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У статті аналізується вплив Сполучених Штатів на динаміку та хід політико-
системних перетворень у регіоні Східної Європи. Досліджуються геополітичні та
геоекономічні проблеми регіону. Окремо розглянуто чинник безпеки як такий, що визначив
напрямок зовнішньої політики східноєвропейських країн.
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Проблема американського впливу на геополітичну динаміку східноєвропейського регіону
багатогранна і вимагає комплексного й об’єктивного дослідження. Детальний аналіз ролі і
місця Сполучених Штатів у демократичних перетвореннях східноєвропейських країн
здійснено в працях американських, польських, чеських, угорських і російських дослідників.
Над цією проблемою працювали такі вчені, як Р. Асмус, Р. Куглер, Ф. Ларабі, Р. Хорматс, Дж.
Мейєрс, М. Бокер, Р. Ульман, А. Корбонський, Л. Міллер, С. Телбот, Ю. Давидов та інші. Крім
того, під час проведення цього дослідження використовувались офіційні документи
американського уряду, зокрема слухання в Конгресі, офіційні листи, звернення та інші
документи президентів США, що дозволило забезпечити об’єктивність нашого дослідження.

Проте нині немає цілісного і комплексного дослідження механізмів реалізації
східноєвропейського вектора зовнішньої політики США. Окрім того, вимагає деталізації аналіз
і оцінка наслідків впливу офіційного Вашингтона на хід демократичних перетворень у країнах
Східної Європи.

Отже, метою статті є схарактеризувати вплив США на геополітичну динаміку та
проведення демократичних перетворень у країнах Східної Європи.

Для реалізації означеної мети поставлено такі завдання:
1. Проаналізувати характер і механізм впливу США на геополітичну динаміку Східної

Європи в період 1989 – 2009 рр.;
2. Оцінити наслідки геополітичних змін у регіоні для всієї системи міжнародних відносин

на європейському континенті.
Демократичні перетворення в Східній Європі кінця 1989 року змусили політико-

академічну еліту США переглянути стратегію «диференційованого підходу» до країн регіону,
яка активно проводилася в 1980-х роках і полягала в тому, що фінансова підтримка країн
регіону була прямо пропорційна їхній політичній боротьбі за демократизацію і лібералізацію.
Отже, на початку 1990-х років американська адміністрація опинилась перед гострою потребою
розробки нового зовнішньополітичного курсу щодо країн Східної Європи в цілому.

Для США найактуальнішим питанням на межі 80 – 90-х років ХХ ст. став перегляд своїх
цілей щодо Східної Європи. У межах біполярної системи все визначалося протистоянням двох
наддержав – США й СРСР, унаслідок, у Східній Європі офіційний Вашингтон заохочував все,
що могло б ослабити СРСР. Тепер офіційному Вашингтону довелося пригадати свої
національні цінності: як підкреслював американський аналітик Р. Ульман, ними були
«демократія, роль закону, відвертість і конкуренція в економіці» [1, с. 151].

Колишній державний секретар США Дж. Бейкер ще наприкінці 1989 року висунув ідею
«нової Європи на основі нового атлантизму», зміст якої полягав у створенні системи
євроатлантичної безпеки на базі НАТО. Посилення Альянсу автоматично розглядалося як
зміцнення позицій США в Європі [2, с. 15].

Сполучені Штати продемонстрували свою зацікавленість у «мирній еволюції демократії»
в Східній Європі. Як і раніше, США підтримували проведення політичних і економічних
реформ у країнах регіону, але не в збиток політичній стабільності регіону. Білий дім надавав



активну фінансову підтримку для демократизації суспільства східноєвропейських країн, а
також фінансував проекти, спрямовані на поліпшення економічного і соціального клімату в
країнах регіону. Водночас американський уряд неодноразово підкреслював, що економічна
допомога США не носитиме добродійний характер, і на її суттєве розширення слід
розраховувати тільки після того, як країни Східної Європи продемонструють поліпшення
економічної кон’юнктури.

Як відзначали американські експерти-міжнародники, досвід минулих років показав, що
надання пільгових умов у торгівлі й отримання кредитів сприяло тільки консервації
адміністративно-командної системи в соціалістичних країнах. Гроші, інвестовані в економіку
східноєвропейських країн, повинні працювати, тобто не тільки приносити інвесторам
прибуток, але й стати інструментом мотивації в проведенні подальших реформ, стимулювати
розвиток приватних і кооперативних підприємств, створювати вільні ринки товарів і послуг [3,
с. 1].

Важливість східноєвропейського регіону в період 1989 – 1990-х рр. для Сполучених
Штатів визначалася питаннями гарантій національної безпеки. Як декларувалось у Палаті
Представників Конгресу США при обговоренні можливостей, які виникли у зв’язку зі змінами
в регіоні, підтримка протягом попередніх 40 років демократичного самовизначення і ринкової
економіки у всіх європейських країнах здійснювалася не з метою отримання стратегічних
переваг і використання їх проти будь-якої країни, а тому що ці «цінності є найважливішими
для американської національної мети і головними для світу, в якому американські інтереси
повинні бути захищеними» [4, с. 14]. Отже, зростання уваги Сполучених Штатів до держав
Східної Європи в 1989 році пояснювалося, насамперед, необхідністю збереження стабільності
на європейському континенті.

Офіційний Вашингтон, прагнучи уникнути конфронтації з СРСР у регіоні, водночас чітко
усвідомлював, що американська східноєвропейська політика не може реалізовуватись у регіоні
без урахування регіональних інтересів і внутрішньополітичної ситуації в самому СРСР. На
думку провідного американського вченого Ст. Луєрса, вперше після Другої світової війни
Вашингтон і Москва мали спільні інтереси в Східній Європі: по-перше, уникнення відкритого
конфлікту; по-друге, скорочення своєї військової присутності в регіоні; по-третє, прагнення
обох держав провадити відкриту торгівлю і спрямовувати інвестиції в східноєвропейські
країни [5, с. 50]. Аналогічну позицію займав і інший відомий американський політолог Л.
Міллер, який зазначав, що найвдалішим зовнішньополітичним курсом на той момент для
Сполучених Штатів була б співпраця з Москвою щодо завершення «холодної війни» і
отримання взаємної вигоди [6, с. 60].

Місце східноєвропейського регіону серед зовнішньополітичних пріоритетів США в 1989
– 1990 роках неможливо оцінити однозначно. Явним було переважання політичних та
ідеологічних чинників. Пріоритетність цього регіону для США визначалася необхідністю
заповнення так званого «геополітичного вакууму», який виник унаслідок революцій у країнах
Східної Європи. Важливе значення для Сполучених Штатів мала також перемога західних
демократичних цінностей і невідворотність політичних, економічних та ідеологічних
перетворень у країнах Східної Європи.

Зміна геополітичної ситуації в Європі призвела до еволюції американської
східноєвропейської політики. Якщо до 1989 року політика США щодо країн регіону
здійснювалась у контексті американсько-радянського протистояння, то після революцій і з
початком трансформаційних процесів у регіоні вона стала частиною американсько-
загальноєвропейської політики, орієнтованої на реалізацію довготриваліших інтересів, а саме:
забезпечення умов для подальшої активної участі Сполучених Штатів у справах Європи.

Активізація процесів лібералізації в Польщі і Угорщині сприяли тому, що ці країни
розглядались у владних структурах США не тільки як держави, де відбуваються радикальні
політичні й економічні перетворення, але і як моделі і приклади переходу від комуністичної
форми правління до демократії. Революційні події в Польщі і Угорщині були знакові для
американських інтересів, оскільки несли в собі як певні перспективи, так і загрози для США.
Тому трансформація східноєвропейської політики Білого дому передбачала обговорення низки
проблемних питань, зумовлених внутрішніми і зовнішніми чинниками. Насамперед, таким
проблемним питанням було порушення прав людини комуністичними режимами і питання



еміграції. Саме перешкода вільному пересуванню громадянам з країн Східної Європи
розцінювалася як суттєве порушення прав людини [7, с. 19].

Така форма зовнішньополітичної діяльності, як надання фінансової допомоги
східноєвропейським країнам, у період до 1989 року використовувалась не часто і мала радше
випадковий, ніж системний, характер. Проте, починаючи від середини 1990 року політична
ситуація в Східній Європі змінилась, і саме фінансова допомога як форма реалізації зовнішньої
політики США в даному регіоні опинилася в центрі уваги законодавчої і виконавчої влади
США. Хоча економічна допомога Білого дому все ще сприймалась як своєрідна відповідь на
проблему еміграції зі Східної Європи, серед американської політичної еліти поширювалася
думка, що кредити стануть важливим інструментом, що впливатиме на розвиток Східної
Європи в цілому [8, с. 76].

Для закріплення фінансової допомоги країнам Східної Європи на законодавчому рівні, у
1989 р. американський Конгрес прийняв «Закон про підтримку східноєвропейської
демократії», в межах якого санкціонувалася загальна сума допомоги на 930 млн. дол. для
Польщі й Угорщини на 1990 – 1992 фінансові роки, включно з допомогою для структурного
реформування приватного сектору, а також із торговими, інвестиційними й екологічними
проектами, програмами перебудови демократичних інститутів, підтримки працевлаштування,
культурної і наукової співпраці [9].

Активізація контактів між країнами Східної і Західної Європи стала тим чинником, що
призвів до трансформації американських підходів щодо Східної Європи. Одним із питань, що
жваво обговорювались в американських політичних колах, було питання про необхідність для
США або розпочати активні дії щодо демократизації східноєвропейського регіону, або ж
передати цю роль західноєвропейським країнам. У дискусіях у Конгресі США щодо вказаної
проблеми сформувалися дві точки зору. Перша з них передбачала пріоритетність Західної
Європи в наданні допомоги постсоціалістичним країнам континенту, друга – Сполучених
Штатів.

Вірогідність провідної ролі країн Західної Європи пояснювалася географічним чинником
і традиційними зв’язками з державами Східної Європи, що давало першим природну перевагу
перед Вашингтоном. Так, на думку Р. Хорматса, колишнього представника держдепартаменту
США, лідерство в питаннях координування реформ у Східній Європі належить Європейському
Союзу. На переконання вченого, Західна Європа має історичне право на «відновлення Східної
Європи» [10, c.19]. Проте, незважаючи на те, що політик визнавав провідну роль Західної
Європи, він наполягав на тому, що інтереси як США, так і європейців, спрямовані на
досягнення єдиної мети: швидкої інтеграції Східної і Західної Європи.

Опоненти Г. Харматса вважали, що саме американська адміністрація повинна відіграти
провідну роль у Східній Європі. Як наголошувалось у матеріалах Конгресу, «достатньою
підставою вважається бажання східноєвропейських народів, щоб американські військові сили
були присутні в регіоні». На думку прихильників цієї ідеї, позиція Сполучених Штатів
сприятиме встановленню тісних зв’язків з країнами Східної Європи, що позитивно впливатиме
на присутність США в Європі, особливо, якщо НАТО втратить своє значення [11, с. 35].

У 1992 році в політичному істеблішменті США відбулися зміни: на президентських
виборах перемогла демократична партія на чолі з У. Клінтоном, яка, проводячи свою виборчу
кампанію, жорстко критикувала зовнішню політику президента-республіканця Дж. Буша.
Насамперед, критика стосувалася питань північноатлантичного партнерства і майбутнього
НАТО. Американські аналітики справедливо зазначали, що саме Північноатлантичний альянс
є основою присутності Сполучених Штатів у Європі і потужним інструментом впливу на
європейські справи, проте політологи визнавали необхідність змін усередині Альянсу для
пристосування його до нових реалій [12, с. 37].

У щорічному посланні президента У. Клінтона Конгресу «Стратегія національної безпеки
США» офіційно задекларовано про «... затвердження ключової ролі НАТО в Європі в період
закінчення холодної війни... НАТО відіграє провідну роль у розв’язанні етнічних і
міжнаціональних конфліктів у Європі... Програма «Партнерство заради миру» є найкращим
шляхом для членства в організації» [13].

Американські дипломати стверджували, що розглядають процес розширення НАТО на
схід як логічний наслідок падіння залізної завіси і потребу закріпити європейську єдність,



засновану на загальних демократичних цінностях [12]. С. Телбот, екс-заступник
держсекретаря США, основними чинниками, що спонукають до розширення Альянсу на схід,
вважав такі:

1) колективна оборона є одним з імперативів європейської і трансатлантичної безпеки, а
також важливим чинником американської присутності в Європі, оскільки можуть виникнути
нові джерела нестабільності, які вимагають від НАТО захисту країн-учасниць;

2) перспектива вступу до Альянсу стимулює східноєвропейські держави до зміцнення
своїх демократичних і юридичних інститутів;

3) перспектива членства в НАТО може підсилити прагнення держав Східної Європи
з’ясовувати спірні питання мирним шляхом і брати участь в операціях з підтримки миру в
планетарному масштабі [14, с. 51].

Отже, на думку С. Телбота, процес розширення Альянсу на схід сприятиме зміцненню
регіональної і глобальної стабільності в загальносвітовому вимірі.

Протягом 1996 – 1998 років у Сполучених Штатах було проведено декілька досліджень
щодо ціни розширення НАТО в східному напрямку. Аналіз, проведений бюджетним комітетом
Конгресу в березні 1996 року, вирахував суму 5 – 19 млрд. дол. за період від 1996 до 2010 року
[15]. Восени 1996 р. експерти РЕНД Корпорейшн (RAND Corporation) назвали цифру 420 млн.
дол. – 1,4 млрд. дол. за 10 – 15 років, відзначивши, що все залежатиме від того «наскільки
масштабну військову і політичну роль Вашингтон захоче відіграти в Східній Європі, а також у
перспективі в усій Європі» [16]. Доповідь Конгресу, підготовлена Державним департаментом
США, приблизно оцінювала витрати американського уряду на розширення НАТО в
східноєвропейському напрямі в 150 – 200 млн. дол. щорічно протягом 1999 – 2009 років. У
доповіді адміністрації президента Конгресу в лютому 1998 року витрати були скорочені ще
більше: 400 млн. дол. протягом наступних 10 років.

Для економіки Сполучених Штатів наведені цифри не є значними витратами. Вашингтон
може собі їх дозволити, враховуючи, що військовий бюджет країни в 2006 – 2007 рр. становив
майже 400 млрд. дол. Проте важливо визначити, які інтереси передбачали Сполучені Штати,
просуваючи ідею розширення НАТО за рахунок країн Східної Європи.

У доповіді адміністрації президента Клінтона Конгресу щодо розширення НАТО
стверджувалось, що «мир, стабільність і процвітання Європи життєво важливі для
американської національної безпеки. Вступ Польщі, Угорщини і Чехії до Організації
Північноатлантичного Договору поліпшить здатність Сполучених Штатів захищати і
просувати американські інтереси в трансатлантичному просторі. Об’єднання країн з
розвиненою демократією допоможе відвернути потенційні загрози від Європи, поглибити
стабільність і підтримати демократичні досягнення на континенті, знищити штучні розподільні
лінії і підсилити Альянс, який довів свою ефективність за часів «холодної війни» [17, с. 77].

Республіканська адміністрація Дж. Буша-молодшого продовжила курс Клінтона на
подальше розширення НАТО, розглядаючи організацію як військовий союз для досягнення
стратегічних цілей. І хоча після терористичних атак 11 вересня 2001 року Сполучені Штати все
менше покладаються на союзників з Альянсу, віддаючи перевагу короткостроковим коаліціям,
питання майбутнього НАТО та його військово-політичної доцільності посідає одне з провідних
місць в американських зовнішньополітичних дискусіях.

США впродовж першої половини 1990-х років зберегли вплив на західноєвропейських
партнерів завдяки своєму економічному, фінансовому, науково-технічному і військовому
потенціалу. Починаючи від 2006 року, офіційний Вашингтон активно вивчає і моделює
варіанти розміщення в деяких країнах Східної Європи елементів своєї національної
протиракетної оборони (далі – ПРО). У Польщі планується розмістити 10 протиракетних
комплексів, а в Чехії – станцію радіолокації, призначену для наведення американських
протиракетних комплексів. У лютому 2007 року прем’єр-міністр Польщі Я. Качинський і
голова уряду Чехії М.Тополанек оголосили про готовність прийняти американські пропозиції
щодо ПРО.

Ухвалюючи рішення розмістити об’єкти ПРО на території східноєвропейських країн,
Сполучені Штати спровокували конфлікт у відносинах з Росією, що призвело до загострення
взаємин між російськими державами і країнами регіону. Офіційна Москва висловила
занепокоєння щодо появи у Вашингтона додаткових важелів впливу на східноєвропейські



країни та їхні політичні еліти. Хоча польські і чеські лідери в унісон з Вашингтоном
повторюють, що цей проект не спрямований проти Росії, утім Москва готова розглядати
розміщення американських ПРО в країнах Східної Європи як пряму загрозу своїм
національним інтересам і безпеці [19].

Питання американських ПРО в Східній Європі більшою мірою актуалізувало
протистояння «старої» і «нової» Європи. Адже східноєвропейські країни стають для США
додатковим інструментом впливу на західноєвропейських партнерів, при цьому нейтралізуючи
амбіції Євросоюзу щодо розбудови спільної і зовнішньої політики і політики безпеки.
«Сепаратні» переговори між Вашингтоном і східноєвропейськими країнами щодо ПРО в обхід
механізмів НАТО викликали засудження і несхвалення ряду західноєвропейських держав,
зокрема, Німеччини і Франції.

Отже, не можна однозначно оцінити вплив США на геополітичну динаміку
східноєвропейського регіону. На початку 1990-х років політика Сполучених Штатів щодо
східноєвропейських країн формувалась у контексті американсько-російських відносин. Як
головна мета пропонувалося зміцнення співтовариства провідних ринкових демократій для
посилення і консолідації держав Східної Європи, які тільки вступили на шлях демократії і
ринкової економіки. Залежність східноєвропейської політики США від політичної ситуації в
Росії поступово слабшала.

Від середини 90-х років ХХ ст. відбулася певна «ревізія» американських цілей на
європейському континенті. Загрозу зовнішньополітичним інтересам США в регіоні становив
Європейський Союз, який став достатньо сильним конкурентом американській економіці в
регіоні. Тому концептуальні основи зовнішньополітичної доктрини США на європейському
континенті ґрунтуються на використанні проблемних аспектів розвитку східноєвропейських
країн для певної «легалізації» участі Вашингтона в «справах Європи».
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The article covers the US influence on dynamics and process of political and systemic
transformations in Eastern Europe. It analyses geopolitical and geoeconomic problems of the region.
Special attention is paid to the security factor as the one that defined the foreign policy vector of East
European states.
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Статья посвящена анализу влияния Соединенных Штатов на динамику и процесс
политико-системных преобразований в регионе Восточной Европы. Проведено исследование
геополитических и геоэкономических проблем региона. Отдельно рассматривается фактор
безопасности, как такой, который определил вектор внешней политики восточноевропейских
стран.
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