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У статті аналізується політика Росії та США в районі Перської затоки, що
безпосередньо впливає на систему безпеки регіону. Досліджені геополітичні й геоекономічні
проблеми регіону Затоки. Показана роль і місце Росії та США в процесі формування
зовнішньополітичного курсу країн Перської затоки. Розглянуто „нафтовий фактор” як
важливий елемент у системі російсько-американських відносин. Виділені деструктивні та
конструктивні чинники, у взаємодії Росії та США, щодо безпеки регіону.
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Останніми роками політичні, економічні й соціальні зміни, які мали місце у світі, певною
мірою змінили геостратегічну конфігурацію в Перській затоці. З одного боку, Перська затока
перестала бути ареною суперництва двох наддержав, відбувся прорив ізоляції Ізраїлю в
регіоні. З іншого боку, враховуючи постійно зростаючу роль залежності світової економіки
від нафти, більшість індустріально-розвинених країн світу починають артикулювати свої
інтереси в регіоні.

Ґрунтовний аналіз і оцінка впливу Росії та США на геополітичну динаміку Близького
Сходу у цілому, і Перської затоки, зокрема, здійснена в працях американських, російських та
українських дослідників. До цієї проблеми звертались такі дослідники, як М. Дорін (США), К.
Лейн (США), А. Уткін (РФ), А. Бакланов (РФ), А. Багатуров (РФ), О. Маначинський (Україна)
та інші дослідники. Однак наукові доробки російських та американських дослідників за
певними аспектами проблеми мають суб’єктивний, претензійний характер. Нині не існує
цілісного, комплексного й об’єктивного дослідження російсько-американської „політичної
конкуренції” в районі Перської затоки та її наслідків для країн регіону.

Мета статті – проаналізувати вплив Росії та США на геополітичну динаміку та систему
безпеки в Перській затоці.

У своєму дослідженні ставимо такі завдання:
1. Розкрити характер і механізм впливу Росії та США на систему безпеки Перської

затоки.
2. Дослідити наслідки геополітичних змін у регіоні для всієї системи міжнародної

безпеки.
Враховуючи кардинальні політичні зміни в регіоні й у світі, які відбулися за останні 15

років, Міжнародний інститут стратегічних досліджень у Лондоні, виділив такі риси, які
визначають геополітичне майбутнє Близького Сходу в цілому та Перської затоки зокрема. Так,
у дослідженні наголошується, що в умовах сучасних процесів, таких, як глобалізація та
інтернаціоналізація міжнародних відносин, кордони держав стають прозорішими для
фінансових потоків та економічної співпраці. Низка геополітичних і геоекономічних проблем,
що постали перед державами, не можуть бути розв’язані одноосібно. Унаслідок за сучасних
умов на Близькому Сході створюється нова конфігурація, до складу якої входять, окрім
традиційних субрегіонів, нові, які мають подібні економічні інтереси, єдину цивілізаційну
основу. Іншими словами, на думку лондонських дослідників, відбувається процес розширення
геополітичного масиву Близького Сходу, насамперед за рахунок частини Малої Азії
(Туреччина) та Північного Кавказу (Грузія, Вірменія, Азербайджан). Основою для таких
інтеграційних процесів виступають економічні та цивілізаційні чинники: розробка й
транспортування енергетичних ресурсів, а відповідно, і необхідність опрацювання єдиної
енергополітики. Багаті нафтовидобувні країни Перської затоки є одними з основних
фінансових кредиторів новостворених держав Центральної Азії. Важливе значення відіграють
паломництва до святих для мусульман місць у Саудівській Аравії, а також безкоштовна



підготовка священнослужителів для нових регіонів у традиційних мусульманських
освітніх центрах Ірану, Саудівської Аравії та Кувейту, які починають проповідувати іслам за
арабським каноном, що іноді суперечить місцевим традиціям [14].

Отже, країни затоки прагнуть розбудови тісних міждержавних відносин з
мусульманськими держави колишнього Радянського Союзу, а саме Казахстан, Таджикистан,
Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. У свою чергу, Сполучені Штати, маючи потужний
геополітичний вплив на країни Близького Сходу, неопосередковано впливатимуть і на
центрально-азійські держави. Проте Росія, яка зараховує держави Центральної Азії до сфери
своїх безпосередніх національних інтересів, прагнутиме не тільки зберегти вже існуючий
вплив, але й розширити, власне, зону впливу. Унаслідок, це може призвести до зіткнення
російсько-американських інтересів і до загострення ситуації в регіоні.

Тривожною для системи міжнародних відносин є іракська проблема. Події в Перській
затоці продемонстрували, що усунення від влади Садама Хусейна призвело до суттєвих
геополітичних змін не лише в Затоці, але й на всьому Близькому Сході. Геополітичне майбутнє
Іраку не може не викликати занепокоєння не тільки у держав регіону, але й Сполучених
Штатів, Росії, Європейського Союзу та інших держав.

Нині абсолютно очевидно, що Сполучені Штати прагнуть встановити в Іраку
проамериканський режим. Для його підтримки США розмістили в країні масштабні військові
сили як наземного, так і морського базування. В економічній сфері концесії на розробку
іракської нафти є під контролем американських корпорацій. Сьогодні вони концентрують свої
зусилля та ресурси на розробці іракських нафтових родовищ.

Укріплення позицій США в Іраку, забезпечує їм провідну роль на нафтовому ринку, що
безпосередньо позитивно впливає на соціально-політичне життя й розвиток економічного
потенціалу Сполучених Штатів. Це може бути забезпечено за умови збільшення експортних
квот іракської нафти за рахунок видобутку в інших державах–членах ОПЕК.  У зв’язку з цим,
як прогнозує російський учений, ОПЕКу може бути пред’явлено свого роду ультиматум: або
піти на значне скорочення квот для своїх членів, або Ірак вийде зі складу ОПЕК і тоді взагалі
буде піддано сумніву необхідність існування організації [7].

Ні держави-експортери, ні держави-споживачі не зацікавлені в хаосі на світовому
нафтовому ринку. Проте ОПЕК неодноразово виступала як інструмент тиску на держави-
споживачі нафти. Враховуючи ці аспекти, існує велика вірогідність того, що відбудеться
розпуск ОПЕК і на її місці буде створена інша організація, зі збільшенням участі в останній
промислово-розвинених країн. При цьому, Сполучені Штати мають вдалу нагоду зайняти
лідируючі позиції в новоствореній організації, адже дві найбільші держави-експортери нафти –
Саудівська Аравія та Ірак – перебувають під їхнім геополітичним контролем. За останні 30
років ціни на нафту на світовому ринку встановлювались переважно під впливом держав-
членів ОПЕК,  але збільшення об’ємів експорту російської нафти на початку ХХІ ст. стало
свідченням того, що Росія має високий рівень впливу на ціноутворення на світовому
нафторинку. На формування ціни впливає не тільки злагодженість дій провідних
постачальників, але і їхня здатність збільшити або скоротити об’єм видобутку нафти на кілька
мільйонів барелів на день. У 1973 році ОПЕК уперше успішно застосувала свою “нафтову
зброю” проти Сполучених Штатів, коли останні були найбільшим світовим експортером нафти
з Перської затоки. Знизивши рівень видобутку нафти, ціни на нафтопродукти протягом тижня
виросли на 50 – 70%. Отже, за сучасних умов нафтовий експорт для економічної стабільності
Росії має стратегічне значення. Вплив США на рівень видобутку нафти безпосередньо
переходить і на ціноутворення на ринку, а це має наслідки для динаміки від експортних
надходжень для російського бюджету.

Вкрай негативним і загрозливим для безпеки в регіоні може стати розпад Іраку на кілька
анклавів. Це неминуче стане серйозним імпульсом для ескалації курдської проблеми, яка
загострить ситуацію не лише в Іраку, але й у Туреччині, Сирії та в деяких регіонах Закавказзя.
У свою чергу, це примусить Сполучені Штати сконцентрувати свої зусилля на Іраку,
втягнутись у курдський конфлікт і тим самим ув’язнути в курдській проблемі на невизначено
тривалий час, як це відбулося в Афганістані.

Концентрація основної уваги США на Іраку в перспективі може призвести до
послаблення саудівсько-американських відносин, що може стати чинником для зближення



Тегерана та Ер-Ріяда, тому, що жодна з цих держав не зацікавлена в посиленні Іраку.
Зрештою транспортування нафти через Перську затоку може стати небезпечним і

нестабільним, що змусить держав-виробників нафти відшукувати нові транспортні коридори.
Нині існує два шляхи транспортування нафти до Європи й Америки: або через Суецький
канал, або через Червоне море та Баб-ель-Мандебську затоку. Північний шлях, через Суецький
канал,  має низку недоліків,  головним з них є те, що через канал можуть проходити танкери
водотоннажністю до 160 тис.т, проблема полягає в тому, що більшість нафтоналивних барж і
суден мають водотоннажність мінімум 250 тис.т і більше. Крім того, поставки нафти малими
партіями через Суецький канал здорощує собівартість продукту через накладні транспортні
видатки. Тому найвдалішим у цьому сенсі є південний шлях через Червоне море. У такому
випадку зростає стратегічне значення Ємену, який займає приблизно 500 км південно-східного
узбережжя Червоного моря та контролює Баб-ель-Мандебську протоку і близько 1000 км
південної частини Аравійського півострова. У випадку тісних взаємовигідних відносин з
країнами-експортерами нафти Ємен буде готовий виступити гарантом безпеки
транспортування нафти через Баб-ель-Мандебську протоку. Отже, існують об’єктивні
передумови інтегрування Ємену в регіональні структури Аравійського півострова та зростання
його стратегічного значення.

Нерівномірність у рівнях і темпах модернізації країн Перської затоки, а також процеси
глобалізації призводять до подальшої маргиналізації різних соціальних прошарків
близькосхідної спільноти. У наслідок цього Близький Схід і, зокрема, Перська затока є
колискою для різноманітних радикальних мусульманських екстремістських рухів: «Браття-
мусульмани», «Хезболлах», «Сірі вовки», «Хамаз», «Аль-Каїда» та інші. У деяких країнах
Перської затоки, зокрема, Саудівська Аравія та Катар сьогодні існує реальна загроза приходу
радикалів до влади. Визначаючи об’єктом своєї боротьби всіх тих, хто не поділяє їхню
доктрину та використовуючи при цьому основні терористичні методи, екстремісти прагнуть
розв’язати терористичну війну в регіоні. У свою чергу, це стає свідченням того, що Перська
затока є головним світовим центром поширення тероризму. Такі тенденції значно
дестабілізують ситуацію в регіоні та підвищують його вибухонебезпечність.

Ліквідація одного з джерел тероризму, без знищення підґрунтя його існування, роблять
боротьбу з ним малоефективною та безперспективною, яскравим прикладом чого є боротьба
США з терористичними угрупуваннями Афганістану. Тому найближчим часом світова
спільнота буде змушена концентрувати свою увагу, фінансові та інші ресурси на боротьбі зі
світовим тероризмом. Проте дієво вплинути на розв’язання цієї проблеми є можливим лише в
плідній і злагодженій співпраці всіх країн світу щодо запобігання терористичній загрозі.

Оскільки основні посередницькі функції з підтримки миру та безпеки в регіоні взяли на
себе Сполучені Штати, то це звичайно посилить їхню політичну вагу в затоці. Отже, Сполучені
Штати лише посилять свої позиції головного гаранта підтримки безпеки в регіоні з усіма
можливими наслідками, а саме, нарощування військової присутності, контроль за
економічними структурами, фінансовими потоками, політичними елітами тощо.

Загалом у регіоні накопичено колосальний конфліктний потенціал: ірансько-іракська
війна, захоплення Іраком Кувейту, анти іракськаоперація. Демографічний тиск на регіон
зростає в геометричній прогресії. Водні ресурси більшості країн регіону є надто обмеженими,
різниця рівня життя бідних і багатих держав може спровокувати збройний конфлікт
непередбачуваних масштабів, тим більше, що країни затоки мають великий обсяг накопиченої
зброї. Водночас територіальні претензії існують майже в усіх держав регіону. Внутрішній
збройний конфлікт став типовим явищем для Іраку. Ісламський фундаменталізм як природна
реакція на неспроможність світських режимів розв’язати внутрішні проблеми, набуває
вираженої екстремістської форми. Іншими словами, регіон настільки насичений
суперечностями, внутрішніми і міждержавними конфліктами, що вибух масштабного
військового протистояння є реальною загрозою, якщо не розробити певної системи
колективної безпеки для регіону.

Отже, сучасна ситуація на Близькому Сході та безпосередньо в Перській затоці
відображає той факт, що в регіоні, де існує низка складних проблем, нині бракує системи
забезпечення безпеки. З огляду на це регіон є одним з найуразливіших регіонів світу. Сучасні
науковці-міжнародники пропонують безліч варіантів зміни геополітичних параметрів регіону.



На наш погляд, заслуговують на увагу три пропозиції:
– включення регіону в уже існуючі позарегіональні системи безпеки та військово-політичні

структури. Йдеться про включення держав в тій чи іншій формі до НАТО, що з
практичного боку означатиме входження в зону впливу США. Проте особливу позицію
щодо цього питання займає Туреччина, яка вже є членом НАТО; неоднозначно оцінює
таку пропозицію й Ізраїль, який має особливі відносини з лідером НАТО – США. Крім
того, негативною є позиція Ірану та Сирії, які заперечують будь-яку співпрацю з цим
блоком. Запропонований варіант має низку недоліків. Насамперед, у регіональну систему
безпеки Близького Сходу ввійдуть не всі країни, тому держави, які не потрапили під
«американську парасольку» будуть змушені у великих обсягах нарощувати свою зброю,
зокрема, і за рахунок ядерних технологій. Вони також постануть перед проблемою
пошуку своїх «зовнішніх гарантів», якими можуть виступити певні держави, наприклад,
Китай, Росія або Індія, які також мають ядерну зброю. Іншими словами, якщо й вдасться
створити систему безпеки, то вона буде вкрай нестабільною [12];

– створення блокової системи стримування та противаги. Перші спроби адаптації даного
варіанта мали місце в середині ХХ ст. Так, у квітні 1950 року під егідою Ліги Арабських
Держав сім арабських країн підписали угоду про спільну оборону, а в лютому 1981 р.
була створена Рада співпраці арабських держав Перської затоки (далі – РСАДПз), у
межах якої були створені об’єднані збройні сили «Щит півострова». Проте певних
досягнень, що кардинально змінюють стан безпеки в Перській затоці, ці блоки досягти не
змогли [11];

– створення системи колективної безпеки, до складу якої входили всі держави регіону, що
вже є певною гарантією врахування інтересів усіх регіональних держав. До принципу
визначення складу учасників варто покласти поєднання низки елементів – географічної
належності, міри фактичної або потенційної інтегрованості тих чи інших країн щодо
розвязання проблем безпеки, безпосередньої зацікавленості тощо [2].
Існування будь-якої колективної системи регіональної безпеки припускає створення

стійкої, прогнозованої, підкріпленої міжнародно-правовими домовленостями та механізмами,
надійно функціонуючої системи військових, політичних, економічних та інших взаємних
гарантій суверенітету та територіальної цілісності держав регіону. Щодо Близького Сходу та
безпосередньо регіону Перської затоки створення такої системи - справа далекого
майбутнього. Тому нині актуальнішим є завдання поступового формування таких елементів,
які б сприяли посиленню відчуття безпеки в кожної з держав регіону.

Такими заходами можуть бути політичні документи, де чітко зафіксовано узгодження
підходів сторін до поняття регіональної безпеки та викладені основні принципи, якими будуть
керуватися держави в цій сфері; визначено порядок і форму взаємодії регіональних і
позарегіональних інститутів у питаннях безпеки (ООН, ЛАД, РСАДПз та інші організації).

На думку автора, створення нових регіональних інститутів колективної системи безпеки в
Перській затоці доцільно було б здійснювати у взаємодії з механізмами ООН, а також
використовуючи вже існуючі напрацювання в межах близькосхідного мирного процесу у
форматі посередницької групи в складі Сполучених Штатів, Росії, ООН і Європейського
Союзу.

Можливість як песимістичного, так і оптимістичного сценарію розвитку ситуації в регіоні
Перської затоки пов’язана певною мірою з позицією провідних світових лідерів, які мають у
регіоні значні політичні й економічні інтереси. Насамперед ідеться про Сполучені Штати та
Росію. Перед цими державами відкривається унікальний історичний шанс: узгодивши спільні
дії, створити в регіоні затоки певну систему безпеки, яка може стати базовою моделлю
підтримки безпеки в інших регіонах світу, які характеризуються конфліктністю. Імовірність
американсько-російської співпраці в питанні безпеки Перської затоки базується, передусім, на
наявності таких спільних інтересів, як недопущення розповсюдження ядерної зброї, боротьба з
міжнародним тероризмом, з розповсюдженням наркотиків, стримування впливу своїх спільних
геополітичних конкурентів, наприклад, Китаю, а також підтримка стабільних цін на нафту й
інше.

Значний конфліктний потенціал регіону, а також різні геополітичні орієнтації країн
Затоки свідчать на користь іншого сценарію забезпечення безпеки. Він базується на створенні



певної системи стримування й противаги, яка дозволить підтримувати певний рівень
стабільності та, відповідно, забезпечить певну безпеку на регіональному і субрегіональному
рівнях. У цьому випадку посилення геополітичного впливу в регіоні таких країн, як Японія та
Китай може сприяти активізації співпраці Москви й Вашингтона для збереження існуючого
status quo.

Переважна більшість близькосхідних країн сьогодні є зоною небезпечної нестабільності,
нарощуванням зброї та загостренням суперництва. Тому нині регіональна і національна
безпека в усіх її аспектах починає залежати не лише від відносин Схід-Захід, але й Північ-
Південь. На думку автора, хибним є припущення, що сьогодні, а тим більше завтра, можна
успішно розв’язувати глобальні проблеми сучасності без участі держав Близького Сходу, де
проживає восьма частина всього населення Землі.
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The article is devoted the estimation of Russian-American influence on the system of safety in
the Persian gulf. The geopolitical and geoekonomic problems of region are analysed. A role and
place of Russia and USA is rotined in forming of foreign-policy course the countries of the Gulf. A
«oil factor» is considered as an important element in the system of the Russian-American relations.
The destructive and structural factors of co-operation of Russia and USA are selected in regard to
safety of region.

Key words: international relations, competition of national interests, securety system, ‘oil
factor’.

Статья посвящена оценке влияния России и США на систему безопасности в
персидском заливе. Проанализированы геополитические и геоэкономические проблемы
региона. Показана роль и место России и США в формировании внешнеполитического курса
стран Залива. Рассмотрен «нефтяной фактор» как важный элемент в системе российско-
американских отношений. Выделены деструктивные и конструктивные факторы
взаимодействия России и США в отношении безопасности региона.

Ключевые слова: международные отношения, конкуренция национальных интересов,
система безопасности, „нефтевой фактор”.
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