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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА МАЛАЙЗІЇ 

У статті проведено історичний аналіз формування зовнішньої політики Малайзії як 

одного з лідерів країн субрегіону Південно-Східної Азії та Ісламського світу. Аналізуються 

як внутрішні чинники формування зовнішньої політики (політичний і соціально-

економічний розвиток країни, історичні та національні особливості, міжетнічні проблеми, 

боротьба з комуністичним партизанським рухом), так і зовнішні (роль «великих держав», 

еволюція системи безпеки й інтеграційні процеси в регіоні, прикордонні проблеми із 

сусідніми країнами, ісламський чинник і глобалізація).  

Виняткового значення надано змісту реформ запропонованих прем’єр-міністром 

Малайзії М. Мохаммадом (НЕП, проєкт «золотого динара»). Реформи були націлені на 

проведення реструктуризації економіки країни з метою досягнення рівномірнішого 

розподілу національного багатства на всіх рівнях, між різними громадами, щоб пропорції 

між бідними і багатими малайцями були приблизно такими ж, як і між бідними і багатими 

немалайцями. М. Мохаммад як державний і політичний діяч намагався перетворити 

Малайзію в індустріально розвинену державу до 2020 року і це йому вдалось.  

Акцентовано на дослідженні документів, якими керується Міністерство закордонних 

справ Малайзії при ухваленні зовнішньо-політичних рішень. Досліджено історію 

дипломатичної служби Малайзії, організаційну структуру Міністерства закордонних справ 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими і практичними завданнями. Малайзія за невеликий 

проміжок часу здійснила потужний економічний ривок і перетворилася з бідної 

колоніальної країни на процвітаючу державу з високим рівнем життя 

населення. Прагматична зовнішня політика, політична стабільність, 

віротерпимість, готовність до модернізації та водночас збереження 

національної самобутності, регіональний вектор зовнішньої політики – 

складники успіху сучасної Малайзії. В епоху глобалізації та трансформації 

міждержавних відносин, економіка Малайзії була скоригована відповідно до 

нових викликів глобалізованого світу. Малайзія давно перестала бути 
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сировинним придатком колишніх метрополій – упевнено входить у коло другої 

хвилі нових індустріальних країн (НІК) Азії та Америки, що характеризуються 

високими темпами економічного зростання, динамічними макроекономічними 

та внутрішньогалузевими структурними зрушеннями, високим професійним 

рівнем робочої сили, активною участю в міжнародному поділі праці, широким 

використанням для розвитку іноземного капіталу. З’явилися цілі регіони, які 

можна оголосити індустріальними, які стабільно зростають. Малайзію інколи 

називають «азійським тигром», тому не випадково на державному гербі 

зображено два тигри, що утримують геральдичний щит [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На тлі досить значного масиву 

вітчизняної наукової літератури зі східноазійської проблематики відчувається 

дефіцит спеціальних праць українських політологів та істориків, присвячених 

питанням зовнішньої політики Малайзії.  

Серед вітчизняних авторів, хто вивчав зовнішню політику Малайзії, слід 

назвати Надзвичайного і Повноваженого Посла України І.Є. Лоссовського. 

Професор С.О. Шергін, професор Н.Д. Городня вивчали регіональні 

інтеграційні процеси і діяльність багатосторонніх організацій у Південно-

Східній Азії й АТР. Дослідник О.В. Шевчук у своїй монографії «Система 

безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: фактори формування та тенденції 

розвитку» проводить аналіз детермінувальних факторів і визначальних 

тенденцій розвитку системи безпеки АТР у постбіполярний період.  

У межах розгляду відносин Малайзії з позарегіональними акторами 

вважаємо за необхідне виділити монографії професора Миколаївського 

державного гуманітарного університету ім. Петра Могили С.В. Проня «США та 

Японія в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (50–90-і роки ХХ століття)» та 

професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

П.М. Ігнатьєва «Індія на шляху до лідерства в Південній Азії».  

Кандидат історичних наук А.Р. Галушко-Адайкін у своїй монографії 

«Історія Республіки Індонезія» дослідив еволюцію внутрішньої та зовнішньої 

політики Індонезії відповідно до панівної ідеології, правлячих сил тощо. У 
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дослідженні висвітлено період «конфронтації» та вторгнення військ Індонезії 

на територію Малаккського півострова як протидія президента А. Сукарно 

(1947–1967) формуванню нової федеративної держави – Малайзія (у складі 

Федерації Малайзії, Сінгапуру та східних штатів Сабах і Саравак). Не оминув 

дослідник у своїй монографії територіальний конфлікт між Індонезією та 

Малайзією, який стався 8 квітня 2005 р. через претензії останньої на акваторію 

Амбалат, яка в малайзійських картах позначалася територією під назвою Blok 

XYZ, що за попередніми геологічними дослідженнями є багатою на газ і нафту. 

Серед представників української наукової думки варті уваги також праці 

Е. Бажанової, М. Бєлєскова, Є. Барщевського, А. Воскресенського, 

В.Головченка, М. Кулініча, К. Колдунової, О. Коломієць, В. Крижанівського, 

Г.Перепелиці, О. Пономарьова, С. Проня, О. Радченка, Л. Ткачука, І. Холода, 

В.Шведа, Р. Шахматенка. 

У країнах Південно-Східної Азії дану проблематику вивчають А. Ачар’ї, 

М. Бісона, М. Веслі, М. Гунда, Д. Емерсон, Р. Еммерса, Е. Тан, А. Коллінза, М. 

Ляйфера, К. Негера, Г. Несадураї, Дж. Рейвенгіла, Р. Северіно та інші.  

Формування мети статті. Метою цієї статті є дослідження зовнішньої 

політики Малайзії від моменту здобуття незалежності дотепер, простежити її 

трансформацію та вплив на внутрішню політику, а тому на економічне 

благополуччя країни.    

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Особливість формування зовнішньої 

політики Малайзії полягала в прив’язці її до безпосередньої залежності від 

особи кожного минулого і нинішнього прем’єр-міністра. У період британського 

колоніального панування всі функції зовнішніх зносин Малайзії перебували під 

жорстким контролем Великої Британії. Незалежна зовнішня політика Малайзії 

почала формуватися від 31 серпня 1957 року, від моменту здобуття 

незалежності від Великобританії. Того часу зовнішнє міжнародне середовище 

було непередбачуваним і ворожим для Малайзії через ідеологічне 
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протистояння, а внутрішня ситуація нестабільною через комуністичний 

повстанський рух 1948 р. 2.  

З перших днів існування перед країною постали проблеми формування 

власної міжнародної політики, встановлення дипломатичних відносин з іншими 

державами, створення зовнішньополітичної служби. У перші роки незалежності 

Малайзія не виявляла будь-якої помітної активності на зовнішньополітичній 

арені, перебуваючи переважно в річищі зовнішньої політики колишньої 

метрополії. Історичний аналіз дозволяє виділити цілу низку причин такого 

продовження зовнішньополітичної залежності молодої країни, серед них: 

наслідки 350-літньої колоніальної залежності (послідовно від Португалії, 

Голландії та Великої Британії); засилля іноземного, переважно британського, 

капіталу в економіці; присутність потужного британського військового 

контингенту на території країни та неготовність проводити самостійну 

оборонну і зовнішню політику; суттєвий ідеологічний вплив колишньої 

метрополії; значна кількість громадян Великої Британії, які залишилися 

працювати в державному апараті; відсутність або нестача національних кадрів 

– фахівців із зовнішньої політики, обмеженість фінансових ресурсів та інших 

можливостей [3]. 

У період 1957–1969 рр. першим прем’єр-міністром був Тунки Абдул 

Рахман Путра аль-Хадж. Зовнішня політика Малайзії була спрямована на 

«виживання» молодої незалежної країни, урядом відкрито сповідувалась 

антикомуністична політика та простежувалася тісна співпраця з країнами 

заходу. Малайзія була сильним противником апартеїду, ініціювала проєкти 

регіонального співробітництва в межах ASA (1960), MAPHILINDO (1963) та 

АСЕАН (1967) 4.  

Збереження та розвиток відносин з колишньою метрополією та іншими 

країнами Британської Співдружності на першому етапі незалежності стали 

головним пріоритетом зовнішньої політики Малайзії. У жовтні 1957 року уряд 

країни уклав з Великою Британією Угоду про оборону та взаємодопомогу, 

згідно з якою остання зберігала на території молодої країни свої війська та 
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військові бази і навіть мала можливість будувати нові. Право розміщувати в 

Малайзії свої війська у складі стратегічного резерву Британської Співдружності 

зберігали також Австралія і Нова Зеландія. Ця Угода з військово-політичного 

боку тісно пов’язувала молоду країну з Великою Британією і накладала 

значний відбиток на її зовнішню політику, зокрема, країна мала певні 

зобов’язання щодо співпраці з SЕАТО, не будучи номінальним членом цього 

регіонального військового блоку (South-East Asia Treaty Organization – аналог 

NАТО в Південно-Східній Азії, створена 1954 року за участі США, Австралії, 

Великої Британії, Франції, Нової Зеландії, Пакистану, Філіппін і Таїланду з 

метою колективної протидії можливій зовнішній агресії) [3, с. 51]. 

У період 1970–1976 рр. прем’єр-міністром було призначено Тун Абдула 

Разака. Характерною особливістю цього періоду було те, що Малайзія почала 

ідентифікувати себе як «мусульманська країна», набула членства в Організації 

Ісламська Конференція (ОІК), стала активним учасником руху неприєднання та 

заявила про свій нейтралітет і мирне співіснування. Під час цього періоду 

Малайзія почала дистанціюватися від великих держав, поставила акцент на 

регіоналізмі та започаткувала контакти і дипломатичні відносини з 

комуністичними країнами, диверсифікувала залученість інвестицій [5]. 

У цей період одним із наріжних каменів зовнішньої політики Малайзії 

стала ідея створення нейтральної зони в регіоні Південно-Східної Азії. У 

листопаді 1971 року міністрами закордонних справ країн АСЕАН було 

підписано Куалалумпурську декларацію, що закликала до створення в регіоні 

зони миру, свободи та нейтралітету.  

Успішному проведенню політики нейтралітету та зменшенню небезпеки 

зіткнення інтересів великих держав у регіоні, згідно з малайзійським планом, 

мала сприяти поетапна ліквідація іноземних військових баз у державах регіону. 

Для реалізації цієї ідеї також передбачався поетапний вихід країн регіону з 

військових союзів, що були створені раніше за участі великих держав. 

Під час проведення політики нейтралітету в Південно-Східній Азії 

повинні були закріпитися кордони, які сформувалися між державами регіону, 
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що мало велике значення для самої Малайзії з огляду на наявність 

територіальних претензій Філіппін на східно-малайзійський штат Сабах і 

територіальні проблеми з іншими сусідніми країнами. Таким способом країни 

АСЕАН мали б урегулювати існуючі між собою конфлікти та розбіжності в ім’я 

збереження миру та стабільності в регіоні, що сприяло б зміцненню 

внутрішньої стабільності в самих державах регіону. 

Від початку 70-х років у Малайзії відбувалося певне переосмислення 

поглядів на відносини з Китайською Народною Республікою, що було 

викликано як загальними змінами геополітичної ситуації в Азії, так і наданням 

допомоги Китаєм у подоланні наслідків руйнівної повені в Малайзії 

(наприкінці 1970-х – на початку 1971 року.  

1971 року під час сесії ГА ООН Малайзія, яка раніше дотримувалася 

концепції «двох Китаїв», проголосувала за Резолюцію, що передбачала 

відновлення прав КНР у цій найвпливовішій міжнародній організації. А в 

травні 1974 року під час офіційного візиту до Пекіна прем’єр-міністра Малайзії 

Абдул Разака між двома країнами було встановлено дипломатичні 

відносини [3, с. 36]. 

У роки діяльності третього прем’єр-міністра Малайзії Хусейна Онна 

(1976–1981) розпочався період консолідації, у якій наріжним каменем 

зовнішньої політики була співпраця в межах АСЕАН. Така консолідація 

посилилася після падіння Сайгонського режиму Південного В’єтнаму та 

об’єднання цієї країни 1975 року, що привело до фактичного завершення 

американської військової присутності в Південно-Східній Азії. 1976 року на 

індонезійському острові Балі відбувся Перший саміт АСЕАН, на якому було 

підписано  багатосторонній Договір про дружбу та співробітництво. У цей 

період у малайзійській зовнішній політиці тривала тенденція дедалі більшого 

наголосу на незалежності, неприєднанні та рівновіддаленості від впливу 

великих держав. Концепція необхідності  забезпечення принципу регіонального 

нейтралітету розглядалася як одна з найважливіших у зовнішній політиці 

країни [5]. 
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Найбільших принципових змін зовнішня політика Малайзії зазнала під 

час правління четвертого прем’єр-міністра країни Махатхіра Мохаммада 

(1981–2003). Хоча її головні напрями, цілі та принципи залишилися 

незмінними, вона набувала дедалі більшої прагматичної та економічної 

орієнтації, характеризувалася наполегливими зусиллями щодо захисту 

інтересів, прав і прагнень країн, які розвиваються (країн «третього світу»). 

Одним з основних зовнішніх пріоритетів Малайзії того часу був активний 

розвиток співпраці з цими країнами, зокрема у форматі «Південь-Південь». 

Найбільше наголошувалося на  активнішому розвитку двосторонніх зв’язків з 

партнерами з АСЕАН і зміцненні відносин з мусульманськими країнами.  

У цей період зовнішня політика країни характеризувалася численними 

новими ініціативами, серед яких: 

–  «Антарктика як спільний спадок людства»;  

– «Політика Східного спрямування» («обличчям до Сходу»);  

– лідерство серед країн, що розвиваються, щодо проблематики, яка 

становить загально світовийінтерес (питання захисту навколишнього 

середовища, демократії та прав людини тощо);  

– визначення переваг і недоліків впливу процесів глобалізації на країни 

«третього світу»; 

–  активний і рішучий підхід до розв’язання Палестинської проблеми та 

Апартеїду;  

– Політика Ісламської Єдності – головування на 10-му саміті Організації 

Ісламської Конференції, проведення 1-го EXPO ОІК, формування Організації 

D-8 («Developing Eight» – включає вісім мусульманських країн, що 

розвиваються: Малайзію, Туреччину, Єгипет, Індонезію, Іран, Пакистан, 

Бангладеш і Нігерію. Головною метою створення D-8 є поліпшення 

економічних позицій цих країн у загальносвітовому економічному просторі, 

встановлення нових взаємовигідних торговельних зв’язків і збільшення 

товарообігу);  
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– міжнародний мир і безпека – діяльність Малайзії як непостійного члена 

Ради Безпеки ООН, участь у міжнародній миротворчій діяльності в таких 

країнах, як Боснія і Герцеговина, Камбоджа, Косово, Намібія, Сомалі та 

Східний Тимор. Малайзія також активно виступає проти подвійних стандартів і 

вибірковості в міжнародній політиці, будь-яких превентивних каральних акцій 

проти держав без відповідних санкцій ООН; 

–  боротьба проти міжнародного тероризму: Малайзія активно виступає за 

пріоритетний розвиток регіональної міжнародної співпраці з протидії 

тероризму, проводить з 2002 р. зустрічі міністрів закордонних справ країн ОІК з 

проблем тероризму, створила в м. Куала-Лумпур Регіональний південно-

східно-азійський контртерористичний центр (SEARCCN) з метою навчання та 

підготовки спеціалістів і розбудови відповідної інфраструктури; 

– активний розвиток двосторонніх зв’язків з країнами Африки, 

Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, зокрема у сферах торгово-

економічної співпраці, інвестицій і передачі технологій у дусі співпраці у 

форматі «Південь-Південь». Тоді ж було відкрито цілу низку посольств 

Малайзії в зазначених країнах, на деякі з них було поширено дію Малайзійської 

програми технічної співпраці. 

У роки керівництва урядом М. Мохаммада Малайзією також  висунули 

важливі міжнародні ініціативи в економічній сфері, серед яких:  

– Східно-азійська економічна співпраця (починаючи від Східно-азіатської 

економічної групи (EAEG) до Східно-азійского економічного форуму і пізніше 

– АСЕАН+3 (АСЕАН+Китай, Японія, Південна Корея); 

– формування об’єднання G-15 найрозвиненіших країн Руху 

Неприєднання, налагодження взаємодії G-15 з групою країн «АСЕАН – країни 

басейну річки Меконг»;  

– співпраця регіонального розвитку – формування концепції «Трикутники 

розвитку» – IMTGT, IMSGT, BIMP-EAGA;  
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– економічна дипломатія: взаємні інвестиції («Prosper thy neighbors»), 

співпраця у форматі «Південь-Південь», Лангкавський міжнародний діалог і 

деякі інші ініціативи.   

Перші роки при владі прем’єра М. Мохаммада ознаменувалися 

погіршенням відносин з Великою Британією. У Малайзії різко негативно 

сприйняли рішення Лондона про підвищення з 1981 року плати за навчання в 

університетах Великої Британії для близько 16 тисяч малайзійських студентів. 

Водночас Велика Британія висловила незгоду щодо заходів уряду Малайзії з 

посилення контролю за природними ресурсами країни, сприймаючи це як 

приховану націоналізацію. У цій ситуації малайзійський лідер запровадив 

суворі обмеження на закупівлю товарів з Великої Британії та укладення 

контрактів з британськими кампаніями. Кожний такий контракт потребував 

особливого погодження уряду Малайзії. Зазначена політика отримала назву 

«Купуй британське в останню чергу» («Buy British last»). Лише візит М. 

Мохаммада до Лондона 1983 року та його переговори з британським прем’єр-

міністром М. Тетчер дещо пом’якшили напруження у відносинах між країнами.  

За умов погіршення відносин з колишньою метрополією малайзійський 

прем’єр, прагнучи використати досвід економічного розвитку таких успішних 

країн, як Японія та Південна Корея, проголосив нову зовнішньополітичну 

ініціативу – «Обличчям до Сходу», яка передбачала поглиблення відносин та 

інтенсивний розвиток співпраці із зазначеними країнами [6]. 

Ще однією ініціативою М. Мохаммада став проєкт «золотого 

(ісламського) динара», який він запропонував для розгляду 2001 року. Основна 

мета проєкту – це акумуляція забезпеченого золотом капіталу в 

мусульманському світі. В основі проєкту лежить ідея – «золото в обмін на 

енергетичні ресурси», тобто створення міжнародної валюти для внутрішньо- і 

зовнішньоекономічних операцій між її учасниками і побудови надійної 

фінансової системи. 

Про золотий стандарт не випадково заговорили саме в мусульманському 

світі. Ідея мусульманської валюти, забезпеченої дорогоцінними металами, дуже 
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стара. Їй близько півтори тисячі років. Динар згадується в Корані. Згідно з 

історичними даними це була монета із золота в 24 карата, або 4,25 грама. 

Мусульманам пропонувалося використовувати такі гроші при здійсненні 

операцій, виплати очисного податку (закят) і для заощаджень. Поняття 

золотого стандарту має особливе значення в мусульман. Заборони ісламу в 

економічній сфері були сформульовані в епоху, коли неможливо було уявити 

собі грошову систему. У висловлюваннях Пророка Мухаммеда засуджується 

лихварська практика. А поява паперових грошей не вплинула істотно на 

уявлення мусульман про заборону лихварської практики.    

Проєкт «золотого динара» почав активно обговорюватися на 

міжнародному рівні після Азійської фінансової кризи 1997–1998 рр. 

Ініціатором реалізації цього проєкту виступила саме Малайзія, оскільки вона з 

найменшими втратами для своєї економіки змогла подолати наслідки цієї 

кризи. Після кризи авторитет Малайзії в мусульманському світі і в країнах 

Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) істотно зріс, 

тоді ж була реанімована ідея золотого динара. 

М. Мохаммад представив проєкт золотого динара як адекватну відповідь 

на дії валютних спекулянтів, обвал національної валюти багатьох держав під 

час кризи 1997–1998 рр. і підтримав ідею створення нової міжнародної валюти 

як альтернативу долару США. Ця ініціатива була націлена на зменшення 

зовнішньої залежності економік ісламських країн. На його думку, паперові 

гроші не мають постійної внутрішньої вартості, що робить їх дієвим 

інструментом маніпуляції та арбітражу, що спостерігалося при азійській 

економічній кризі. 

М. Мохаммад стверджував, якщо коливання золотого динара будуть 

прив’язані до коливання цін на золото, то в подальшому вдасться уникнути 

негараздів, що були в минулому. Більш того, ризики спекуляцій з новою 

валютою будуть зведені до мінімуму, а це значить, що міжнародна торгівля 

отримає достатньо стабільний інструмент для розрахунків, майже не 
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потребуючи хеджування. Як головну перевагу системи «золотого динара» він 

передбачав надійність у захисті від інфляційних ризиків. 

У листопаді 2001 року в Дубаї відбулася церемонія введення в обіг 

«золотого динара» (вагою 4,25 г) і срібного дірхама (вагою 3 г). У проєкті 

погодилися брати участь Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Бахрейн та 

Оман. У серпні 2002 року М. Мохаммад організував конференцію в Куала-

Лумпур за участю представників Організації Ісламська Конференція (ОІК) під 

девізом «Стабільна і справедлива світова валютна система». На конференції 

було запропоновано застосовувати золотий динар для двосторонніх розрахунків 

між Малайзією і її торговельними партнерами до середини 2003 року, а згодом 

– і для багатосторонніх розрахунків. М. Мохаммад порівнював проект 

«золотого динара» із Бреттон-Вудською системою, яка регулювала валютні 

курси, прив’язавши валюту країн-учасників системи до золота [8; 9; 10; 11]. 

За роки перебування при владі п’ятого прем’єра країни Абдули Ахмада 

Бадаві (2003–2009) зовнішньополітичні ініціативи були уточнені та 

доопрацьовані. Серед найпомітніших можна виокремити такі: 

– формування прагматичних відповідей на сучасні геополітичні та 

економічні виклики; 

– більш комплексний і науковий підхід до формулювання офіційної 

позиції Малайзії з того чи іншого міжнародного питання;  

– відігравати провідну роль у Русі неприєднання, ОІК і АСЕАН;   

– динамічне поглиблення змісту зовнішньої політики; 

– формулювання концепції Ісламу Хадхарі, позиціювання Малайзії як 

провідного прикладу прогресивної та толерантної ісламської держави. 

Очевидним зовнішньополітичним пріоритетом шостого прем’єр-міністра 

Малайзії Наджиба Тун Разака (вступив на посаду у квітні 2009 р.) стало 

налагодження персональних контактів зі своїми колегами з держав АСЕАН. 

Саме цій меті підпорядковувалися його візити до Індонезії (22–23 квітня 2009 

р., 20 жовтня 2009 р.), Брунею (29–30 квітня 2009 р.) та Сінгапуру (21–22 

травня 2009 р.). 8 червня з аналогічною місією Куала-Лумпур відвідав прем’єр-
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міністр Таїланду, а в грудні 2009 року відбулися візит Н. Разака до цієї країни 

та історичне спільне відвідання прем’єрами двох країн південних регіонів 

Таїланду, у яких останніми роками спостерігалася терористична активність 

місцевих мусульманських сепаратистських рухів. Усе це, а також активна 

участь керівництва Малайзії в міжнародних заходах у рамках багатосторонніх 

форумів АСЕАН і АТЕС стали яскравим свідченням пріоритетності 

регіонального вектора зовнішньої політики нового уряду Малайзії.  

Важливі кроки було зроблено новим урядом для активізації 

двостороннього співробітництва з Китаєм. Упродовж 2009 року відбувся 

офіційний візит Н. Разака до КНР (2–5 червня) та державний візит до Малайзії 

президента КНР Ху Цзіньтао (10–12 листопада). Підписано Спільний план дій 

зі стратегічного партнерства, який став дорожньою картою, що охоплює 

співпрацю у 12 основних сферах – економіка, політика, наука, освіта, ВТС 

тощо. Уперше при визначенні характеру двосторонніх відносин сторонами було 

використано визначення «стратегічне партнерство». Укладено Угоду про 

скасування візового режиму для власників дипломатичних і службових 

паспортів, досягнуто домовленості про розширення співпраці між 

Національною нафтогазовою компанією Малайзії «Петронас» і китайською 

Національною нафтовою корпорацією (зокрема, у спільній розробці родовищ у 

Судані). Сторони погодили умови будівництва другого мосту до о. Пенанг, 

принципові моменти щодо будівництва залізниці Гемас-Джохор Бару, 

алюмінієвого заводу та паперового комбінату в штаті Саравак. Контракти на 

відповідні об’єкти будівництва отримали китайські компанії. 

Можна зазначити помітну інтенсифікацію малайзійсько-американського 

діалогу. 14–15 травня 2009 року міністр закордонних справ Малайзії А. Аман 

здійснив робочий візит до Вашингтона, під час якого відбулися переговори із 

Державним секретарем США Г. Клінтон і головою комітету в закордонних 

справах Сенату Р. Лугаром.  

У вересні 2009 року Малайзію відвідав заступник Державного секретаря 

США Д. Стейнберг. Головною темою, яка обговорювалася під час його зустрічі 
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з Н. Разаком, стало розблокування переговорного процесу навколо створення 

малайзійсько-американської зони вільної торгівлі. Сам факт візиту 

Д. Стейнберга (перший за два роки візит такого рівня після візиту до Куала-

Лумпура Держсекретаря К. Райс у липні 2007 року) і тематика переговорів 

засвідчили, що як США, так і Малайзія намагаються віднайти нову парадигму 

двосторонніх відносин. При цьому остання не приховує, що покладає значні 

сподівання на нову політику адміністрації президента Б. Обами щодо країн 

ісламського світу. 

Перший візит Н. Разака до США 23–24 листопада 2009 року мав 

винятково діловий, а не політичний характер. Перебуваючи в Нью-Йорку та 

Вашингтоні, він не провів жодної зустрічі з офіційними політичними 

очільниками країни, зосередившись на спілкуванні з вищим менеджментом 

корпорацій «Моторола», CIMB Group, Credit Suisse та медіамагнатом Стівом 

Форбсом.  

У І кварталі 2010 року спостерігалося певне загострення малайзійсько-

американських відносин. Американська сторона виступила з критикою факту 

викрадення з малайзійської військово-повітряної бази «Сунгай» двох 

авіаційних двигунів для винищувачів американського виробництва. За 

офіційними даними слідства, зазначені двигуни були продані до Аргентини, 

після чого перенаправлені до Уругваю. Водночас у деяких ЗМІ існували 

непідтверджені припущення, що двигуни через треті країни були продані Ірану.  

15 січня Державний департамент США оголосив застереження для 

громадян США на відвідання східно-малайзійського штату Сабах, яке було 

спричинено ризиком організації терористичних актів і викрадення іноземних 

туристів терористичними і кримінальним угрупованнями, які нібито базуються 

в Сабаху та на півдні Філіппін. Зазначене попередження викликало гостру 

негативну реакцію уряду Малайзії. Американську сторону було офіційно 

закликано зняти застереження, оскільки воно паплюжить репутацію Малайзії і 

завдає шкоди розвитку туризму. 
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23 січня 2010 року колишній прем’єр-міністр Малайзії М. Мохаммад в 

інтерв’ю для місцевих ЗМІ припустив, що терористичний напад на США – 9/11 

було сплановано американськими спецслужбами для того, щоб розпочати війну 

проти країн мусульманського світу. В інтерв’ю також наводився перелік 

доводів на користь такого твердження.  

Кульмінацією загострення відносин стала заява голови комітету в 

закордонних справах Сенату США Дж. Керрі на захист лідера опозиції 

А. Ібрагіма, стосовно якого порушено кримінальну справу зі звинуваченням у 

содомії, та відповідні гострі заяви представників політичного істеблішменту 

Малайзії про втручання США у внутрішні справи країни. 

Водночас, зазначені негативні прояви в цілому принципово не вплинули 

на загальну тенденцію, яка характеризується зближенням позицій, 

поліпшенням взаєморозуміння та активізацією американсько-малайзійських 

відносин за часів адміністрацій Б. Обами та Н. Разака. Вагомою підставою для 

такого висновку, зокрема, можуть слугувати результати другого чотириденного 

візиту малайзійського прем’єра до США, який завершився 18 квітня 2010 року. 

Н. Разак узяв участь у роботі саміту з питань глобальної ядерної безпеки та 

провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема, 40-хвилинну бесіду із 

президентом США Бараком Обамою, під час якої голови держав обговорили 

двосторонні відносини, питання безпеки та боротьби з тероризмом в азійському 

регіоні. Прикметною ознакою цієї події було те, що серед країн усього 

азійського регіону американська сторона ініціювала зустрічі Б. Обами лише з 

Н. Разаком і президентом КНР Ху Цзіньтао (у саміті брали участь 47 голів 

держав і урядів, серед яких 11 керівників азійських країн).  

Підбиваючи підсумки свого візиту до США, Н. Разак зазначив, що він 

став одним із найплідніших його закордонних візитів, а наслідком зустрічі з 

Б. Обамою має стати подальше потепління двосторонніх політичних відносин і 

значне пожвавлення малайзійсько-американського співробітництва в 

економічній та інвестиційних галузях. 
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У квітні 2010 року відбувся чотириденний офіційний візит прем’єр-

міністра Малайзії Н. Разака до Японії, під час якого проведено двосторонні 

зустрічі з прем’єр-міністром, імператором і спікером Парламенту країни, 

представниками великих японських корпорацій, а також двосторонній бізнес-

форум і відвідання японського сталеливарного комбінату «JFE». Останніми 

роками Японія незмінно входить до трійки найбільших торговельних партнерів 

Малайзії (після Китаю та США), а також є найбільшим зовнішнім інвестором 

економіки країни. 

Важливим пріоритетом зовнішньої політики уряду Н. Разака була 

багатостороння співпраця у форматі АСЕАН. Упродовж 2009 року Малайзія 

брала активну участь у низці традиційних заходів у рамках угруповання, 

головними з яких стали – 14-й та 15-й саміти Асоціації (Таїланд, лютий і 

жовтень 2009 р.). За підсумками самітів ухвалено 63 міжнародні документи, 

серед яких: Декларація щодо дорожньої карти для спільноти АСЕАН до 

2015 р.; Угода про вільну торгівлю АСЕАН-Австралія-Нова Зеландія; 

Декларація щодо зміни клімату; Декларація про заснування Міжурядової 

комісії АСЕАН із прав людини; Угода про привілеї та імунітети АСЕАН. 

Уряд Наджиба Разака намагався не лише подолати фінансово-економічну 

кризу, але й досягти до 2020 року показників розвинених країн світу, стати 

державою з високим рівнем доходів на душу населення. Для запровадження 

масштабної трансформації країни прем’єром було представлено відповідну 

стратегію, яка базується на восьми ініціативах, що складаються з чотирьох 

головних і чотирьох додаткових компонентів. Чотирма головними 

компонентами трансформаційної стратегії є такі фундаментальні ініціативи: 

концепції «Єдина Малайзія» і «Служити людям сьогодні», Програма урядової 

трансформації (ПУТ), Нова економічна модель (НЕМ), а також 10-й 

п’ятирічний план розвитку Малайзії (2011–2015). Допоміжними компонентами 

трансформації стратегії уряду Малайзії є: розвиток творчості, креативності та 

інноваційності як складників загальної культури; прискорення процесів 
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ухвалення рішень та вжиття практичних заходів; забезпечення реальної 

цінності національної валюти; наголос на перевагах інтеграції.  

Концепція «Єдина Малайзія» полягала в розбудові єдиного 

багатокультурного та багатоконфесійного суспільства на засадах рівності та 

взаємоповаги до всіх рас, націй і релігій у країні. Її мета – збереження та 

зміцнення расової гармонії, усунення взаємних підозр між національними 

групами країни. Суспільство має ідентифікувати себе з громадянством певної 

держави, а не за етнічними, релігійними або расовими ознаками. При цьому 

наголошується на національній єдності, міжетнічній гармонії та ефективному 

управлінні. Концепцією також проголошуються 8 ключових цінностей, 

сповідання яких має сприяти втіленню її в життя, а саме: наполегливість, 

найвища майстерність і професіоналізм, прихильність, лояльність, освіченість, 

скромність, чесність і гідність. Отже, саме єдність нації проголошується 

ключовим елементом на шляху досягнення спільної мети – розбудови 

розвиненої процвітаючої держави. 

У Програмі урядової трансформації (ПУТ) визначено шість Національних 

ключових сфер досягнення результатів (НКСДР), серед них: зниження рівня 

злочинності; боротьба з корупцією; поліпшення системи та рівня освіти; 

підвищення стандартів життя домогосподарств із низьким рівнем доходів; 

поліпшення сільської інфраструктури; поліпшення міського громадського 

транспорту. У кожній із зазначених шести сфер НКСДР відповідними 

міністерствами, агентствами й відомствами країни розроблені спеціальні 

програми та комплекс необхідних заходів для ефективного досягнення 

поставлених цілей. 

Ініціативи уряду з питань економічної лібералізації передбачають вжиття 

спеціальних заходів із метою залучення прямих іноземних інвестицій завдяки 

активній участі в усесвітніх змаганнях за глобальні фінансові ресурси, життєво 

необхідні для подальшого розвитку економіки країни. Деякі з цих заходів 

включають: надання дозволу іноземним компаніям на отримання контрольних 

пакетів акцій будь-яких підприємств і компаній за винятком окремих 
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стратегічних галузей (телекомунікації, енергетика, банківська справа, фінансові 

інституції), послаблення владних повноважень і лібералізація діяльності 

урядового комітету з іноземних інвестицій (тепер його дозволу потребують 

лише такі іноземні компанії, які проводять операції з нерухомістю, що 

зачіпають інтереси держави, і на суму, що перевищує 7 млн дол. США); 

скорочення мінімальної квоти щодо етнічних малайзійців – власників 

публічних компаній, зареєстрованих на біржі, від 30 до 12,5%. 

З метою подолання фінансово-економічної кризи урядом в оперативному 

порядку було запроваджено два Стимуляційні пакети для захисту економіки та 

запобігання її можливому «вільному падінню» (Перший пакет – у листопаді 

2008 року в розмірі 2 млрд дол. США; другий пакет – березень 2009 року в 

розмірі 16,5 млрд дол. США) [12, с. 88–90]. 

Прем’єрський пост Н. Разак залишив після того, як у травні 2018 р. на 

парламентських виборах у країні вперше за останні понад 60 років перемогла 

опозиція. Коаліція «Альянс надії», до складу якої входило п’ять партій, 

отримала 113 з 222 місць у Палаті представників конституційної монархії. 

Авторитет серед місцевого населення Н. Разак втратив також через 

корупційний скандал, пов’язаний із крадіжкою 700 мільйонів доларів з 

державного інвестиційного фонду 1MDB [13]. 

Зовнішньополітичні пріоритети сьомого прем’єр-міністра Малайзії 

Махатхіра Мохаммада (вступив на посаду в 92-річному віці у травні 2018 р.) 

були сформульовані в жовтні 2019 року в документі під назвою «Основи 

зовнішньої політики для нової Малайзії». У своїй діяльності 

зовнішньополітична служба Малайзії передбачає такі головні цілі: забезпечення 

мирних відносин з усіма країнами світу незалежно від їхньої ідеології та 

політичної системи; забезпечення незалежної, безсторонньої та принципової 

позиції щодо проблем міжнародної та регіональної політики; встановлення та 

реалізація тісних відносин та економічного партнерства з усіма країнами, 

насамперед з країнами АСЕАН та іншими дружніми країнами регіону; 

сприяння забезпеченню миру та стабільності в регіоні завдяки розбудові засобів 
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і механізмів розв’язання конфліктів; відігравання впливової, лідируючої ролі як 

головуючої країни в АСЕАН, Русі неприєднання та Організації ісламської 

конференції; активна та значуща участь в ООН, зокрема у зусиллях з подолання 

несправедливості та гноблення, дотримання міжнародного права; позиціювання 

Малайзії як провідного прикладу толерантної та прогресивної ісламської 

держави. 

В умовах глобалізації та все зростаючого фактора недержавних гравців у 

сфері зовнішньої політики (транснаціональні корпорації, неурядові організації 

тощо) важливим імперативом насамперед для невеликих держав-націй є ще 

активніша, тісна, всестороння співпраця. Тому Малайзія намагається 

підтримувати дружні дипломатичні і торговельні відносини з багатьма 

державами світу, включаючи Китай та США. 

У новому зовнішньополітичному документі акцентується на співпраці в 

межах організації «Південь-Південь», участь у реформуванні регіональних і 

міжнародних організацій, залученні до розв’язання ізраїльсько-палестинської 

проблеми та суперечки в Південно-Китайському морі за належність островів 

Спратлі [14]. 

З приходом до влади уряду М. Мохаммада було змінено 

зовнішньополітичні підходи щодо кризи Рогінджі. Раніше Малайзія 

відмовлялася надавати притулок особам, які досягали її берегів, забезпечуючи 

біженців лише продуктами харчування, а потім відправляла назад до М’янми. 

При уряду М. Мохаммада Малайзія змінила свою політику стосовно цих 

біженців і погодилася надавати тимчасовий притулок народу рогінджа [15]. 

Історія дипломатичної служби Малайзії бере свій початок від 1956 

року, саме тоді було засновано Міністерство закордонних справ і перших 11 

дипломатів направлено до Великобританії та Австралії на навчання. 1966 р. 

міністерство переїхало з будівлі Султан Абдул Самад (the Sultan Abdul Samad 

Building) в новий комплекс, відомий як Wisma Putra в районі Букіт Петалінг, 

Куала-Лумпур. Відтоді, Міністерство закордонних справ Малайзії також відоме 

як Wisma Putra.  
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Перші дипломатичні місії в Малайзії були створені в Лондоні, 

Вашингтоні, Канберрі, Нью-Йорку, Нью-Делі, Джакарті та Бангкоку. Станом на 

1963 р. Малайзією було засновано 14 дипломатичних представництв за 

кордоном. Їхня кількість зросла до 21 1966 року. Нині Малайзія має 

розгалужену мережу зі 111 дипломатичних представництв у 84 країнах світу. 

Ця мережа включає в себе: 68 посольств, 17 високих місій, 2 постійні 

представництва при ООН та АСЕАН, 21 генеральне консульство, 2 

консульства, 1 торгове представництво. Деякі з цих місій одночасно 

акредитовані в сусідніх країнах. Дипломатичні місії за кордоном створюються 

для того, щоб підвищити міжнародний авторитет Малайзії за кордоном, 

створити позитивний імідж і бути своєрідним механізмом для досягнення 

національних інтересів Малайзії 16.  

1 липня 1991 року було  відкрито Інститут дипломатії та міжнародних 

відносин згідно з постановою Кабінету Міністрів Малайзії від 6 березня 1991 

року. Цей інститут відомий у Малайзії як IDFR. Перших 10 років він працював 

при Департаменті прем’єр-міністра М. Мохаммада під час його першої 

каденції, а з березня 2004-го IDFR офіційно став структурною одиницею 

Міністерства закордонних справ Малайзії. Навчання в IDFR пропонується 

також іноземним студентам в понад 142 країнах світу в рамках Програми 

технічного співробітництва Малайзії (MTCP). 

Інститут дипломатії та міжнародних відносин поліпшує знання у сфері 

міжнародних відносин і здійснює підготовку молодих спеціалістів для 

Міністерства закордонних справ Малайзії та інших міністерств і відомств. 

Особлива увага під час навчання надається вивченню іноземних мов. За час 

свого функціонування були запрошені до викладання такі видатні діячі, як  

Кофі Аннан, Харіс Сіладціс, Лі Сянь Лун, Нельсон Мандела, покійний Ясір 

Арафат та інші 17.  

Нормативно-правова база, якою керується Міністерство закордонних 

справ: 
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1. Закон «Про дипломатичні та консульські посадові особи (клятви і збори)» 

від 1959 р. № 348 (переглянутий у 1988 р.); 

2. Закон «Про дипломатичні привілеї (на основі Віденської конвенції)» від 

1966 р. №636; 

3. Закон «Про консульські зносини (на основі Віденської конвенції)» від 

1999 р. № 595; 

4. Закон «Про привілеї та імунітети іноземних представників» 

(переглянутий в 1995 р.) від 1967 р. № 541; 

5. Закон «Про привілеї та імунітети міжнародних організацій» від 1992 р. 

№485; 

6. Закон Конвенція про хімічну зброю від 2005 р. №641. 

Окрім вищезазначених законодавчих актів, Конституція Малайзії 

дозволяє парламенту ухвалювати закони, які пов’язані із зовнішніми справами, 

а саме: 

- договори, угоди та конвенції з іншими країнами; 

- ратифіковані договори, угоди та конвенції інших країн; 

- договори, що стосуються певних питань дипломатичних, консульських і 

торгових представництв; 

- договори міжнародними організаціями, зокрема, щодо участі в 

міжнародних організаціях і виконання рішень міжнародних організацій 

на території Малайзії; 

- видача злочинців-утікачів і питання еміграції; 

- видача паспортів, віз, дозволів на в’їзд та інших сертифікатів; 

- паломництво за межами території Малайзії [18]. 

Міністерство закордонних справ Малайзії очолює міністр закордонних 

справ, який призначається на посаду прем’єр-міністром. Міністр закордонних 

справ призначає генерального секретаря, який відповідно керує роботою 11 

департаментів, підзвітний і підконтрольний міністру закордонних справ (див. 

Додаток А) 19. 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з 

цього напряму. Зовнішня політика Малайзії, як і більшості інших країн, не є 

статичною категорією, її формулювання є суттєво динамічним процесом. За 63 

роки свого існування як незалежної держави зовнішня політика Малайзії (до 

1963 року – Федерація Малайя) еволюціонувала. До факторів, які впливали на 

зміну, можна зарахувати такі: зміна лідерства в країні, розвиток і зміни в 

глобальній політиці, регіональні ініціативи, зміни економічного ландшафту, 

процес глобалізації. Крім того, на формування зовнішньої політики і 

міжнародні відносини в цілому, безумовно, впливають такі сучасні та важливі 

фактори, як швидкі зміни інформаційних і комп’ютерних технологій. 

Прагматичність у зовнішній політиці, гарантування політичної стабільності, 

готовність до модернізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, 

регіональне співробітництво були основними факторами впливу на 

трансформацію внутрішньої політики, а тому економічного зростання та успіху 

сучасної Малайзії. 

 

Додаток А 
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Krupenya I.M. Malaysia’s foreign policy and diplomatic service. The article 

provides a historical analysis of Malaysia’s foreign policy-making as one of the 

leaders in Southeast Asia and the Islamic world. These are analyzed as internal 

factors of foreign policy formation: political and socio-economic development of the 

country, historical and national characteristics, interethnic problems, struggle 

against communist guerrilla movement, as well as external factors: role of «major 

powers», evolution of security system and integration processes in the region, border 

problems with neighboring countries, Islamic factor and globalization.  

Particular attention is paid to the content of the reforms (NEP, Gold Dinar 

project) proposed by the Prime Minister of Malaysia, M. Mohammad. The reforms 

aimed at restructuring the country’s economy in order to achieve a more even 

distribution of national wealth at all levels, between different communities, so that 

the proportions between the poor and rich Malays are about the same as between the 

poor and rich non-Malays. As a statesman and politician, M. Mohammad sought to 

transform Malaysia into an industrialized country by 2020, and he succeeded. 

Emphasis is placed on the study of the documents managed by the Ministry of 

Foreign Affairs of Malaysia when making foreign policy decisions. The history of the 

Diplomatic Service of Malaysia, the organizational structure of the Ministry of 

Foreign Affairs of Malaysia, has been investigated. 

Keywords: ASEAN, «ASEAN+3», «ASEAN+6», AТЕС, АТR, АDММ (Defense 

Ministers’ Meetings ASEAN), АDММ+ (Defense Ministers’ Meetings ASEAN, 

Australia, India, China, New Zealand, South Korea, Russia, US, and Japan), АRF 

(Regional Forum of ASEAN), State corporations for economic development (SCED), 

foreign policy, Malaysia, Malay investment fund (МІF), National Operational 

Council, New economic policy (NЕP), new industrial countries (NІC), Organization 

of Islamic Cooperation, Southeast Asia Regional Counterterrorism Center, Non-

Aligned Movement, «positive discrimination» policy, «gold dinar» project, Kuala 
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Крупеня И.Н. Внешняя политика и дипломатическая служба 

Малайзии. В статье проведен исторический анализ формирования внешней 

политики Малайзии как одного из лидеров стран субрегиона Юго-Восточной 

Азии и Исламского мира. Анализируются как внутренние факторы 

формирования внешней политики: политическое и социально-экономическое 

развитие страны, исторические и национальные особенности, межэтнические 

проблемы, борьба с коммунистическим партизанским движением, так и 

внешние: роль «великих держав», эволюция системы безопасности и 

интеграционные процессы в регионе, пограничные проблемы с соседними 

странами, исламский фактор и глобализация.  

Особое внимание уделено содержанию реформ предложенных премьер-

министром Малайзии М. Мохамадом (НЭП, проект «золотого динара»). 

Реформы были нацелены на проведение реструктуризации экономики страны с 

целью достижения более равномерного распределения национального 

богатства на всех уровнях, между различными общинами, чтобы пропорции 
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между бедными и богатыми малайцами были примерно такими же, как и 

между бедными и богатыми немалайцами. М. Мохаммад, как государственный 

и политический деятель пытался превратить Малайзию в индустриально 

развитое государство до 2020 года и это ему удалось. 

Акцент сделан на исследовании документов, которыми руководствуется 

Министерство иностранных дел Малайзии при принятии внешнеполитических 

решений. Исследована история дипломатической службы Малайзии, 

организационная структура Министерства иностранных дел Малайзии. 

Ключевые слова: АСЕАН, «АСЕАН+3», «АСЕАН+6», AТЕС, АТР, АДММ 

(Встречи министров обороны АСЕАН), АДММ+ (Встречи министров обороны 

стран АСЕАН, Австралии, Индии, КНР, Новой Зеландии, Южной Кореи, 

России, США и Японии), АРФ (Региональный форум АСЕАН), Государственные 

корпорации экономического развития (ГКЭР), внешняя политика, Малайзия, 

Малайский инвестиционный фонд (МИФ), Национальный Оперативный Совет, 

Новая экономическая политика (НЭП), новые индустриальные страны (НИС), 

Организация Исламского сотрудничества, Региональный центр по борьбе с 

терроризмом в Юго-Восточной Азии, Движение неприсоединения, политика 

«позитивной дискриминации», проект «золотого динара», Фондовая биржа 

Куала-Лумпура (ФБКЛ). 


