтримку кубинському режиму.  

Особливістю нового акта став принцип екстериторіальності його дії, що дозволяло 

Вашингтону інтернаціоналізувати свій двосторонній конфлікт із Гаваною. Зокрема, 

розділ 1 характеризує систему та правила накладання санкцій, що можуть бути 

застосовані США проти іноземних компаній. Важливим у цьому контексті є п. 104 (b), 

яким «забороняється надання фондів фінансовим організаціям, які здійснюють 

допомогу Кубі» 466, р. 32 . Новацією по праву доречно вважати положення, яке 

зобов’язує президента США надавати спеціальні доповіді Конгресу про стан відносин 

Куби із третіми країнами. Не менш важливим є й розділ 2, присвячений політиці щодо 

Куби після повалення режиму Ф. Кастро, а також обставинам зняття торговельно-

економічного ембарго. Примітним стало й те, що головною умовою скасування 

санкцій стала демократизація Куби, критерієм демократичності визначалась здатність 

нового кубинського уряду повернути конфісковану власність, у тому числі й ту, що 

належала кубинцям, які емігрували з країни після 1959 р. Як відзначалося, після 

відновлення двосторонніх контактів торговельно-економічні зв’язки регулюватимуться 
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спеціальним органом – «Американсько-кубинською радою», сформованою із 

представників американського уряду й бізнесу. Більше того, передбачалося поступове 

скасування ембарго протягом невизначеного в законі терміну, якій розумівся як 

«перехідний період» 466, р. 32 .  

Документ призвів до ефекту «бомби, що вибухнула», адже унілатералізм 

прийняття рішення США щодо нового пакету санкцій залишив їх без політичної 

підтримки на міжнародній арені, відштовхнувши навіть найближчих союзників.  

Про свій намір не дотримуватися положень акта відразу заявив Європейський 

Союз 846, р. 108-112 . Офіційна позиція держав-членів ЄС щодо санкцій США була 

викладена в прийнятих 2 грудня 1996 р. «Спільних позиціях ЄС» 428 . Автори 

документа зазначали, що демократичні зміни на Кубі мають відбуватись мирним 

шляхом, через політику заохочення. У тексті, зокрема, читаємо: «Як кубинська влада 

досягатиме прогресу на шляху до демократії, так і Європейський Союз надаватиме 

підтримку цьому процесу та вивчатиме можливість виділення коштів, наявних у його 

розпорядженні для цієї мети, у тому числі через активізацію діалогу та 

співробітництво, які можуть відкрити можливість проведення переговорів щодо 

укладання Договору про партнерство та співробітництво» 428 . Метою спільної 

позиції в політичній та соціально-економічній сферах, як наголошується, є 

«заохочування процесу переходу до плюралістичної демократії, поваги прав людини 

та основних свобод, а також стійкого відновлення та поліпшення життя кубинського 

народу» 428 . Із тексту документа випливає, що ЄС явно прагне виключити 

використання торговельно-економічних санкцій для досягнення політичних цілей у 

відносинах із Кубою, адже в ньому констатовано: «Це не політика Європейського 

Союзу спробувати домогтися змін шляхом примусових заходів із ефектом збільшення 

економічних труднощів для кубинського народу» 428 . 

Відштовхуючись від вказаної негативної оцінки політики ембарго, європейські 

компанії продовжили свою роботу на Кубі, активністю відрізнялись іспанські, 

італійські, французькі, бельгійські, португальські підприємства 846, р. 109-110 . 

Висхідну динаміку економічному співробітництву між ЄС і Кубою забезпечило й 

приєднання останньої у 2000 р. до групи країн Африки, басейну Карибського моря й 

Тихого океану, які, відповідно до Ломейських угод, мають преференції в торгівлі з 

Євросоюзом; отримання в тому ж році статусу спостерігача під час підписання 

Договору Котону.  

Односторонність підходу Вашингтона призвела до того, що вже в червні 1996 р. на 

черговій сесії Генеральної Асамблеї Організації Американських Держав (ОАД), яка 

проходила в Панамі, переважною більшістю голосів було прийнято резолюцію, у якій 

висловлювалося глибоке занепокоєння прийняттям документа, а також доручалося 

Міжамериканському юридичному комітету надати йому правову оцінку. У 

підсумковому документі держав ОАД положення акта Хелмса-Бертона характеризувались 

як такі, «що суперечать принципам міжнародного співробітництва». Як відмічав у 

одному зі своїх виступів на сесії Генеральний секретар ОАД, колишній президент 

Колумбії С. Гавірія, резолюція «відбивала неабияку стурбованість у Західній півкулі 

стсовно того, що в міжамериканських відносинах знову переважають критерії 

односторонності й екстериторіальності» 511, р. 12 . Такий результат сесії виявися 

настільки несподіваним для делегації США, що американський представник Х. Баббіт 

звинуватив інші делегації в «дипломатичній заляканості», поведінці, яку 
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американський політолог Дж. Петрас пояснив незвичною ізоляцією саме США в 

Панамі 990, р. 85 . 

Протягом 1996-1998 рр. держави-члени ОАД виступали із жорсткою критикою на 

адресу США за проведення ними так званої операції «Касабланка», переважно на 

території Мексики, націленої, за офіційною версією Вашингтона, «на ліквідацію 

каналів відмивання грошей від наркоторгівлі», але такої, що спрямовувалась і на 

виявлення груп осіб, котрі порушують американські санкції проти Куби. 

Наприкінці 1990-х рр. ідея повернення Куби до інтеграційних процесів ОАД 

віднайшла вже міцну підтримку. У вересні 1998 р. президенти 12 латиноамериканських 

держав знову повернулись до розгляду питання санкцій США щодо Куби й у 

результаті обговорення висловились за якнайшвидше їх скасування. На зустрічі в 

Сантьяго всі голови держав Латинської Америки підтримали ідею відновлення 

членства Куби в Організації Американських Держав, яка була виключена з цієї 

регіональної структури під тиском США ще в 1962 р. 

У цілому ухвала акта Хелмса-Бертона більш негативно позначилася на 

міжнародному становищі США, ніж показала будь-який негативний результат для 

кубинського народного господарства 499, р. 214 . Із прийняттям документа 

Сполучені Штаті ускладнили двосторонні відносини з 36 державами. Іспанія, Канада 

й Мексика відверто ігнорували закон Хелмса-Бертона, адже виконання його положень 

загрожувало шестимільярдними збитками для їхніх компаній. Тодішній прем’єр-

міністр Канади Ж. Кретьєн, наприклад, відзначив, що цей закон «не може бути 

правомірним, адже передбачає поширення сфері дії американського законодавства за 

межі США, що по суті є втручанням у внутрішні справи інших держав» 511, р. 12 . 

Промовистим свідченням низької міжнародно-політичної підтримки нового більш 

жорсткого пакету антикубинських санкцій США стали й результати проведення VIII 

й IX Ібероамериканських самітів. Так, у ході VIII Ібероамериканського саміту, що 

проходив у Португалії 17-18 жовтня 1998 р., міністри закордонних справ держав-

учасниць висловились на захист звернення голови католицької церкви Іоанна Павла ІІ 

«Світ відкривається Кубі й Куба відкривається світу», у якій пролунав заклик до 

США припинити торговельно-економічне ембарго проти Куби й розпочати виробляти 

більш конструктивні підходи до країни задля втягнення її в систему міжнародного 

співробітництва 743, р. 71-722 . Доказом провалу американської дипломатії в питанні 

забезпечення міжнародної підтримки акта Хелмса-Бертона може вважатися 

проведення  

15-16 листопада 1999 р. ІХ Ібероамериканського саміту в Гавані, результатом роботи 

котрого стала ухвала звернення до уряду США щодо скасування документа 283 . 

Ситуація для США виглядала тим більше складнішою, адже напередодні саміту в 

Гавані М. Олбрайт закликала учасників саміту бойкотувати цей захід, й аргументи 

якої були почуті лише президентами Коста-Ріки, Нікарагуа й Сальвадору, країн, що 

на той час перебували в чутливій залежності від США.  

1998 р. доречно визнати доволі результативним для кубинської дипломатії в її 

постійних спробах прорвати політичну ізоляцію держави, адже в цей рік відбувся 

доленосний візит Папи Іонна Павла ІІ на Кубу, у ході якого Понтифік, незважаючи на 

заклики до режиму Ф. Кастро звільнити політичних в’язнів, звернувся до США 

здійснити кроки назустріч кубинському народу, аби зменшити його страждання. 

Історичним цей візит є, насамперед, тому, що він визначив подальше суттєве 

послаблення ембарго країнами Латинської Америки. Офіційна реакція Білого дому на 

заяву Папи Римського була озвучена 20 березня 1998 р. на спеціальному брифінгу 



Ю. О. Седляр  

 

332 

тодішнім державним секретарем М. Олбрайт, яка заявила, що «навіть після 38-річного 

перебування при владі Ф. Кастро залишається таким самим автократичним, як і 

раніше … і тому політика економічного тиску на острів продовжуватиметься» 302, 

р. 3 . 

Разом із тим, під тиском світового співтовариства політичні кола США в 1998 р. в 

складі Ради з міжнародних відносин сформували Комісію з американсько-кубинських 

відносин, головне завдання якої полягало в наданні об’єктивної оцінки ефективності 

політики економічного ембарго проти Куби. Оприлюднені результати дослідження 

констатували несумісність комуністичного режиму на Кубі з реаліями сучасного 

розвитку економіки й передбачили неминучий колапс уряду Ф. Кастро. Зрештою, 

Комісією був зроблений умовивід про «правильність розбудови відносин США з 

Кубою з позиції сили» 1031, р. 20-21 . 

Слідуючи у фарватері світової політичної кон’юнктури щодо оцінки політики 

ембарго США проти Куби, Російська Федерація в середині 1990-х рр. змінює 

зовнішньополітичний підхід у цьому питанні. Відправною точкою модифікації 

російсько-кубинських відносин і ставлення до санкцій США стало засідання 

Державної Думи 14 жовтня 1994 р., на якому депутатами було прийнято заяву 

стосовно військово-політичного та торговельно-економічного ембарго проти Куби. У 

документі російського парламенту містився заклик до уряду, МЗС, керівників 

державних і приватних підприємств Росії розвивати співробітництво на 

взаємовигідних умовах.  

Оформлення нової стратегії РФ щодо антикубинських санкцій США відбулось 

10 січня 1995 р. на засіданні Комітету з міжнародних справ Державної Думи. На 

ньому, зокрема, були проведені слухання на тему: «Стан і перспективи російсько-

кубинських відносин». У результаті обміну інформацією між відомствами 

акцентувалась увага на суттєвому скороченні товарообміну між державами з 9 млрд 

дол. США (1990 р.) до 0,71 млрд дол. США (1993 р.). Підкреслювався негативний 

вплив санкцій на економічну ситуацію на Кубі, у Росії. У підсумку депутати 

рекомендували розширювати російсько-кубинське співробітництво в усіх напрямах, у 

тому числі економічному, політичному, культурно-інформаційному 39 . Доволі 

прозоро Державна Дума висловилась і щодо акта Хелмса-Бертона, ухваливши 

17 травня 1995 р., якраз під час його слухань у Конгресі, постанову «У зв’язку із 

розглядом у Конгресі США законопроекту, що передбачає зміцнення економічної 

блокади Республіки Куба» № 772-І ГД 134 . У заяві до основного документа 

підкреслювалась відданість Російської Федерації принципам міжнародного 

співробітництва, законопроект характеризувався як «рудимент холодної війни», на 

завершення депутати апелювали до конгресменів, аби вони відхили ініціативу 

Хелмса-Бертона 134 , положення якої дублювалися й у наступному документі 

№ 1151-І ГД від 4 жовтня 1995 р. 135 . 

Несхвальну оцінку підготовленому «Акту про свободу і демократичну 

солідарність із Кубою» надала й Рада Федерації у своїй заяві від 21 липня 1995 р. У 

документі читаємо: «Диктувати Російській Федерації, яку політику їй проводити 

щодо інших держав, неприпустимо. Загроза застосування санкцій може завдати 

шкоди розвитку нормальних відносин між Росією і США». Прийняття Конгресом 

закону Хелмса-Бертона ознаменувалося новою заявою верхньої палати Російської 

Федерації № 622-І СФ «У зв’язку з ухвалою Конгресом США законопроекту «Про 

свободу і демократичну солідарність з Кубою» від 24 жовтня 1995 р. У документі 

Рада Федерації відзначає, що «Рада Федерації вважає курс окремих політичних сил у 
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США на ізоляцію Куби таким, що не відповідає реаліям часу й підтверджує, що Росія 

й надалі розвиватиме свої відносини з Кубою, у тому числі й економічні, виходячи з 

власних національних інтересів» 63 . 

Відставка А. Козирєва й призначення головою російського МЗС Є. Примакова, 

прихильника «багатополярного світового порядку», лише додала політичних 

дивідендів Кубі в протидії санкціям США. Новий очільник російської дипломатії 

відразу охарактеризував закон Хелмса-Бертона як «неприйнятний» і, зі свого боку, 

пообіцяв зробити все можливе для нормалізації американсько-кубинських відносин 

857 .  

Практичне наповнення намірів нового голови МЗС РФ, котрий, до того ж, 

встановив дружні стосунки з Ф. Кастро, працюючи директором Служби Зовнішньої 

розвідки, відбулось у ході офіційного перебування Є. Примакова на Кубі  

21-23 травня 1996 р., де 22 травня 1996 р. було підписано «Декларацію про принципи 

взаємовідносин між Російською Федерацією і Республікою Кубою». Укладання цього 

документа важливе з точки зору оцінки санкцій США Росією, адже в ньому 

підкреслюється: «Жодна держава не може ні застосовувати, ні сприяти 

запровадженню економічних, політичних заходів чи інструментів іншого характеру з 

метою примусу іншої держави, її підкорення в здійсненні суверенних прав і 

отримання від неї будь-яких переваг» 43, с. 20 . Лінію Є. Примакова пізніше 

продовжив його наступник І. Іванов 130 , а далі – і С. Лавров 487 . 

Підписання декларації відкрило нову сторінку в міждержавних відносинах Куби та 

Росії в постбіполярний період. Уже в липні 1996 р. російський представник у Раді 

Безпеки ООН утримався при голосуванні резолюції, якою засуджувалась внутрішня 

політика Ф. Кастро щодо прав і свобод людини, а в 1998 р. Росія вперше в Комісії 

ООН із прав людини проголосувала проти американської резолюції щодо ситуації на 

Кубі, засудивши використання Сполученими Штатами санкцій у політичних цілях 

130 . 

Трансформація підходу Росії до антикубинських санкцій США не стала 

непоміченою і Гаваною, міністр закордонних справ якої Роберто Робайна Гонсалес 

відзначив: «Наразі відчутний обопільний інтерес розвивати двосторонні відносини. 

Про це, зокрема, свідчать виступи російських політиків і заяви Державної Думи проти 

американської блокади» 68 . 

Новий політичний погляд Москви на ембарго США приніс свої позитивні 

результати для двостороннього співробітництва Куби та РФ уже в 1996 р., адже в 

цьому році Росія посіла перше місце в товарообігу Куби, частка якої в товарообміні з 

острівною країною склала 20 %, а товарообіг досяг 870,7 млн дол. США 234, с. 317 , 

у 1999 р. – 929,78 млн дол. США. У 1997 р. розпочала свою роботу Міжурядова 

російсько-кубинська комісія з торговельно-економічного й науково-технічного 

співробітництва. За словами А. Калініна, тодішнього посла Росії в Гавані, 

торговельно-економічні зв’язки між державами, хоча й повільно, але зростали 117 . 

Зокрема, нарощувались темпи співпраці у сфері туризму, фармацевтики, 

автомобілебудування, зв’язку, нафтопромисловості 86 .  

Американська сторона засудила Кремль за зміну підходу до антикубинських 

санкцій, вказавши на те, що дії Москви суперечать ст. 106 закону Хелмса-Бертона. На 

слуханнях у Конгресі США, присвячених російсько-кубинським відносинам, 

відзначалось: «… росіяни підтримують режим зла Ф. Кастро сотнями мільйонів 

доларів» 893 . 
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Негативна політична оцінка акта Хелмса-Бертона була надана Латиноамериканським 

парламентом, Постійною конференцією політичних партій Латинської Америки й 

Карибів, Європейським Союзом, країнами Великої сімки. Свої претензії до документа 

висловили також такі авторитетні міжнародні економічні організації, як СОТ і 

НАФТА.  

Суттєвому зниженню міжнародної підтримки політики ембарго США проти Куби 

посприяли й результати оприлюдненої 1999 р. в ООН Доповіді з прав людини, у якій 

ішлося про те, що санкції лише погіршують ситуацію з правами людини на острові 

464, р. 1 . Хосе Мігель Віванко, тодішній виконавчий директор правозахисної 

американської організації, що проводила моніторинг за ситуацією з правами людини 

в Північній та Південній Америці погоджувався з результатами роботи своїх колег у 

ООН, стверджуючи: «Ембарго – контрпродуктивне для розвитку прав людини на 

острові, воно розділило міжнародне співтовариство й дозволило Ф. Кастро 

виправдовувати свої репресії боротьбою з імперіалізмом» 464, р. 3 . 

Непрямим свідченням правильності висновків Комісії ООН із прав людини стала 

розробка кубинською владою низки документів, спрямованих на придушення 

діяльності на Кубі опозиційних до режиму Ф. Кастро політичних сил. Так, відповіддю 

Куби на акт Хелмса-Бертона стало одноголосне прийняття 18 лютого 1999 р. 

кубинським парламентом «Закону про захист національної незалежності та економіки 

Куби». Документом передбачена система жорстких покарань для тих осіб, котрі 

своєю допомогою США підривають суверенітет та політичну єдність у державі. 

Положення нормативного акта також дозволяють карати за ввезення на територію 

Куби антикастровських пропагандистських матеріалів, імпорт та експлуатацією 

обладнання для їх масового поширення 464, р. 3 . Незважаючи на окремі покращення 

становища вірян на Кубі, у 1998-1999 рр. продовжувалася кампанія на послаблення 

впливу католицької церкви на Кубі шляхом обмеження її доступу до ЗМІ.  

Цікаво, але самі США визнавали провал політики санкцій проти Гавани. 

Дж. Гамільтон, тодішній заступник помічника державного секретаря у справах 

Західної півкулі, виступаючи 25 березня 1999 р. перед Асоціацією з вивчення 

кубинської економіки, зробив суперечливу, але тим не менш доволі прозору заяву 

щодо впливу ембарго на політичну ситуацію на Кубі, сказавши, що режим Ф. Кастро 

являє собою «хитку систему», котра «не дозволяє змін» 464, р. 4 . 

І зрештою, необхідно віддати належне Ф. Кастро, котрий, незважаючи на наявні 

успіхи кубинської дипломатії в питанні ліквідації негативних наслідків Закону 

Хелмса-Бертона, у другій половині 1990-х рр. продовжував нарощувати темпи 

реформування народного господарства країни, адаптуючи його до умов 

функціонування ринкової економіки. Складовими елементами такої економічної 

політики стало сприяння іноземним інвестиціям. Так, відповідно до закону № 77 

1995 р. «Про іноземні інвестиції» й акта № 165 1996 р. «Про вільні економічні зони й 

промислові парки», було дозволено здійснювати проекти із 100-відсотковою часткою 

іноземного капіталу, обмеження на участь іноземних інвесторів стосувались лише 

трьох секторів економіки: охорони здоров’я, освіти та оборони 264, с. 109 . Зі свого 

боку, «Закон про загальні норми й процедуру оподаткування» 1997 р. створював 

можливості для інвесторів і підприємців часткового або повного звільнення від 

податків, якщо вид економічної діяльності «відбивав інтереси Куби» 264, с. 111 . 8 

листопада 1999 р. ухвалюється закон № 198 «Про банк зовнішньої торгівлі Куби», що 

стає правовим фундаментом у регулюванні операцій, пов’язаних із підприємницькою 

діяльністю кубинських організацій, залучених у зовнішню торгівлю 44, с. 17 .  
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Активність іноземного капіталу в кубинському народногосподарському комплексі, 

спричинена вказаними нововведеннями, дозволила Х. Л. Родригесу, заступнику 

голови Ради міністрів Куби, у 2000 р. констатувати: «ВВП держав Латинської 

Америки й Карибського басейну (без Куби) у розрахунку на душу населення знизився 

в 1999 р. на 1,6 % ... у той час, як на острові цей показник піднявся на 5,6 %, що 

ставить її (Кубу – Авт.) на І місце серед латиноамериканських держав, жодна з яких 

не відчуває на собі труднощі економічної війни, яка ведеться проти неї з боку США» 

44, с. 84 .  

І дійсно, із 1995 р. на Кубі почали діяти інвестиційні фонди, найбільшими серед 

яких є: Beta Gran Caribe, Cuban Growth Fund, Compania Caribbean Finance Investment і 

Commowealth Development; із 1996 р. функціонує фінансова корпорація, що надала 

кредитів понад 300 млн дол. США; у другій половині 1990-х рр. відкрито 30 філій 

іноземних банків, у тому числі Corporacion Argentaria, Banco Bilbao Vizcaya, Bаnсо 

Sabaclell, Banco Exterior de Espana, Caja de Madrid (Іспанія), Notherland Caribbean Bank 

(Кюрасао), Societe Generale de Paris (Франція), Banco Exterior de Mexico (Мексика), 

Fransabank Sal (Ліван). Головними торговельними партнерами Куби в цей період 

стали Канада, Росія, Венесуела, Іспанія, Франція, КНР, Італія, Мексика 44, с. 7-15 . 

Вкажемо ще на один показник, який доводить неефективність політики санкцій 

США проти Куби. За оцінками спеціалістів ПРООН, наведеними в 1999 р. у доповіді 

«Про гуманітарний розвиток», Куба посіла п’яте місце серед держав, що 

розвиваються, із найнижчим рівнем бідності 44, с. 11 .  

Політика республіканської адміністрації Дж. Буша-мол. щодо посилення 

антикубинських санкцій була прогнозованою. Виняток становив лише 2001 р., коли 

Білий дім тимчасово зняв заборону на постачання продовольства на Кубу після 

урагану «Мішель», що завдав серйозної шкоди острівній державі 21 . Проте ситуація 

різко змінилася після терористичної атаки 11 вересня 2001 р., коли Дж. Бушу-мол., 

слабким місцем якого вважалося ведення зовнішніх зносин, довелося активно 

долучатися до вирішення міжнародних питань, зокрема й кубинської проблеми. 

У травні 2004 р., наприклад, Дж. Буш-мол. схвалив звіт створеної ним «Комісії з 

допомоги вільній Кубі», який містив 450 рекомендацій і пропозицій, спрямованих на 

посилення діючих і введення нових санкційних заходів щодо Гавани 266, с. 12 . 

Серед його положень варто звернути увагу на такі: по-перше, пропонувалося за 

допомогою санкцій забезпечити так званий «перехід до демократії» на Кубі, який 

передбачав би повалення кубинської революції та встановлення на острові 

перехідного режиму; по-друге, у межах зміцнення політики антикубинських санкцій 

уряд США посилив контроль за переміщенням американських громадян на Кубу й 

кубинців, які проживають на американській території; по-теретє, було взято курс на 

всебічне поширення принципу екстериторіального застосування санкцій до громадян, 

організацій і компаній третіх країн, які, по-четверте, співпрацюють з урядом Куби або 

кубинськими підприємствами й організаціями; посилювалися санкції проти іноземних 

інвесторів, які працювали на кубинському ринку. 

У цьому ж напряму покликаний був діяти й прийнятий новий варіант так званого 

«Плану анексії Куби», який доповнював і розширював набір санкцій, перелічених у 

звіті «Комісії з допомоги вільній Кубі» 239 . 

Подією, котра демонструвала підхід адміністрації Дж. Буша-мол. стосовно Гавани, 

став і виступ президента США 29 жовтня 2004 р. на 62-й сесії Генеральної Асамблеї 
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ООН. Голова Білого дому, зокрема, оголосив про створення «Фонду свободи», 

керувати яким мали державний секретар К. Райс і міністр торгівлі, кубинець за 

походженням К. Гутьєррес. Президент США також укотре закликав до посилення 

міжнародного тиску на режим Ф. Кастро.  

Лідер кубинської революції, реагуючи на промову Дж. Буша-мол. виступив у 

місцевій пресі з короткою заявою, у якій  прирівняв санкційні ініціативи 

американського лідера в цілях прискорення «перехідного періоду» на Кубі до 

завоювання держави силою. 

Становище якісно не змінилося на краще і з передачею у 2006 р. влади на Кубі 

Р. Кастро, адже саме в цей період у Конгресі США було представлено законопроект 

про підтримку демократичної опозиції на Острові Свободи. Фактично ж ішлося про 

фінансування антиурядових сил. У документі наголошувалося на тому, що на 

отримання американської допомоги можуть розраховувати кубинські дисиденти, 

представники правозахисних організацій, журналісти, лікарі, працівники бібліотек і 

навіть економісти. Реалізовувати фінансування передбачалося як американськими 

фондами, так і через міжнародні структури, як ОАД. До того ж, США підкреслили, 

що кубинський режим має здійснити реальні кроки назустріч демократії, аби 

американське керівництво скасувало ембарго. 

Президентські вибори в США й прихід до влади демократів, попри очікування 

кубинців, не трансформували підходу Білого дому до Гавани. Так, 28 березня 2009 р. 

віце-президент США Дж. Байден у рамках проведення в Чилі Саміту прогресивних 

лідерів, заявив пресі про те, що уряд його країни не скасує блокади Куби. На 

підтвердження його слів 7 квітня 2009 р. офіційний представник державного 

департаменту Р. Вуд підкреслив: «Ми висловились ясно про те, що не вважаємо цей 

момент сприятливим для відміни ембарго» 51 . 11 вересня 2009 р. президент 

Б. Обама, посилаючись на «Закон про торгівлю з ворогом» 1917 р., поставив до відома 

державного секретаря й міністра фінансів про доцільність збереження економічних 

санкцій проти Куби з точки зору захисту національних інтересів США. А в грудні 

2010 р. стало відомо про те, що помічник державного секретаря США у справах 

Західної півкулі А. Валенсуела направив лист сенатору Дж. Лемьє, у якому 

підкреслив спадковість лінії державного департаменту у виконанні санкцій, 

передбачених у розділі IV закону Хелмса-Бертона 51 . 

Проблема антикубинських санкцій стала центральною на саміті Америк у квітні 

2009 р., що відбувся в Порт-оф-Спейн – столиці Тринідад і Тобаго. На ньому 

Латинська Америка закликала Сполучені Штати «зняти блокаду», а Кубу формально 

поновили в ОАД, звідки її виключили в 1962 р. Критика антикубинських санкцій 

США прозвучала й на зустрічі голів держав і урядів країн Союзу 

південноамериканських націй (УНАСУР) й Африканського союзу, що проходив у 

Венесуелі з 22 по 27 вересня 2009 р.  

«Лівий поворот» у латиноамериканському регіоні 37  зробив неможливим для 

Вашингтона забезпечення геополітичного оточення Куби державами-прибічницями 

політики ембарго. Навпаки, фактор «Уго Чавеса» зіграв не останню роль у залученні 

Гавани до нових регіональних структур, тим самим мінімізувавши збитки, заподіяні 

острівній державі американськими санкціями.  

У грудні 2004 р. під час візиту на Кубу У. Чавес оголосив про підписання ним та 

лідером Куби Ф. Кастро документа, що одержав назву «Боліваріанська альтернатива 

для Америки» (АЛБА). Після приходу до влади лівих президентів Е. Моралеса та 

Д. Ортеги до цього проекту приєдналися Болівія (29 квітня 2006 р.) та Нікарагуа 
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(11 січня 2007 р.), асоційованим членом АЛБА став Еквадор. Пізніше членами блоку 

стали Антигуа й Барбуда, Домініка, Сент-Вінсент і Гренадіни.  

Основою об’єднання є ідея взаємодопомоги на неринковій основі. Діяльність 

АЛБА ґрунтується на принципі «кооперативних переваг», що сприяє усуненню 

нерівностей у розвитку між багатими й бідними країнами через компенсаційні 

механізми. АЛБА передбачає створення єдиної енергетичної мережі, єдиної валюти, 

банку, програм розвитку й загальноамериканських ЗМІ (телевізійного каналу й радіо). 

У рамках цієї програми Венесуела постачає Кубі та іншим країнам нафту за 

зниженими цінами. Створено панамериканський телеканал (Telesur), покликаний 

знищити монополію західних ЗМІ на інформацію. На VI саміті АЛБА в Каракасі 

(січень 2008 р.) головним питанням порядку денного було заснування нового Банку 

АЛБА із капіталом 1 млрд дол. У квітні 2008 р. країни АЛБА, занепокоєні 

підвищенням цін на основні продукти харчування на світових ринках, створили Фонд 

харчової безпеки з капіталом 100 млн дол. На саміті АЛБА в лютому 2009 р., що 

проходив у Каракасі під час святкування 10-ї річниці Боліваріанської революції, для 

гарантування незалежності та безпеки держав-членів у харчовій сфері додатково були 

інвестовані 49 млн дол. Результатом ІІІ позачергового саміту АЛБА в Каракасі 

(листопад 2008 р.) стало підписання угоди про створення єдиної валютної зони, 

запровадження нової валюти – сукре, та перехід на неї у взаєморозрахунках усередині 

АЛБА 12 . 

Держави-члени Боліваріанського альянсу народів Америки (АЛБА), як було 

прогнозовано, на VII саміті, що проводився з 16 по 17 жовтня 2009 р. в місті 

Кочабамба (Болівія), категорично виступили проти санкцій щодо Куби, здійснюваних 

США. На підсумковій зустрічі глав держав і урядів країн-членів АЛБА вкотре було 

наголошено про те, що «економічна, торговельна й фінансова блокада Республіки 

Куба, встановлена США, має припинитися негайно, беззастережно й у 

односторонньому порядку» 1027 .  

Усвідомлюючи, що забезпечення нафтопродуктами є ахіллесовою п’ятою 

кубинської економіки в умовах ембарго з боку США, У. Чавес розпочав пошук 

прямих шляхів доставки нафти на Кубу. Результатом нафтової дипломатії У. Чавеса 

стало підписання 30 жовтня 2000 р. у Каракасі Договору про співробітництво, 

відповідно до якого Венесуела взяла на себе зобов’язання постачати на Кубу 53 тис. 

барелів нафти щодоби. Доцільно окремо зазначити, що Кубі були надані умови 

оплати нафтових поставок, аналогічних до тих, що мають бенефіціанти Договору 

Каракасу. Оплата поставок нафти повинна здійснюватися протягом 15 років при 

відсотковій ставці 2 % на рік. При цьому від 5 до 25 % поставок, залежно від рівня 

світових цін на нафту, сплачується товарами й послугами. Угодою дозволяється 

відтермінування оплати поставок на два роки. За підрахунками незалежних експертів, 

документ надав Кубі фінансових преференцій на суму понад 3 млрд дол. США. 

Х. Камкофф, віце-президент концерну «Петролеос де Венесуела», вказував, що Куба 

не оплачує нафтові поставки навіть на таких пільгових умовах, і погрожував 

припинити поставки, однак адміністрація У. Чавеса перешкоджала цьому з 

політичних міркувань. А. Чавес, брат президента, призначений послом Венесуели в 

Гавані 30 березня 2004 р., особисто опікувався тим, аби нафтовий договір 

виконувався в «нормальному режимі». 

Значення зовнішньополітичних ініціатив і економічної допомоги президента 

Венесуели, держав-членів АЛБА Кубі в подоланні наслідків ембарго було відзначено 

Р. Кастро 2011 р. 246 . 
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Помітне зниження політичної підтримки міжнародним співтовариством  

американської блокади Куби засвідчило й прийняття 18 травня 2010 р. головами 

держав і урядів Підсумкової декларації VI мадридського саміту країн Латинської 

Америки, Карибського регіону та Європейського Союзу, яка засудила американські 

санкції проти Куби 1030 .  

Протягом 2000-х рр. Російська Федерація ще більше укріпилася у своєму намірі 

розбудовувати мультиполярний світопорядок на противагу «американському 

гегемонізму», а кубинський напрям у цьому контексті мав виняткове значення. 

Президент Росії В. Путін після свого обрання у 2000 р. грудневим візитом на Кубу 

продемонстрував наміри Москви розвивати всебічну співпрацю з Гаваною всупереч її 

блокаді з боку США 233, с. 585-588 . Російське МЗС констатувало: «Росія 

послідовно виступає за якнайшвидше припинення американської блокади, вважаючи 

її пережитком «холодної війни» і вказує на неприпустимість будь-яких 

дискримінаційних заходів, що вживаються всупереч Статуту ООН» 26 . 

Наголошуючи на міжнародній солідарності в питанні необхідності припинення 

політики санкцій США проти Куби, представник МЗС РФ М. Каминін відзначив: «Ми 

розподіляємо думку світового співтовариства, що виступає проти блокади. 

Використання блокади як інструменту тиску … не може бути нічим виправдане» 

126 . Президентська дипломатія Д. Медвєдєва 2008 р. зробила суттєвий крок у 

напрямі диверсифікації міждержавного товарообміну Куби та Росії 108 , реалізації 

проектів у енергетичній і транспортній сферах, а також у галузі високих технологій 

45 . У 2009 р. у Москві було підписано посилений двосторонній договір 

«Меморандум про принципи стратегічного співробітництва», котрий доповнив 

базовий документ 1996 р. 196 . Після третього переобрання на посаді президента 

Росії В. Путін під час зустрічі з Р. Кастро 10-12 липня 2012 р. висловився за подальше 

нарощування воєнно-політичної та економічної присутності РФ на Острові Свободи. 

Голова Російської держави, зокрема, зазначив: «Ми дуже радіємо тому, що останнім 

часом наш діалог інтенсифіковано на високому політичному рівні… Я сподіваюсь, що 

домовленості, досягнуті в ході Вашого візиту, реалізовуватимуться… Це й 

вуглеводні, і зв’язок, і ГЛОНАСС, і суднобудування, і машинобудування» 140 . 

На початку 2000-х рр. Європейський Союз остаточно відмовляється від ідеї 

застосування торговельно-економічних санкцій проти Куби для просування в ній 

демократії 846, р. 109 . Із втратою юридичної сили «Спільних позицій» 1996 р. у 

зв’язку із розширенням Євросоюзу у 2004 р., Брюссель так і не зміг узгодити текст 

нового документа. Головною перешкодою для прийняття документа стали серйозні 

розбіжності між державами членами щодо застосування санкцій проти Куби. Так, 

Іспанія, Португалія, Італія не погоджуються із примусовими заходами, у той час 

країни Східної Європи, перебуваючи під впливом США, навпаки, прагнуть 

підтримати свого союзника. Великою мірою через позицію останніх Куба не може 

укласти з ЄС Угоду про партнерство і співробітництво 463 . Зважаючи на таку 

ситуацію, неможливо не погодитись із твердженням європейського експерта К. Сміта, 

який характеризує політику ЄС щодо Куби як «суміш стимулювання та легких 

дипломатичних санкцій» 929, р. 156 .  

У зв’язку із безпрецедентно низькою підтримкою світовим співтовариством 

політики санкцій проти Куби, Інститут Лексінгтона опублікував 50-сторінковий звіт із 

цієї проблеми під назвою «Варіанти для договору: огляд ресурсів для реформи 

кубинської політики США». У документі його автори прямо рекомендували 
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адміністрації Б. Обами скасувати санкції та відкликати вимоги, висунуті Кубі для 

початку політичного діалогу з нею 31 . 

Американський бізнес, користуючись широким засудженням державами світу 

політики санкцій проти Гавани, починає виявляти неабиякий інтерес до кубинської 

економіки. Наприклад, статистика, наведена держдепартаментом США і поширена 

ЗМІ, вражає. Тільки за три місяці 2009 р., з моменту оголошення нової санкційної 

стратегії Білого дому стосовно Куби, Острів Свободи відвідало близько 300 тис. 

американських громадян. При чому ці поїздки, котрі раніше мали виключно 

туристичний характер, і для здійснення яких був потрібний спеціальний дозвіл, 

сьогодні представлені якнайчастішими діловими візитами 462 .  

Зі свого боку, Республіка Куба продовжує системні реформи, спрямовані на 

лібералізацію економічного життя, стимулювання іноземних інвестицій. Рішенням 

VI з’їзду Комуністичної партії Куби від 18 квітня 2011 р., яким остаточно передано 

владу в державі Р. Кастро, було затверджено «Напрями економічної і соціальної 

політики партії і революції» 246 .  

Документом, підготовленим урядом Р. Кастро, передбачено суттєве скорочення 

державних підприємств, скасування карткової системи, сприяння розвитку середнього 

та дрібного бізнесу. Проект реформування, за задумом його авторів, націлювався на 

розв’язання такого кола завдань: відновити «експортну міць», стійко збільшувати й 

диверсифікувати експорт товарів і послуг; розширити джерела зовнішнього 

фінансування, надати більшу свободу діяльності державним підприємствам;  

зменшити державні субсидії та пільги для стимулювання ділової активності кубинців; 

удосконалити політику валютного обміну 246 . При цьому, як підкреслюється в 

документі, «соціалістична система планування залишатиметься головним шляхом в 

управлінні національної економіки» 246 . П. 87 проекту акцентує увагу на такій 

важливій складовій економічної політики Куби в умовах дії санкцій США, як 

«сприяння прискореному та ефективному процесу заміщення імпорту через 

механізми, які … гарантували би … використання всіх потужностей, наявних у країні 

у сфері сільського господарства, промисловості, послуг і людських ресурсів» 246 . У 

контексті обмежених можливостей зовнішнього інвестування уряд Р. Кастро поставив 

за мету «продовжувати сприяти участі іноземного капіталу ... у сферах, що становлять 

інтерес для країни» (п. 96); «удосконалювати норми й процедури оцінки, 

затвердження та здійснення участі іноземних інвестицій» (п. 98); «сприяти 

диверсифікації в участі підприємців різних держав» (п. 101); «сприяти створенню 

спеціальних зон розвитку, котрі дозволили б … розробляти високотехнологічні 

проекти й стимулювати місцевий розвиток» (п. 103) 246 . 

Нові економічні реалії кубинської економіки дозволили змінити структуру 

зовнішньої торгівлі республіки, розширити її географію, залучивши такі країни, як 

В’єтнам, Індію, Китай, Білорусь. 

Таким чином, попри те, що США продовжують застосувати примусові механізми 

задля розв’язання двосторонніх протиріч, що призводить до тяжких наслідків для 

Куби (цифри коливаються залежно від методів підрахунку в межах 110-200 млрд дол. 

США 51  (детальніше див. Додаток 5), у ході дослідження було встановлено, що 

тотальне міжнародне неприйняття американської політики ізоляції, поєднані із 

системними внутрішніми перетвореннями, націленими на лібералізацію економічного 

життя й одночасне зміцнення позицій Комуністичної партії Куби, визначили низьку 
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успішність політики військово-політичного та торговельно-економічного ембарго 

США в постбіполярну епоху. 

На результативність американської політики ембарго проти Куби значною мірою 

впливають і системні ознаки міжнародних відносин. При цьому системні чинники 

диференційовано визначають природу національних інтересів світових акторів, що 

по-різному проявляються, насамперед, на американському напрямі, а через це й у 

питанні антикубинських санкцій. За такої ситуації, рівень міжнародно-політичної 

підтримки антикубинських санкцій зумовлюється конфігурацією силового балансу як 

на глобальному, так і на регіональному рівнях. Визначення позиції кожного учасника 

в цій схемі відбувається крізь призму діалогу з США як державою світовим лідером, а 

політика щодо антикубинських санкцій виступає асиметричним інструментом 

геостратегічного суперництва, механізмом зміцнення альянсів, або містить у собі 

тактичні елементи двох попередніх комбінацій. 

Росія, яка з середини 1990-х рр. сповідує філософію мультилатералізму ведення 

зовнішніх справ, закріплену в офіційних документах у вигляді концепції 

багатополярного світового порядку, використовує політику ембарго США як фактор 

розширення своєї присутності на Американському континенті, життєвоважливій 

геополітичній зоні Вашингтона. Не володіючи достатнім ресурсним потенціалом, аби 

протистояти американській дипломатії на глобальному рівні, виступити економічним 

конкурентом Сполученим Штатам, РФ спрямовує свої зусилля на регіони й держави, 

котрі надають їй перевагу реалізації асиметричної стратегії як інструменту 

геостратегічного протиборства з США. У цьому плані Куба містить у собі потенціал, 

що гарантує резерв здійснення компліментарних дій задля збільшення російського 

впливу в латиноамериканському регіоні. Протидія американським санкціям цілком 

відповідає й економічним інтересам Росії, адже лімітована діяльність американських 

та європейських компаній стає запорукою форсованого проникнення російського 

капіталу в народногосподарський комплекс Куби. Маючи тверду вмотивованість як 

геополітичну, так і економічну, Російська Федерація розширює співробітництво з 

Кубою не лише в економічній сфері, але й у військово-політичній. Останні 

президентські вибори в Росії 2012 р. дозволили не лише зберегти траєкторію 

кубинсько-російських відносин, але й доповнили її новими елементами – проектами в 

галузі суднобудування й машинобудування, нафтовій промисловості, системою 

ГЛОНАСС.  

Дещо інакше виглядає ситуація із ставленням держав Євросоюзу до ембарго США 

проти Куби. Базовим документом, що визначив підхід ЄС до антикубинських санкцій 

США є «Спільні позиції Євросоюзу» 1996 р., у яких європейські держави визнали 

прийнятність застосування санкцій для сприяння демократизації політичної системи 

Куби, однак при цьому акцент зміщувався на доцільності реалізації комбінованої 

стратегії щодо Куби, яка б містила в собі не лише примус, а, насамперед, елементи 

«м’якої сили». Із розширенням Євросоюзу у 2004 р. «Спільні позиції» фактично 

втратили свою юридичну силу, ухвала ж нового документа, проект якого було 

представлено у 2003 відкладалася декілька разів через зовнішньополітичні 

розбіжності держав-членів ЄС.  

Неоднозначна зовнішньополітична оцінка санкцій США проти Куби з боку 

держав-членів Євросоюзу дозволила останньому упродовж 1990-2000-х рр. стати 

основним торговельним партнером Куби, стратегічним джерелом іноземних 

інвестицій та зайняти перше місце серед фінансових донорів. У 2000 р. Куба 

приєдналася до групи країн Африки, басейну Карибського моря й Тихого океану, 
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котрі, відповідно до Ломейських угод, мають преференції в торгівлі з Євросоюзом; 

отримала статус спостерігача під час підписання Договору Котону. Тим не менш, 

Куба залишається країною, яка не уклала Угоду про співробітництво з Європейським 

Союзом, їй у цьому було відмовлено тричі у 2000, 2003 і 2006 рр., у 2003 р. ЄС 

відхилив заявку на приєднання Куби до Договору Котону.  

У результаті дослідження була встановлена й пропорційна залежність 

ефективності антикубинських санкцій США від рівня їх зовнішньополітичної 

підтримки з боку держав латиноамериканського регіону. «Лівий поворот» у 

Латинській Америці унеможливив для Вашингтона забезпечення геополітичного 

оточення Куби державами-прибічницями політики ембарго. Дипломатія У. Чавеса 

зіграла важливу роль у залученні Куби до нових регіональних структур як АЛБА, тим 

самим мінімізувавши збитки, заподіяні острівній державі американськими санкціями. 

Крім того, укладання у 2000 р. двостороннього договору між Кубою та Венесуелою 

про пільгові умови поставки нафти на Кубу дозволили їй розв’язати найбільш гостру 

економічну проблему, пов’язану із дією ембарго.  

У 1998-1999 рр. відбувається помітний зсув у ставленні держав-членів ОАД до 

американських санкцій проти Куби, що зумовився як внутрішньополітичними 

процесами в учасницях об’єднання, так і міжнародно-політичними реаліями в регіоні. 

Засудження блокади острівної держави на самітах держав-членів ОАД створило 

загрозливий прецедент політичного бойкоту Сполучених Штатів, спровокувало 

подальшу автономізацію держав регіону від американської дипломатії в цілому. На 

трансформацію зовнішньополітичного підходу держав-членів ОАД до антикубинських 

санкцій США вплинув і доленосний візит у 1998 р. в Гавану Папи Римського Іонна 

Павла ІІ, який висловився за повернення Куби до системи міжнародного 

співробітництва. Остаточне ж рішення про завершення дипломатичної ізоляції Куби в 

рамках ОАД було прийнято у 2009 р.  
Суттєвий внесок у справу подолання негативних наслідків санкційної політики 

США зробили системні реформи народного господарства Куби, які легалізували 
приватне підприємництво (Закон № 141 1993 р.), дозволили вільний обіг долара 
(Закон № 140 від 13 серпня 1993 р.), забезпечили пільги та гарантії іноземним 
інвесторам (Закон № 73 «Про податкову систему» 1994 р.), демонополізували 
зовнішню торгівлю, скоротили частку державного сектору, проклали шлях для 
подальшого створення індустріальних парків і вільних економічних зон. У 2011 р. з 
остаточною передачею влади на Кубі Р. Кастро було затверджено «Напрями 
економічної і соціальної політики партії і революції». Документ націлювався на 
вдосконалення управління економікою держави, стимулювання ділової активності, 
створення сприятливих умов для притоку іноземних інвестицій, зменшення 
зовнішньоекономічної залежності Куби, диверсифікацію її торговельних зв’язків. 

Поряд з економічними трансформаціями кубинське керівництво здійснило 
декілька кроків задля посилення в країні позицій правлячої Комуністичної партії, 
зокрема пройшло масове вивільнення Комуністичної партії Куби (КПК) від старої 
прорадянської номенклатури, склад ЦК і Політбюро було суттєво омолоджено, до 
нього увійшло більше половини молодих членів, налаштованих на проведення 
соціально-економічних реформ при збереженні чинного політичного ладу. Рішенням 
IV З’їзду КПК, що відбувся 10 жовтня 1991 р., було ухвалено декілька популярних 
серед кубинського населення рішень. Зокрема, було дано старт скороченню 
державного апарату за рахунок ліквідації секретаріату ЦК та інституту кандидатів у 
члени виборних органів, включаючи Політбюро; дозволялося приймати до лав партії 
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релігійних діячів і віруючих революціонерів. Нові політичні реалії були закріплені в 
тексті Конституції 1992 р. На фоні популяризації правлячої партії у другій половині 
1990-х було схвалено низку законів, направлених на придушення діяльності 
опозиційних партій на Кубі, що мало на меті убезпечити державу від силового 
перевороту, зміни політичного режиму, по суті цілі ембарго США.  

Свою роль у справі зниження ефективності політики ембарго США проти Куби 
зіграли недоліки нормативної-правової бази, що регламентує параметри санкційної 
стратегії. Незважаючи на широку законодавчу базу, механізм використання 
торговельно-економічних санкцій проти Куби, що склався в США, надзвичайно 
складний. У структурі державних органів не існує спеціального відомства, яке б 
цілком несло відповідальність за їх здійснення. Відповідні функції розпорошені між 
різними федеральними органами. Крім передбачених у документах випадків введення 
санкцій, чинне законодавство детально не регламентує проти кого, коли і які 
конкретно санкції слід приймати, залишаючи це на розсуд президента США, інших 
державних відомств. Тому рішення в кожному конкретному випадку може залежати 
від багатьох факторів, починаючи від ситуації, що склалася на Кубі, і закінчуючи 
внутрішньополітичним розкладом сил у США, і навіть чинниками процедурного 
характеру. У підсумку практичне використання Вашингтоном антикубинських 
торговельно-економічних санкцій завжди несе в собі значний потенціал імпровізації, 
подвійної інтерпретації, що ускладнює й механізм моніторингу за імплементацією 
санкцій.  
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ПІСЛЯМОВА 

 

 
Отже, у ході дослідження було встановлено, що поширенню дипломатичної 

практики застосування міжнародних санкцій у постбіполярний період посприяла 

низка обставин: по-перше, міжнародні санкції включені в усі ключові механізми 

регулювання світового політичного порядку: універсальний (ООН), інституційно-

регіональний (Європейський Союз, ОАД, ОАЄ / Африканський Союз), індивідуальний, 

що представлений зовнішньою політикою провідних міжнародних акторів (КНР, РФ, 

США, Японії); по-друге, дифузія сили на світовій арені переформатувала усталену 

ієрархію критеріїв могутності держави. Тому актуалізувалась проблема пошуку 

інструментарію варіативного впливу як на окремі елементи могутності, так і сукупний 

потенціал держав. У свою чергу, таким інструментом виступають міжнародні санкції, 

адже вони можуть мати всеосяжний та адресний характер; по-третє, диференційований 

набір методів реалізації санкційної політики (від політико-дипломатичних до 

фінансово-економічних і цільових) дозволяє розглядати міжнародні санкції як 

платформу пошуку політичного консенсусу між прихильниками стратегії інтервенції 

та політики бездіяльності в процесі міжнародного врегулювання. Тож міжнародні 

санкції виступають моделлю пропорційної політичної відповіді світового  

співтовариства на загрозу, вплив якої на кожного окремого учасника світової 

політики необов’язково є рівновеликим; по-четверте, тренд глобалізації посилив 

економічну взаємозалежність країн, тому значно розширилась практика застосування 

інструментів зовнішньої політики невоєнного характеру, фінансових та економічних 

санкцій зокрема.  

Таке розуміння актуальності зумовило й підхід автора до формулювання наукової 

проблеми дослідження, що вирішується,  а саме: визначення ефективності 

використання політики санкцій для підтримки міжнародного миру та безпеки, захисту 

національних інтересів держав світу. 

Для розв’язання дослідницької проблеми було запропоновано наукову концепцію, 

сутність якої полягає в тому, що міжнародні санкції є дієвим інструментом зовнішньої 

політики, а також механізмом із підтримки міжнародної безпеки, що забезпечується 

такими обставинами: наявністю сформованої несуперечливої нормативно-правової 

бази, що визначає принципи та регламентує специфіку впровадження міжнародних 

санкцій щодо цільової держави; інституційним забезпеченням реалізації санкційних 

заходів; політичним консенсусом у державі/державах, що реалізує/реалізують 

санкційну політику, щодо доцільності, головних засад і методів її імплементації; 

експортно-імпортною залежністю цільової країни від санкціонера, що, як правило, 

забезпечується попередніми позитивними політичними відносинами; поміркованістю 

політичних цілей міжнародних санкцій, що перебувають у площині коригування 

зовнішньополітичної діяльності країни-об’єкта, але не спрямовані безпосередньо на 

зміну політичного режиму в цільовій державі; широкою зовнішньополітичною 

підтримкою міжнародних санкцій великими державами світу, геополітичними 

сусідами цільової країни на всіх стадіях їх імплементації; сформованою опозицією в 

країні-об’єкті, яка політично зорієнтована на суб’єкта, що запроваджує санкції, 
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задоволення його національних інтересів і вимог, при наявності демократичних 

механізмів передачі влади в цільовій країні. 

У світлі вивчення окресленої проблеми з’ясовано, що ООН є універсальною 

глобальною організацією, яка має виняткові повноваження з реалізації міжнародних 

санкцій для підтримки міжнародного миру та безпеки. Головним документом, що 

визначає цілі та процедуру застосування міжнародних санкцій у системі ООН, є 

Статут організації 1945 р. Дослідження інституційного механізму з реалізації 

міжнародних санкцій у системі ООН дозволяє автору стверджувати, що Рада Безпеки 

ООН і Генеральна Асамблея мають повноваження з ухвали рішень про застосування 

санкційних заходів проти держав-членів, у разі порушення з їхнього боку 

міжнародного миру та безпеки, при цьому резолюції Ради Безпеки із санкцій мають 

імперативний характер, а документи Генеральної Асамблеї завжди рекомендаційного 

спрямування.  

У ході аналізу встановлено, що протягом 1990-2000-х рр. було здійснено декілька 

спроб реформування інституту санкцій ООН, направлених на підвищення 

ефективності його діяльності, передовсім, на основі висновків Інтерлакенської 

(1998/1999 рр.), Бонн-Берлінської (1999/2000 рр.) та Стокгольмської (2003 р.) 

міжнародних конференцій. Разом із тим, дослідження досвіду ООН із застосування 

санкцій проти Іраку, Лівії, Ірану, КНДР дозволяє автору стверджувати, що надані 

рекомендації суттєво не позначилися на ефективності застосування міжнародних 

санкцій Організації, адже вони передбачали якісне реформування принципів 

діяльності Ради Безпеки ООН, що не відповідало національним інтересам держав-

членів із правом вето.  

Проведений автором аналіз становлення механізму ООН із реалізації міжнародних 

санкцій у 1990-2000-х рр. дозволяє констатувати, що обструкціоністська позиція 

Китаю та Росії при обговоренні питання про санкції в Раді Безпеки ООН, зумовлена 

прагненням до наддержавного статусу першого й посиленням авторитарних 

тенденцій у керівництві другої, призводить до появи рудиментів «холодної війни», що 

не дозволятиме повною мірою використати потенціал санкцій для підтримки 

міжнародного миру та безпеки у ХХІ ст., що яскраво проявляється на двох рельєфних 

проблемах сучасності – іранському та північнокорейському епізодах. 

Крім того, було з’ясовано, що окремий досвід із реалізації політики санкцій має 

Європейський Союз (ЄС). Принципи та інституційне забезпечення параметрів 

політики санкцій у рамках ЄС, як було встановлено, визначається засновницькими 

документами, зокрема Римською угодою (1957 р.), Маастрихтським (1993 р.), 

Амстердамським (1997 р.), Ніццьким (2000 р.) та Лісабонським (2009 р.) договорами.  

Дослідження документів Європейського Союзу з реалізації санкцій дозволяє 

виявити, що важливим поміж них є Базові принципи застосування обмежувальних 

інструментів (санкцій) (2004 р.), згідно з яким санкційні заходи ЄС реалізує для 

підтримки зусиль у боротьбі проти тероризму, розповсюдження зброї масового 

знищення, дотримання прав людини, підтримки демократії. У Базових принципах 

2004 р. особливо наголошується на тому, що ЄС здійснюватиме політику санкцій 

відповідно до цілей спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП), що 

визначаються ст. 11 Договору про заснування ЄС. 

Інституційне забезпечення застосування санкцій як інструменту СЗБП ЄС, як було 

з’ясовано, визначається в «Рекомендаціях щодо застосування та оцінки  

обмежувальних заходів (санкцій)» (2003 р., 2005 р., 2009 р.). 
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Зовнішньополітичні цілі Європейського Союзу, що можуть досягатись санкційними 

заходами, було конкретизовано в низці інших офіційних актів організації. Зокрема, 

Кодекс поведінки ЄС щодо експорту зброї (1998 р.) перераховує цілі, які можуть 

досягатися за допомогою ембарго на поставки озброєнь у безпековій та оборонній 

сферах; у документі Ради ЄС «Невоєнні інструменти кризового управління» (1999 р.) 

політика санкцій згадується як спосіб розв’язання міжнародних криз і попередження 

конфліктів, так само як і в доповіді Європейської Комісії 2003 р., у документі 

«Попередження конфліктів і кризове врегулювання: невоєнні інструменти ЄС з 

кризового управління». Європейська стратегія безпеки (2003 р.) згадує міжнародні 

санкції як спосіб вирішення нових загроз сучасності, а Стратегія ЄС проти 

розповсюдження зброї масового знищення (2003 р.) передбачає використання 

санкційних заходів для протидії поширенню ЗМЗ. 

Дослідження практичного досвіду ЄС із реалізації політики санкцій дозволяє 

автору дійти висновку про те, що вона нечасто допомагає досягти поставлених цілей, 

насамперед, через її підпорядкованість політичним цілям інших суб’єктів, передусім 

США, непослідовність реалізації санкцій державами-членами. Слабкість політики 

санкцій ЄС пояснюється й конфліктом інтересів держав-членів, що проявляється, 

насамперед, при підготовці документів Ради ЄС із санкцій, які вирізняються 

мінімальним набором санкцій, а отже, й незначним політичним ефектом. Проведений 

аналіз ініційованих європейськими державами міжнародних санкцій проти Білорусі, 

Судану, Демократичної Республіки Конго доводить їхню низьку ефективність як 

способу підтримки безпеки. Автономний європейський досвід із реалізації санкцій 

виявився неефективним у окремих випадках і через відсутність належної підтримки 

санкцій із боку світового співтовариства.  

Набуття чинності Маастрихтського договору ознаменувало перегляд засад 

політики санкцій ЄС щодо третіх країн. Так, 2000 р. Договір Котону (2000 р.) замінив 

Ломейські угоди (1975 р., 1980 р., 1984 р., 1989 р.), що визначали засади санкційної 

політики держав ЄЕС стосовно країн АКТ. У свою чергу, положення Договору 

Котону не були реалізовані в дипломатичній практиці ЄС.  

У ході дослідження з’ясовано, що інститут санкцій у рамках ОАД почав 

формуватися в біполярну добу, політико-юридичні засади якого було визначено в 

Статуті організації та Міжамериканському договорі про взаємну допомогу («пакт Ріо» 

1947 р.), інституційно пов’язаному зі Статутом ОАД 1948 р. Особливістю політики 

санкцій ОАД, як випливає із даних засновницьких документів, є те, що міжнародні 

санкції виступали інструментом здійснення колективної самооборони держав-

учасниць, зокрема в контексті забезпечення недоторканості, цілісності території 

країн-членів, захисту їхньої політичної незалежності, вирішення внутрішньоконти-

нентальних або позаконтинентальних конфліктів, врегулювання кризових ситуацій, 

загрозливих для Америки. 

Системна трансформація міжнародних відносин, зумовлена розпадом Радянського 

Союзу, зникненням блокового та ідеологічного протистояння, як нам вдалося 

встановити, дозволила розвинути механізм ОАД із реалізації політики санкцій у 

доктринальному та структурно-функціональному вимірах. Вказані зміни відбились у 

низці документів організації, насамперед, у резолюції 1080 «Представницька 

демократія» 1991 р., Вашингтонському протоколі про внесення змін до Статуту 

організації 1992 р, Декларації Манагуа з підтримки демократії і розвитку 1993 р., 

Міжамериканській демократичній Хартії 2001 р.  
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Зрушення в концептуально-доктринальному вимірі політики санкцій ОАД 

проявились у перетворенні її на головний інструмент із забезпечення та підтримки 

представницької демократії, захисту прав і свобод людини в державах  

латиноамериканського регіону. Важливість досягнення вказаної мети за допомогою 

міжнародних санкцій зумовлювалась новим світоглядним уявленням держав-

учасниць ОАД про те, що демократія, мир і розвиток є невід’ємними і неподільними 

складовими солідарності й процвітання Америки, регіональної безпеки.  

Зміни в інституційному забезпеченні санкційної політики відзначились  

розширенням повноважень Постійної ради, наради міністрів закордонних справ, 

Генеральної Асамблеї ОАД. Виняткову роль у підготовці документів із санкцій 

отримав Генеральний секретар, функції якого суттєво розширились за рахунок 

обов’язкового скликання в десятиденний термін Постійної ради ОАД у разі 

припинення політико-демократичного інституційного процесу чи здійснення 

державного перевороту проти демократично обраного уряду в будь-якій державі-

учасниці.  

У постбіполярну добу ОАД тричі реалізувала політику санкцій з метою 

відновлення демократичного порядку, а саме проти Гаїті (1991-1995 рр.), Перу 

(1992 р.), Гватемали (1993 р.), ефективність якої була найменшою в першому випадку 

й найбільшою у гватемальському епізоді.  

У результаті дослідження було виявлено, що в рамках ОАЄ / Африканського 

Союзу (АС) було схвалено низку документів, що визначають концепцію санкційної 

політики організації, а також повноваження органів, які її здійснюють. Серед таких 

особливе значення мають Конституційний акт Африканського Союзу (2000 р.), 

Декларація про принципи реагування Африканського Союзу на неконституційні 

зміни уряду / Ломейська декларація (2000 р.), Правила процедури Асамблеї Союзу 

(2002 р.), Протокол про заснування Ради миру та безпеки Африканського Союзу 

(2002 р.), Африканська хартія з питань демократії, виборів й управління (2007 р.).  

Ретельний аналіз указаних документів дозволяє встановити, що основною 

причиною застосування політики санкцій ОАЄ/АС є необхідність відновлення 

демократичного порядку в державах-членах об’єднання, захист прав і свобод людини, 

реагування на загрозливу діяльність держав-членів, чия внутрішня чи зовнішня 

політика йде у розріз із базовими принципами функціонування Африканського 

Союзу. Особливістю Ломейської декларації (2000 р.) є те, що вона визначає санкційну 

політику як один із головних інструментів протидії здійсненню державного 

перевороту проти демократичного уряду, котрий оцінюється як загроза миру та 

безпеці на Континенті й небезпечна та серйозна тенденція, що перешкоджає 

демократизації Континенту. Вивчення положень Правила 37 Правил процедури 

Асамблеї Союзу (2002 р.) дозволяє стверджувати, що політика санкцій  

Африканського Союзу може використовуватися організацією як інструмент примусу 

до миру сторін, що конфліктують, і, до того ж, як компліментарний елемент при 

здійсненні посередницької місії з мирного відновлення демократичного порядку в 

державі-учасниці. Протокол про заснування Ради миру та безпеки Африканського 

Союзу (2002 р.) зміцнив механізм санкційної політики організації як інструменту з 

підтримки регіональної безпеки, відкривши перед ним можливість оперативно 

реагувати на виклики стабільності в Африці. 

Вивчення документів і практики ОАЄ / АС із реалізації санкцій дозволяє 

стверджувати про те, що суттєвими недоліками інституційного забезпечення політики 
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санкцій у рамках ОАЄ / АС є слабкість механізмів контролю за її реалізацією, яка 

зумовлене високим конфліктним потенціалом міждержавного співробітництва країн 

Континенту, слабкістю їхніх державних інститутів, інтернаціоналізацією конфліктів і 

криз у Африці.  

Здійснений аналіз шести головних епізодів використання санкційних заходів у 

рамках Африканського Союзу, зокрема проти Центральноафриканської республіки 

(2003 р.), Того (2005 р.), Союзу Коморських Островів (2007 р.), Мавританії (2008 р), 

Гвінеї (2008 р.), Мадагаскару (2009 р.), дозволяє зробити висновок про те, що вони 

виступають інструментом із відновлення демократичного порядку, підтримки 

регіональної безпеки.  

У ході опрацювання проблеми з’ясовано, що США є світовим лідером у 

використанні міжнародних санкцій у зовнішньополітичній діяльності. За даними 

британських експертів, США наразі застосовують політику санкцій до країн, 

територія яких складає 2/3 земної кулі. До того, Сполучені Штати мають найдавнішу 

дипломатичну практику одностороннього застосування санкційних заходів, засади 

якої вперше було закріплено в Акті про торгівлю з ворогом 1917 р.  

Відтоді США розробили низку документів, які регулюють параметри політики 

санкцій, базовими серед яких є такі: Акт про контроль над експортом озброєнь 

(1976 р.), Акт про надання іноземної допомоги (1961 р.), Акт про торгівлю (1974 р.), 

Акт про економічні повноваження в умовах міжнародного надзвичайного стану 

(1977 р.), Акт про міжнародні фінансові інститути (1977 р.), Акт про здійснення 

операцій з іноземних асигнувань (1997 р.). Усі ці документи можуть бути об’єднані в 

одну групу виходячи з того, що в них чітко не окреслюються причини запровадження 

санкційних заходів, а такими можуть бути визнані дії суб’єктів міжнародних 

відносин, які несуть загрозу національній безпеці, зовнішній політиці, економіці 

Сполучених Штатів. Окреме місце серед них посідає Акт про експорт-імпорт 1945 р. 

із поправкою 1986 р., кодифікованою в параграфі 2 (b), у якому йдеться про заборону 

для Ексімбанку страхувати або надавати кредити для країн із комуністичною 

системою і який через це може вважатися базовим документом для використання 

санкційних заходів із метою стримування розвитку комуністичних держав. 

Дипломатична практика США із застосування санкцій, відповідно до положень Акта 

про експорт-імпорт 1945 р., утім, характеризується контроверсійністю, адже вони 

введені проти Куби, але не запроваджуються проти Китаю.  

Вивчення американського досвіду з реалізації санкцій дозволяє дійти висновку про 

те, що важливу роль надають Сполучені Штати політиці санкцій як інструменту із 

попередження поширення ядерної зброї, зброї масового знищення. У ході 

дослідження встановлено, що зародження концепції застосування санкцій із 

нерозповсюдження в американській дипломатії пов’язують із прийняттям Акта про 

атомну енергію 1946 р., її інституціоналізація ж припадає на 1970-ті рр., коли США 

вперше вдалися до цього інструменту зовнішньої політики проти Індії за її «мирний 

ядерний вибух», здійснений у 1974 р., що й спровокувало подальше удосконалення 

нормативно-правової бази США з обмеження можливостей передачі ядерних 

технологій у світі, зокрема ухвалу Акта про ядерне нерозповсюдження (1978 р.), Акта 

про попередження ядерного розповсюдження (1994 р.). 

Серед американських політичних діячів, що зробили суттєвий внесок у 

формування концепції застосування санкцій для попередження поширення ядерної 

зброї, слід також назвати сенаторів Л. Пресслера (поправка 1985 р. кодифікована в 
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§ 620E [e] «Акта про надання іноземної допомоги» 1961 р.) і С. Саймінгтона 

(поправка 1977 р. кодифікована в § 669 Акта про надання іноземної допомоги 

1961 р.). Обидві зміни ухвалено у зв’язку із ядерною програмою Пакистану і мали 

виконувати скоріше превентивну роль, ніж каральну. 

У результаті дослідження було виявлено, що принципово нова система 

міжнародних координат, що утворилася в 1991 р., позначила зміни політики санкцій 

США з ядерного нерозповсюдження в доктринальному вимірі, що відбилося в 

переході від концепції всеохоплюючих до адресних санкцій. Адресна концепція 

санкційної політики США з ядерного нерозповсюдження вирізнялася гнучкістю 

реалізації, що проявлялося у відході від ідеї автоматичного застосування чітко 

визначеного пакету санційних заходів проти держав-проліферантів. Останнє 

дозволило зменшити політичну конкуренцію між законодавчою та виконавчою 

гілками влади США в процесі реалізації політики санкцій; модифікувати санкції з 

нерозповсюдження до зовнішньополітичних мотивів конкретного проліферанта, 

залишивши резерв для проведення попередньо переговорного процесу з потенційним 

об’єктом; моделювати набір санкцій відповідно до рівня їх міжнародно-політичної 

підтримки, можливості застосування цільовою країною контрзаходів для нівелювання 

їхнього впливу; створювати компенсаційний механізм для відшкодування збитків 

компаніям і групам інтересів у США, що опинялися в уразливому становищі при 

реалізації санкцій. Модель адресної політики санкцій відображена в Національній 

стратегії США з боротьби проти поширення зброї масового знищення 2002 р., Акті 

про санкції проти Ірану та Лівії (2006 р.), Акті з нерозповсюдження відносно Ірану, 

Північної Кореї і Сирії (2000 р.), Акті про захист прав людини у Північній Кореї 

(2004 р.), Акті про підтримку свободи в Ірані (2006 р.). 

Автором встановлено, що терористичні атаки на Сполучені Штати 11 вересня 

2001 р. інкорпорували політику санкцій із нерозповсюдження у стратегію боротьби з 

терористичною загрозою і поєднали її з іншою домінантною метою зовнішньої 

політики Сполучених Штатів – підтримкою демократії закордоном (розробники – 

У. Крістол, Р. Кеген, К. Райс). Особливо чітко ця стратегія проявилася у веденні 

політики санкцій проти так званих держав «вісі зла», де денуклеаризація мала 

забезпечуватися через демократичний транзит, тобто зміну репресивного авторитарного 

режиму на демократичну систему. 

На практичному рівні в роботі було з’ясовано параметри ефективності 

всеохоплюючої доктрини санкційної політики США на двох епізодах – індійському та 

пакистанському, й адресної – на сирійському випадку. Вибір сирійського епізоду був 

зумовлений такими обставинами: стратегічним значенням Сирії для побудови 

сучасної системи безпеки на Близькому й Середньому Сході; тривалим періодом 

застосування санкційних заходів, багатовимірністю цілей дипломатії США й 

комбінованою тактикою реалізації політики санкцій.  

У підсумку підкреслимо, що незважаючи на те, що дослідження політики санкцій 

на ниві вітчизняної міжнародно-політичної науки перебувають у зародкому стані, їхнє 

значення для перспективного розвитку України важко переоцінити, адже в сучасних 

реаліях за допомогою стратегії санкцій створюються регіональні торговельно-

економічні структури й режими, здійснюється управління міжнародними  

фінансовими потоками, контролюються прямі іноземні інвестиції, діяльність 

міжнародних фінансових і політичних організацій, функціонування політичних 

одиниць. У такий спосіб політика санкцій стає інструментом зміщення балансу сил на 
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регіональному та глобальному рівнях, чинником формування ієрархії у світовому 

порядку ХХІ ст. До того ж, такий елемент санкційної політики як ембарго на поставки 

озброєнь та товарів подвійного використання слугує додатковим важелем управління 

міжнародними конфліктами й кризами, передусім у рамках концепції «негативного 

миру». Вчасне й виважене реагування вітчизняним МЗС на експлуатацію санкційної 

політики провідними світовими акторами дозволить Україні виступати активним 

суб’єктом у цих процесах і надаватиме українському чиннику системоформувального 

характеру в сучасних міжнародних координатах, а отже, дозволить якнайкраще 

відстоювати власні національні інтереси й запобігати ймовірним ризикам, що можуть 

поставати перед Києвом за таких обставин. 

З іншого боку, використання санкційних заходів за певних міжнародно-

політичних умов здатне принести протилежні результати, акумулювати процеси, 

спроможні підірвати внутрішній режим світового порядку і, таким чином, призвести 

до появи нових роз’єднувальних геополітичних ліній, посилення геополітичної 

конкуренції між сформованими центрами сили. У світлі вищевказаного для молодої 

незалежної держави, якою є й Україна, вивчення практики світо-політичної 

конкуренції на глобальному рівні через застосування санкційних заходів є запорукою 

реалізації грамотної стратегії взаємодії, як із центросиловими країнами, так і 

державами, що розвиваються, політичного, соціально-економічного й культурного 

процвітання в цілому. 

Зрештою, переосмислення західного досвіду здійснення політики санкцій 

дозволить Україні в подальшому прогнозувати виклики як внутрішньополітичного, 

так і зовнішньополітичного характеру, що продукує цей інструмент впливу, а значить 

робитиме з нашої держави конкурентоспроможного й стабільного гравця на світовій 

сцені. 


