
О.В. Бородієнко
кандидат географічних наук,

доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму Київського міжнародного
університету

Л.М. Ткачук
кандидат географічних наук,

доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму Київського міжнародного
університету

МЕГАТРЕНДИ СВІТОСИСТЕМИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

В статті розглядаються тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин,
що визначають контури світопорядку початку ХХІ сторіччя.

Ключові слова: глобалізація, поствестфальська система міжнародних відносин,
багатополярність, поляризація світового господарства, глобальна економічна рецесія.

В умовах політичної глобалізації у сфері міжнародних зв’язків чітко простежується нове
явище – формується поствестфальська система міжнародних відносин. Того, що ми розуміли
під міжнародними відносинами в 90-х роках, нині насправді не існує. Розширення семантики
міжнародних зв’язків у сучасному світі відображає становлення іншої, цілісної і глобальної
структури управління, яка являє собою диверсифікованішу систему взаємодії різноманітних
суб’єктів глобального впливу різного рівня компетентності – inraglobal relations замість
іnternational relations. Міжнародні відносини перестають бути сферою, де формально рівні і
суверенні суб’єкти вибудовують коаліції, а також взаємини таких коаліцій. «Перший світ»,
сформувавши глобальну ієрархію, утверджує дієві інститути міжнародних регулюючих
органів, а паралельно існуючий конгломерат держав периферії, що перебувають на стадії
наздоганяючого розвитку, намагається вибудувати власні механізми та інструменти участі у
світовій політиці для уникнення маргіналізації.

Осмислюючи події, які відбулись у світі в минулому 2008 році в економічному,
військово-стратегічному й політичному аспектах, можна дійти висновку, що вони мали
драматичний вплив на зміну конфігурації сил у світі. Чи є ці зміни революційними або ж вони
означають еволюцію і поступальний розвиток нової поствестфальської системи міжнародних
відносин і не призведуть до фундаментальних зрушень у світопорядку? Ці питання мають нині
глобальну аудиторію від представників інтелектуальних, політичних і бізнес-еліт до
пересічних громадян у всьому світі, адже глобалізація робить кожного мешканця планети
вразливим перед міжнародними за своїм характером викликами. Теоретичне осмислення цих
питань є надзвичайно цікавим і резонансним об’єктом наукових досліджень. Провідні
філософи, соціологи, футурологи, геополітики й економісти світу намагаються знайти свої
відповіді. Серед найцікавіших останні праці американських учених і політиків С. Гаттінгтона,
Р. Хааса, Г. Кісінжера, французького журналіста Анрі Глюксмана, російських геополітиків А.
Неклесси та А. Дугіна.

До основних тенденцій міжнародних відносин, які знайшли своє підтвердження протягом
2008 р., можна зарахувати посилення багатополярності, укріплення регіонального
співробітництва, поглиблення глобалізації. У світовій економіці натомість спостерігалася
зміна тенденції через спалах глобальної фінансової кризи, яка загрожує перерости в глобальну
економічну рецесію.

Останнім часом світова політична структура поступово трансформується. Система, яка
сформувалася після закінчення холодної війни і характеризувалася домінуванням однієї
супердержави, що співіснує з декількома іншими центрами політичної сили, зазнає змін. У
2008 р тенденція до мультиполяризації світосистеми посилилася, що яскраво проявилось у
послабленні позицій США як політичного й економічного гегемона, посиленні
геостратегічного впливу Китаю та Росії, проведенні Японією та Європою більш незалежної
зовнішньої політики, прагненні країн, що розвиваються, насамперед Індії та Бразилії, набути
статус регіональних супердержав. Розглянемо ці прояви докладніше.



Безумовно, США і надалі залишатимуться найбільшим ядром концентрації глобального
впливу. Свідчення цьому – і найбільший ВВП, нині становить 14,33 трлн. доларів, і найбільші
у світі військові витрати (якщо рахувати сукупно з витратами на операції в Іраку й
Афганістані, то США щороку витрачають понад 700 млрд. доларів на збройні сили; це
становить 4% ВВП країни), і наймісткіший внутрішній ринок із 304 мільйонами споживачів, і
те, що сьогодні США є одним з ключових агентів культурного (через кіно та телебачення, а
також експорт так званої масової культури), інформаційного, технологічного, політичного
впливу.

Проте не можна не відмітити найпомітніше в 2008 році абсолютне зменшення впливу
США у світі. Найяскравіше це проявляється в скороченні частки ВВП й експорту США у
відповідних загальносвітових показниках, а вірогідне збільшення розриву в темпах приросту
економіки США та економік азійських країн підтвердить цю динаміку і в наступному році. У
фінансовій сфері чинником ризику є поява сильних альтернативних гравців на фондовому
ринку, які відтягують компанії з американських бірж і навіть оголошують про первинне
розміщення акцій (нині Лондон випередив Нью-Йорк за показником первинного розміщення
акцій) і падіння курсу долара щодо євро й англійського фунта (прогнозується також суттєве
зниження курсу долара щодо азійських валют). Загрозливим для американської валюти є й
те, що більша частина іноземних авуарів у світі зараз номінована не в доларах. Крім того,
першість США оспорюється також у таких сферах, як ефективність збройних сил і військової
стратегії й дипломатія. Події 11 вересня показали, як за порівняно невеликих витрат
терористи змогли спричинити безпрецедентні за масштабами матеріальні й людські втрати.
Багато видів найновішої американської зброї є неприйнятними в сучасних конфліктах, які
нині набувають характеру так званої «пуантової війни», а не широкомасштабних військових
дій. Деякі зрушення очевидно намічаються, зокрема, у сфері дипломатії, із приходом до
влади Барака Обами та його команди. Новий президент має намір відмовитися від так званої
«силової дипломатії», яка вже продемонструвала свою неефективність і навіть згубність для
США, і вдатися до методів «прагматичної дипломатії». Це може означати нову еру в історії
американської дипломатії, коли сила використовуватиметься як останній аргумент, оскільки
зовнішня політика базуватиметься на тісному союзі принципів і прагматизмі, а не на
жорсткій ідеології, емоціях й упередженні [1].

Що ж до Китаю, то для цієї держави 2008 рік був надзвичайно важливим і
відповідальним. Витримавши випробування страшним землетрусом у травні, Китай у серпні
влаштував „дійсно виняткові” 29-ті Олімпійські Ігри, а вже в жовтні було запущено космічний
корабель Shenzhou-7 і відбувся перший вихід китайського космонавта у відкритий космос.
Продемонструвавши впродовж 2007 року економічне зростання на 13%, у 2008 р. Китай посів
третю позицію в рейтингу найбільших світових економік, випередивши Німеччину з
показником ВВП (3,38 трлн. доларів США за офіційним обмінним курсом). На думку
аналітиків, якби впродовж наступних трьох років китайська економіка зростала б
аналогічними темпами, то вже 2010 року країна випередила б Японію, а через 18 років – США,
ставши першою світовою економікою [2, 6]. І хоча драматичне зростання китайської
економіки гальмується глобальною рецесією, яка вже призвела до масових звільнень і
закриття низки компаній, особливо в південно-східній частині країни, яка є економічним
двигуном та осереддям експортно-орієнтованого виробництва, це суттєво не вплине на
переможний економічний поступ Китаю. На думку експертів, у поточному році Китай
продемонструє зростання своєї економіки на рівні 8%, тоді як в інших ключових
геоекономічних центрах радше відбудеться суттєве зниження темпів приросту. Так, у США
прогнозується зростання економіки на рівні 2,8-3%; у Японії – близько 1,3%; у країнах ЄС –
на рівні 0,6 % [2]. Отже, різниця в темпах приросту економіки Китаю та його основних
конкурентів у поточному році ймовірно поглибиться. Проте говорити про однозначний
перерозподіл геоекономічної, а надто, геополітичної ваги у світі на користь Китаю, очевидно,
усе ж зарано, адже зростання макроекономічних показників в абсолютному виразі безвідносно
до таких показників глобальної конкурентноздатності економіки як рівень наукомісткості
виробництва, технологічна ємність продукції, структура споживання та рівень добробуту
населення Китаю, попри всі оптимістичні прогнози щодо зростання його економіки, потрібно,
все ж, концентрувати зусилля на подоланні таких проблем внутрішнього характеру, як



високий рівень поляризації в суспільстві, диспропорції в розвитку регіонів,
сепаратистські тенденції в країні, високий рівень безробіття і, як наслідок, соціальна
нестабільність, корупція на місцях, продовольча проблема, проблеми охорони навколишнього
середовища, міграція працівників, високий рівень природного приросту населення тощо.

2008 року відбулися важливі зрушення й у зовнішній політиці РФ. Росія стала
агресивнішою, і від проголошення курсу на «багапополярність» перейшла до дій. Спроби
диверсифікувати зовнішню політику робилися: минулими роками стали серйозно розвиватися
відносини з Китаєм (ШОС), почався діалог з Іраном, деякими країнами Південно-Східної Азії.
Але лише 2008 року кількість зв’язків з „незаходом” перейшла в якість. Різке посилення
контактів з країнами БРІК, візити президента у провідні країни Латинської Америки, Індію,
зустрічі з керівниками Південної Кореї, десятки підписаних на міждержавних зустрічах
контрактів переконують, що російська політика дійсно стає багатовекторною. Більшість
дослідників погоджуються між собою, що зазначена тенденція відбиває прагнення Росії
повернути собі статус світової держави, здатної впливати на події далеко за межами власних
кордонів. За минулі роки Росія отримала неповторний шанс: ціни на нафту й газ зростали,
США застрягли в Іраку і вимагали російської підтримки в Раді Безпеки у справі Ірану, а
розбіжності між Європою і США були найбільшими після завершення Другої світової війни.
Цим шансом РФ скористалась у 2008 р., продемонструвавши світові «гру м’язами» в Грузії,
перешкодивши планам НАТО щодо розташування в Центральній Європі елементів
протиракетної безпеки й розширення на схід за рахунок України, здійснивши військові
навчання в Латинській Америці.

Але дійсно серйозною загрозою традиційній геополітичній структурі світу, у якій панівне
положення займають США та їхні стратегічні союзники, є не просто поява регіональних
супердержав, а посилення взаємодії між ними. Найяскравішим проявом цієї тенденції є
створення в 2008 р. передумов до посилення економічної та політичної взаємодії в межах
трикутника Росія-Китай-Індія та активізація співпраці Росії з Іраном, країною, яка ще навесні
2006 р. спробувала атакувати долар як основну резервну валюту. Тоді загроза початку війни
США проти Ірану була цілком реальна. Адже на кордонах Ірану під виглядом переслідування
іракських повстанців США розгорнули найбільше військове угруповання з часів вторгнення до
Іраку. Але таємні ірано-американські переговори призвели до того, що Іран відмовився від
відкриття нафтової біржі, що продає нафту за євро. Тоді США досягли підтримки долара.
Адже відкриття Іранської нафтової біржі з розрахунками в євро могло стати кінцем монополії
долара на глобальному нафтовому ринку й призвести до дуже істотного скорочення
важливості долара як міжнародної резервної валюти, а виходить, до критичного послаблення
американської валюти стосовно євро. Нині ж, коли Росія об’єднується з Китаєм у
протистоянні світовій фінансовій кризі та створює разом з Іраном і Катаром газовий «ОПЕК»,
прем’єр-міністр РФ Володимир Путін все активніше пропонує відмовитися від долара у
взаємній торгівлі Росії й Китаю. Голосно лунають заклики негайно переходити на рублеві
взаєморозрахунки за енергоресурси не тільки з Азією, але й з Європою, Білорусією й
Україною. Завершується доба, коли кредитні ресурси дозволяли Сполученим Штатам
споживати набагато більше, ніж вони виробляли, і, одночасно, «всмоктувати» всі заощадження
світу. Китай, Індія та інші країни, що розвиваються, зокрема й ті, які видобувають та
експортують нафту, почали заробляти набагато більше, ніж вони витрачають.

Отже, колишній „третій світ” в особі своїх найрішучіших лідерів готовий вийти з-під
опіки США, яка нині виглядає досить-таки невмотивованою. І вже зараз добре видно, що й
Латинська Америка стає активним учасником цього процесу. За майже двадцять років, що
пройшли від моменту розпаду СРСР, Латинська Америка ніколи не була такою близькою до
реалізації своїх геополітичних інтересів. Держави регіону вже наситилися роллю „заднього
двору” Сполучених Штатів, вічної зони їхніх „життєвих інтересів”. Подібні емоції не нові,
проте на відміну від неспокійних „національно-визвольних” 60 - 70-х рр. минулого століття,
сучасна Латинська Америка це, за словами головного редактора впливово американського
журналу «Foreign Policy» Мойзеса Найма, «втрачений для нас континент» [7]. Економіки
Бразилії, Чилі, Аргентини демонструють вражаюче зростання. Інші країни до них підтягуються
– з різною швидкістю, але цілком помітно. І США, які раніше вважалися провідними
архітекторами економічного розвитку цих держав, в очах нинішніх лівоцентристських або



відверто лівих урядів стають прикрою перешкодою на шляху до процвітання. І в цьому є
певний сенс, адже за оцінкою МВФ, у зв’язку з кризою вкладення приватного капіталу в 30
країн, що розвиваються, по всьому світу, включаючи країни Латинської Америки, впадуть
цього року порівняно з минулим майже на третину – до $619 мільярдів, а наступного року – ще
на $60 мільярдів. Зокрема, саме цим обґрунтовується активізація відносин з РФ і Китаєм.
Найефектнішим проявом цієї тенденції в минулому році стали експеримент з доставки «своїм
ходом» до Венесуели російських стратегічних бомбардувальників, масштабні навчання ВМФ
обох країн в акваторії поблизу Панамського каналу, а також геологічні розвідки, що проводили
російські гіганти „ЛУКОЙЛ” і „Газпром” у басейні р. Оріноко. Москва та Пекін підтримують
створення Боліваріанської альтернативи для Америк – ініційованого Уго Чавесом союзу
латиноамериканських держав, що відстоюють у сфері політики й економіки і, що
найважливіше, енергетики, незалежність від США – і розвиток Банку Півдня. Отже,
перерозподіл влади та впливу від Сполучених Штатів на користь країн, що розвиваються,
передусім так званої групи БРІК (Бразилія, РФ, Індія, Китай), є все ж таки достатньо
вірогідною реальністю.

Головною подією економічного життя в 2008 році стала фінансова криза. У вересні
финансове „цунамі”, що виникло на Уолл Стріт, швидко перетворилося на найсерйознішу
глобальну кризу від часів Великої Депресії 1930-х років. Відповідно до даних американської
компанії Goldman Sachs & Co., світові фінансові установи понесли втрати в розмірі 1,4
трильйона доларів [6]. Глобальна фінансова криза вже занурила Сполучені Штати,
європейську зону і Японію в спад й уповільнила зростання економічних систем, що
розвивалися. Міжнародний валютний фонд підрахував, що, за результатами 2008 року, світова
економіка зросла лише на 3,7%, що значно нижче за прогнозовані в 2007 році 5% [6]. Основну
відповідальність за кризу покладають на ліберальну економічну політику, прийняту
американським урядом, і його відмову здійснити ефективне регулювання неймовірно
роздутого ринку фінансових послуг. З певним цинізмом здатність до експорту власної кризи
можна вважати показником могутності держави, проте більшість експертів відзначають це як
головну геополітичну невдачу Сполучених Штатів і Заходу загалом. За великим рахунком, у
Вашингтона і європейських урядів не буде поточного року (а цілком вірогідно, що й довше)
достатньо ресурсів на те, щоб відігравати у світі ту ж роль, що й раніше. Їхні позиції
безперечно відновляться, але тим часом тенденція до мультиполярності в сучасному світі
посилиться. Підтвердженням цього є те, що вже наприкінці 2008 р. у Вашингтоні було зібрано
представників 19 найбільших економік світу та ЄС на Антикризовий саміт «G 20». І хоча
жодних рішень щодо конкретних заходів боротьби з глобальною економічною рецесію не було
прийнято, значення цієї зустрічі все ж важко переоцінити. Ця зустріч насправді була
визнанням того факту, що сучасний світ є мультиполярним, нині не існує держави, яка взяла б
на себе відповідальність і тягар «рятівника світу».

Усі вищеозначені події, на думку авторів, підтверджують думку глави Ради з іноземних
справ США Річарда Хааса про те, що ХХІ століття характеризуватиметься настанням
принципово нового стану системи міжнародних відносин – так званої епохи безполярності,
коли домінувати буде не одна чи декілька держав, а десятки акторів, здатних впливати на стан
справ у світі [4, 5]. На відміну від тієї системи, яка сформувалась у світі наприкінці ХХ -
початку ХХІ століття і передбачає наявність декількох чітко виражених полюсів або центрів
концентрації сили, безполярна система міжнародних відносин характеризується наявністю
численних центрів зі значною могутністю. Події 2008 р. підтвердили, що нині у світі існує
багато центрів сили, і деякі з них не є національними державами. Національні держави в
сучасному світі втратили монополію на силу, адже їм складають конкуренцію не тільки
регіональні та всесвітні організації, але й неурядові організації, корпорації. Провідних акторів
сучасних міжнародних відносин умовно можна поділити на декілька груп. Перша – це основні
«центри сили» - США, Японія, ЄС, Китай, Індія. Крім них можна виділити також декілька
регіональних – Бразилія, Російська Федерація, Мексика, ПАР, Іран тощо. Друга група – це
міжнародні організації (МВФ, ООН, Всесвітній банк). Посилити цей список можна також
різного виду регіональними і функціональними (G20) угрупованнями. Третя група – це крупні
міжнародні компанії, зокрема, ті, які лідирують у сфері енергетики, фінансів, обробної
промисловості. Четверта група – це глобальні мережі ЗМІ, політичні партії та релігійні рухи,



терористичні мережі тощо [4, 5].
Як бачимо, у сучасному світі сила не є концентрованою, вона все більше

розконцентровується. У зв’язку з цим безполярна система безумовно ускладнює дипломатичну
діяльність, тому що в ній очевидно недостатньо передбачуваних структур і механізмів, які б
адекватно регулювали весь спектр складних зв’язків і відносин, які характеризують
мультилатералізм. Чи виявиться така система здатною впоратися зі складними викликами
сучасності, покаже час. Дослідники давно звертають увагу на суперечність між всеосяжним
характером процесів, що відбуваються на планеті, і політичним мисленням, яке в основному
залишається обмеженим національними межами. 2009 р. світову спільноту радше чекає
усвідомлення контрасту між необхідністю сумісних дій і глибокою неготовністю до них.
Лакмусовим папірцем ефективності нової системи світопорядку стануть, на думку авторів, дві
важливі події: квітневий саміт «G20», де продовжуватимуть шукати «ліки» від глобальної
економічної кризи, і конференція ООН зі змін клімату в листопаді, на якій узгоджуватиметься
документ замість Кіотського протоколу, дія якого закінчується 2012 р., тобто «ліки» від кризи
екологічної.
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