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тероризмом. Проголошення Дж. Бушем-мол. зовнішньополітичною метою США 

боротьбу із державами так званої «вісі зла», що обвинувачувались Білим домом у 

одночасному фінансуванні тероризму й розробці ядерної зброї, автоматично 

перетворили санкції з нерозповсюдження на політичний інструмент протидії й 

терористичній загрозі.  

У цей же час адміністрація Дж. Буша-мол. зосереджує свою увагу й на 

вдосконаленні роботи контрольного механізму за реалізацією санкцій. Схвалення 

«Патріотичного акта» 2001 р. стає тим юридичним фундаментом, що дозволило 

диверсифікувати напрями зміцнення політики санкцій із нерозповсюдження як на 

структурно-функціональному рівні, так і через потенціал міжнародної кооперації 

США зі світовими фінансовими організаціями, у контексті двосторонньої дипломатії.  

Аналіз нормативно-правової бази 2001-2008 рр., що регламентувала конфігурацію 

політики санкцій США проти так званих «держав-ізгоїв», зокрема Ірану, Північної 

Кореї, Сирії і Лівії, дає підстави стверджувати, що Сполучені Штати експлуатували 

адресні санкції з нерозповсюдження і як технологію зміни/повалення авторитарного 

режиму в цільовій країні за відсутності позитивного результату в переговорах про 

згортання нею ядерної програми. Базовий принцип дії таких санкцій як способу 

ядерного нерозповсюдження може, таким чином, визначатися крізь призму 

внутрішньополітичного транзиту цільової держави. Зміна репресивного режиму, за 

вказаною логікою, автоматично мала задовольняти первинну мету такої концепції 

санкційної політики – протидіяти горизонтальному ядерному розповсюдженню через 

згортання ядерної діяльності цільової країни, ліквідацію її ядерних об’єктів тощо.  

Суттєвим доповненням до такої санкційної стратегії Сполучених Штатів у 2003-

2008 рр. стало те, що її реалізація супроводжувалася активною роботою 

американської дипломатії в напрямі зміцнення демократичних процесів у цільових 

державах, всебічною підтримкою тих політичних сил, насамперед опозиційних, які 

були готові, у разі приходу до влади, задовольнити національні інтереси США у сфері 

ядерного нерозповсюдження.  

У результаті дослідження було встановлено, що прив’язка «політики розширення 

демократичних горизонтів» до санкційної стратегії з нерозповсюдження не втратила 

своєї актуальності й за адміністрації президента Б. Обами. «Акт про відчуження» 2010 

р., «Акт про підтримку свободи в Сирії» 2011 р., «Акт про консолідовані санкції 

стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» 2011 р. побудовані за тією схемою реалізації 

політики санкцій із нерозповсюдження, що включає одночасний тиск на провладні 

сили цільових держав і політичну опору на опозиційні сили, лояльні до інтересів 

Сполучених Штатів у галузі ядерного нерозповсюдження. 

 

5.2. Односторонні санкції США як інструмент протидії поширенню ядерної 

зброї  

 

Розглянемо два підходи Сполучених Штатів до реалізації політики санкцій із 

ядерного нерозповсюження: всеохоплюючий (Індія і Пакистан) й адресну концепцію 

(на прикладі Сирії), що дозволить нам встановити її ефективність у попередженні 

загрози розповсюдження ядерної зброї. 

Набір санкційних заходів, запроваджених Сполученими Штатами проти Індії та 

Пакистану, регламентувався так званою поправкою Дж. Гленна. Ця поправка, що була 

в 1994 р. внесена до «Акта про контроль над експортом озброєнь» (§ 102), 

кодифікована в § 670 «Акта про надання іноземної допомоги» 1961 р., вимагає від 
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президента невідкладно застосувати санкції проти неядерних держав (визначених 

такими на основі ДНЯЗ), що провели ядерні тести після 30 квітня 1994 р. 374 . Тож 

Індія, яка здійснила ядерні випробування 11 і 13 травня 1998 р., і Пакистан, що провів 

ядерні тести 28 і 30 травня 1998 р., автоматично потрапили під дію американських 

санкцій із ядерного нерозповсюдження, що було закріплено двома виконавчими 

наказами Б. Клінтона за № 98-22 (щодо Індії) 849  і № 98-25 (стосовно Пакистану) 

850 . 

Конфігурація санкційної політики Сполучених Штатів проти двох 

південноазійських держав визначалася сімома видами заборон, зокрема: 

1) перериванням програм фінансової допомоги, за винятком таких, що 

спрямовувалися на гуманітарні цілі; 2) заборони на виділення експортних кредитів з 

боку державних структур США, таких як Міністерство сільського господарства, 

Export-Import Bank (Ексімбанк), Агентство з питань торгівлі і розвитку США; 

3) застосування ембарго на поставки всіх видів озброєнь, їх комплектуючих, 

переривання воєнно-технічної співпраці; 4) заборони на фінансування програм 

перепідготовки воєнних кадрів, підвищення їхньої кваліфікації; 5) заборони на 

виділення Індії та Пакистану фінансової і технічної допомоги із боку будь-яких 

міжнародних фінансових інститутів, у тому числі МВФ, Світового банку, Азійського 

банку з розвитку, за винятком таких, які мали гуманітарне спрямування; 6) заборони 

для всіх банків США надавати кредити фінансовим агентам урядів Індії та Пакистану; 

7) заборони експорту воєнних матеріалів і технологій і таких, що мають подвійне 

використання, тому потребують видачі спеціальної ліцензії Міністерства торгівлі 

США 981 . 

У релізі державного департаменту від 18 червня 1998 р. офіційно окреслювалися 

мотиви, що спонукали США застосувати санкційну політику проти Індії та 

Пакистану. До них було віднесено: «зупинити подальші ядерні випробування Індії і 

Пакистану; змусити дві держави приєднатися до ДВЗЯВ негайно і без будь-яких 

умов; не розміщувати й не проводити випробування ракет чи ядерної зброї; зменшити 

виробництво матеріалів, що розщеплюються і використовуються в ядерній зброї; 

примусити держави підписати договір про заборону виробництва матеріалів, що 

розщеплюються; розробити і встановити обмеження на передачу чутливих матеріалів 

і технологій іншим державам; зменшити напруженість у індійсько-пакистанських 

відносинах, приступити до розв’язання кашмірської проблеми 781, р. 4 .  

Цілі уведення санкцій проти Індії та Пакистану було детально роз’яснено 

тодішнім заступником державного секретаря США С. Телботтом у його виступі в 

Брукінському інституті 12 листопада 1998 р. У своїй промові дипломат відзначив, що 

при здійсненні міжнародних санкцій Сполучені Штати враховують широке 

засудження світовим співтовариством ядерних випробувань двох південноазійських 

держав, заяву «великої вісімки» і резолюцію Ради Безпеки ООН. За словами 

С. Телботта, Сполучені Штати поставили за стратегічну мету домогтися приєднання 

Індії та Пакистану до ДНЯЗ як держав, що не володіють ядерною зброєю. Політика 

санкцій, зі свого боку, покликана була змусити їх здійснити практичні кроки до 

денуклеаризації, аби «… уникнути ядерного та ракетного протистояння і в цілому 

зменшити напругу в регіоні та сприяти цілям глобального нерозповсюдження» 484 . 

Адміністрація президента підтверджувала слова С. Телботта, підкреслюючи, що 

політика санкцій повинна, насамперед, передати попереджувальний сигнал для тих, 

хто прагне в майбутньому здійснити ядерні випробування; максимально змінити 
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поведінку Індії та Пакистану; мінімізувати шкоду, завдану національним інтересам 

США 1012 . 

Усвідомлюючи, що забезпечення широкої міжнародної кооперації при здійсненні 

санкцій, узгодження підходів світових акторів у цьому питанні є запорукою 

ефективності санкційних заходів у досягненні ними поставлених завдань, Сполучені 

Штати дають «зелене світло» процесу вироблення санкційних заходів у рамках 

авторитетних міжнародних інституцій і, передовсім, Організації Об’єднаних Націй.  

Ставлення світового співтовариства до ядерних випробувань Індії та Пакистану 

продемонструвала резолюція 1172 Ради Безпеки ООН від 6 червня 1998 р. під назвою 

«Відповідальність Ради Безпеки за підтримку міжнародного миру та безпеки». У 

документі ООН висловлюється занепокоєння з приводу індійських та пакистанських 

ядерних випробувань, у підсумку міститься заклик до Нью-Делі й Ісламабаду 

приєднатися до ДНЯЗ і ДВЗЯВ «невідкладно, і без попередніх умов» як країн, що не 

володіють ядерною зброєю 169 . Разом із тим, ретельний аналіз резолюції 1172 Ради 

Безпеки ООН дозволяє нам стверджувати про відсутність у ній конкретних санкцій, 

розроблених проти південноазійських країн через здійснені ними ядерні 

випробування. П. 8 документа, де міститься заклик до всіх держав «не допускати 

експорту обладнання, матеріалів і технологій, котрі будь-яким способом могли б 

сприяти реалізації в Індії чи Пакистані програм у сфері ядерної зброї і балістичних 

ракет, здатних доставляти таку зброю», і заохочення політики держав, «схваленої і 

проголошеної стосовно цього» 169 , може розцінюватися з певною долею умовності 

як санкції. Однак розпливчастість формулювань у тексті документа, упущення в 

питанні створення контрольних механізмів за імплементацією політики обмеження 

експорту змушує їх оцінювати крізь призму зовнішньополітичної доцільності та 

умовності, а не вважати санкційні заходи евентуальним примусовим засобом 

денуклеаризації Індії та Пакистану.  

Крім того, неясність, декларативність положень тексту резолюції 1172 Ради 

Безпеки ООН засвідчили різнонаправленість інтересів країн із правом вето у 

Південній Азії, що і спровокувало конфлікт інтересів стосовно санкційної політики. 

Проти санкцій очікувано виступили Росія і Китай. Слідом за ними відмовилася 

підтримати санкційну політику проти Індії та Пакистану Франція, яка захищала свої 

економічні інтереси у Південній Азії 751, р. 150 . Британський спеціаліст Х. Сіннотт 

так прокоментував ситуацію, що склалася в Раді Безпеки ООН під час обговорення 

проекту санкційної резолюції, підготовленої США й Японією: «Було очевидним, що у 

членів Ради Безпеки ООН … при наявному консенсусі щодо денуклеаризації 

Південної Азії, відсутня єдина думка щодо способів її досягнення… Росія виступила 

проти санкцій … схожою була і позиція французів… Китай, Росія і Франція відразу 

дали зрозуміти, що здійснювані ними поставки озброєнь, а у випадку із Росією і 

співпраця в галузі використання мирного атому, продовжуватимуться» 955, р. 30 . 

Розгубленості американським представникам в ООН додало й те, що Великобританія, 

перший союзник Сполучених Штатів, також висловила сумніви у доцільності 

уведення санкцій 282, с. 23 . 

Зазнавши дипломатичної поразки в Організації Об’єднаних Націй, з метою 

забезпечення високого рівня міжнародної підтримки санкційним заходам, США  

11-12 червня 1998 р. у Лондоні організують розширену зустріч у рамках засідань 

групи «великої вісімки». До традиційної зустрічі міністрів закордонних справ держав 

«великої вісімки» було запрошено представників Аргентини, Бразилії, Китаю, ПАР, 

України та Філіппін. Китай було запрошено як постійного члена Ради Безпеки ООН і 
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зважаючи на його серйозний вплив у регіоні, інших учасників було обрано, адже вони 

або володіли ядерною зброєю, або мали технологічні можливості її виробництва 

1056, р. 7 . У документі, опублікованому за результатами зустрічі країн «великої 

вісімки» у Лондоні 12 червня 1998 р., відбивалося глибоке занепокоєння світової 

громади з приводу ядерних випробувань Індії та Пакистану. Зокрема, у тексті 

підсумкового комюніке читаємо: «Нещодавні ядерні випробування, проведені Індією 

та Пакистаном, не змінюють визначення ядерної держави у ДНЯЗ, таким чином, 

незважаючи на ці випробування, Індія та Пакистан не мають статусу ядерних держав 

згідно із ДНЯЗ. Ми закликаємо Індію та Пакистан приєднатися до ДНЯЗ у його 

нинішньому вигляді, без будь-яких умов» 413, р. 11 .  

Акцент держави «великої вісімки» змістили на ядерні випробування Індії, 

відштовхуючись від її статусу лідера в Південній Азії. У тексті «Заяви «великої 

вісімки» з цього приводу читаємо: «… Ці події (випробування 11 і 13 травня) 

вплинули на відносини Індії з кожним із нас. Ми чітко вказуємо на це в наших 

безпосередніх обмінах і взаємодії з індійським урядом, і ми закликаємо інших держав 

таким самим способом висловити Індії своє занепокоєння» 61, с. 17 . Разом із тим, 

гучні заяви, які пролунали в ході зустрічі, не завершилися укладанням конкретного 

санкційного документа, що яскраво продемонструвало розбіжності в підходах держав 

світу щодо уведених американських санкцій проти Індії та Пакистану, до санкцій як 

інструменту політики ядерного нерозповсюдження в цілому. Єдине, що спромоглися 

добитися Сполучені Штати від своїх партнерів по «великій вісімці», – це їх підтримка 

у світових фінансових інститутах, передовсім Світовому банку, Міжнародному 

Валютному Фонді, Азійському банку з розвитку заморожування кредитних ліній, 

програм допомоги Індії та Пакистану 781, р. 5 . 

Особливо негативне ставлення Москви до санкційної політики США проти Індії 

Б. Квок, на той час заступник директора Департаменту з питань безпеки та 

роззброєння МЗС РФ, пояснював таким чином: «Росія з самого початку виступила 

проти будь-яких санкцій щодо Індії та Пакистану, бо, на нашу думку, вони не 

виправдані ані з міжнародно-правової, ані з гуманітарної точки зору» 75, с. 37 . 

Небажання федерації переривати надзвичайно вигідні для неї воєнні контракти, 

псувати відносини з країною, що динамічно розвивається, до того ж, своїм давнім і 

перевіреним партнером, змусило її пізніше конкретизувати свою позицію щодо 

ядерної програми Нью-Делі, заявивши, що ядерна зброя Індії «пов’язана з 

необхідністю держави зміцнити національну безпеку, і тому така зброя здатна зіграти 

позитивну роль у забезпеченні миру і стабільності у Південній Азії» 298, р. 40 , 

фактично у бік визнання її ядерного статусу.  

Тож російсько-індійські відносини не зазнали впливу санкційної політики США – 

по висхідній розвивалося політико-дипломатичне й економічне співробітництво 

держав. Уже 14-15 травня 1998 р., за офіційним графіком, у Москві пройшло 

засідання Ради з виконання російсько-індійської Комплексної програми науково-

технічної співпраці, на якому було обговорено реалізацію 88 спільних проектів у 16 

галузях, у тому числі й в оборонно-промисловій. 

В обхід американському ембарго на поставки озброєнь, Російська Федерація 

продовжувала надавати допомогу з нарощування стратегічного потенціалу Індії в 

рамках «Програми воєнно-технічного співробітництва до 2000 р.», що була оцінена у 

8 млрд дол. США. Реалізація цього проекту дозволила Нью-Делі, всупереч санкціям 

США, укомплектувати свої збройні сили сучасним озброєнням, провести їх 
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структурну модернізацію. У 1999 р. в Санкт-Петербурзі розпочалось будівництво для 

Індії трьох протичовневих фрегатів «проекту 1135», які пізніше було укомплектовано 

поставленими російськими гелікоптерами Ка-31 273, с. 156 . Із особливою 

насторогою в Пентагоні зустріли поставки Росією Індії субмарин «проекту 877». 

Утім, не зупиняючись на досягнутому, Москва і Нью-Делі дали старт спільному 

проекту в галузі ракетобудування під назвою «Брахмос». «Брахмос» є 

модернізованою версією російської ракети «Онікс», відомої на світовому ринку 

озброєнь під назвою «Яхонт». Перевага ракети пояснюється тим, що вона підходить 

під запуск як із субмарин, так і літаків 935, р. 91 . 

Украй важливим для Сполучених Штатів було залучення Японії до реалізації 

санкційних заходів із двох причин: з моральної точки зору як країни-жертви ядерного 

нападу й одного з набільших фінансових донорів у Південній Азії 1056, р. 7 .  

Обговорення в рамках Євросоюзу питання розробки пакету санкцій проти Індії не 

принесло очікуваного США результату. Категорично проти санкцій висловилася 

Франція, президент якої Ж. Ширак наполягав на використанні переговорів і політики 

залучення. Великобританія, яка практично в усіх питаннях міжнародного життя була 

солідарною зі своїм союзником, на цей раз не підтримала санкційний курс 

Вашингтона у Південній Азії. Її тодішній представник в ЄС Д. Фатчетт заявив своїм 

європейським партнерам, що Великобританія «здивована й обурена», але при цьому 

наголосив на тому, що «Королівство не зупинить надання допомоги Індії, оскільки це 

каратиме найбідніше населення за рішення, яке ухвалив уряд» 991 . В 

односторонньому порядку Сполучені Штати підтримали лише Данія та Німеччина. 

Берлін уже 13 травня 1998 р. після ядерних випробувань Нью-Делі заморозив 

програми фінансової допомоги Республіці на суму 300 млн німецьких марок. У той 

же день аналогічною дією Данія заморозила пакет допомоги в розмірі 28 млн дол. 

США 991 .  

Азійські держави, зі свого боку, демонстрували дипломатичну обережність в 

оцінках ядерних випробувань Індії. В’єтнам і Малайзія заявили, що «завжди 

підтримуватимуть всі зусилля для всезагального роззброєння, включаючи й ядерне», 

але до політики санкцій офіційно не приєдналися. Схожу позиція забійняв і Тайланд, 

хоча й наголосив на тому, що «… випробування йдуть у розріз із міжнародними 

угодами та регіональними цілями в Південній Азії». Доволі несподіваною для 

Вашингтона виявилася позиція Шрі-Ланки, яка не тільки засудила Сполучені Штати 

за уведення санкцій проти Індії, але й непрямо звинуватила Білий дім у тому, що він 

призвів до цього своєю військовою допомогою Ісламабаду 991 .  

Санкційну політику Вашингтона підтримала лише Нова Зеландія, яка відкликала 

своїх представників із Нью-Делі. Так само на ядерні випробування Індії відреагувала 

й Австралія. 

За таких несприятливих міжнародно-політичних умов реалізації санкцій проти 

Індії та Пакистану, їх низької підтримки з боку великих держав світу, Сполучені 

Штати вдалися до стратегії поступового їх послаблення, непослідовності 

імплементації рестриктивних заходів.  

Тож навіть незважаючи на те, що поправка Гленна передбачала впровадження 

більш серйозних санкційних заходів у порівнянні з іншими законодавчими актами 

США, обмежувала повноваження Конгресу і президента в їх скасуванні 1056, р. 9 , 

уже в 1998 р. переважна частина санкцій проти Індії та Пакистану була скасована.  

Перший пакет санкцій проти Індії та Пакистану було знято вже 10 липня 1998 р., 

коли Сенат проголосував за зняття заборони на поставки продовольства до двох 
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держав 723 . 14 липня 1998 р. Б. Клінтон виключив із кола санкційних заходів 

заборону на надання кредитів Департаментом сільського господарства США до 

30 вересня 1999 р.  

Правовою підставою для подальших змін параметрів ведення санкційної політики 

стосовно південноазійських держав у межах дії поправки Дж. Гленна стала ухвала 

Конгресом 21 жовтня 1998 р. так званої поправки Браунбека І. Відтоді § 902 

передавав на рік повноваження президенту скасовувати санкції, запроваджені проти 

Індії 13 травня 1998 р. 849  і Пакистану – 30 травня 1998 р. 850 . Невдовзі після 

цього, 6 листопада 1998 р., було оголошено президентську декларацію, більш відому 

як «Акт про пом’якшення санкцій щодо Індії і Пакистану» 724 . Документом 

Б. Клінтон із 1 грудня 1998 р. терміном до 21 жовтня 1999 р. відмінив такі санкційні 

заходи: 1) заборону на здійснення операцій з Ексімбанком, Корпорацією приватних 

іноземних інвестицій, виділення допомоги Індії та Пакистану Агентством із питань 

торгівлі й розвитку США; 2) заборону на здійснення програми «Міжнародна воєнна 

освіта й навчання»; 3) заборону на надання позик урядам Індії та Пакистану з боку 

американських банків; 4) дозволив здійснювати фінансову й технічну допомогу Індії 

й Пакистану будь-якому міжнародному фінансовому інституту, у тому числі МВФ 

724 . У такий спосіб президентська адміністрація фактично відновила всі 

торговельно-економічні й фінансові контакти з південноазійськими країнами. 

Рухаючись за заданою траєкторією послаблення політики санкцій, 9 червня 1999 р. 

Сенат продовжив дію поправки Браунбека ще на п’ять років, увівши відповідні зміни 

до «Акта про оборону» (так звана поправка Браунбека ІІ) 1028 . 

Слід наголосити на тому, що 25 жовтня 1999 р. Конгрес США остаточно закріпив 

за президентом право скасовувати весь набір санкційних заходів, передбачених 

поправкою Дж. Гленна. Б. Клінтон відразу скористався цими обставинами й дозволив 

Великобританії здійснити поставки в Індію гелікоптерів «Sea King» 658 . 

Пом’якшення санкційної політики США проти Індії та Пакистану може бути 

пояснене й тією обставиною, що в 1994 р. воєнні експерти Пентагона розподілили 

держави-проліферанти на дві групи: країни-ізгої, набуття ядерного статусу якими є 

неприйнятним для США, і неворожі до Сполучених Штатів проліферанти. До першої 

групи було віднесено Ірак, Іран, Північну Корею, до другої – Ізраїль, Індію, Пакистан 

700 . Наявність у США гострих протиріч у відносинах із першими зумовила 

застосування жорсткого підходу при реалізації до них політики санкцій, відсутність 

серйозних розбіжностей у взаєминах із другими, напаки, дозволила модифікувати 

санкційний режим у бік його послаблення. А у спеціальній доповіді, підготовленій у 

1997 р. фахівцями з Ради міжнародних відносин для С. Телботта, робився умовивід 

про безперспективність використання санкцій для денуклеаризації Індії та Пакистану. 

Натомість, рекомендувалося розширити міждержавне військове співробітництво, 

розпочати поставки озброєнь. У документі констатувалося: «… США повинні 

усвідомити, що відмова цих держав від статусу де-факто ядерних країн нині є 

малоймовірною» 286 .  

Вплив запроваджених санкцій виявився неоднаковим для Індії та Пакистану.  

Призупинення Сполученими Штатами надання допомоги Індії було слабко 

відчутним для бюджету й виробничих підприємств країни 345, р. 6 . У Нью-Делі, 

наприклад, політика американських санкцій для індійської економіки в 1998 р. була 

оцінена всього в 1,5 млрд дол. США 822, p. VI . Незначний спад ВВП Республіки 

Індія, що спостерігався у 1998 р., за рахунок оптимізації використання внутрішніх 



Ю. О. Седляр  

 

260 

ресурсів вже було повністю компенсовано в 1999 р., коли економіка Індії показала 

5,6 % зростання 822, p. VI . Скасування фінансових програм, передбачених для Індії 

«Актом про іноземну допомогу», коштувало державі 51,3 % млн дол. США. 

Блокування виділення коштів на охорону навколишнього середовища обійшлось 

Нью-Делі в суму 6 млн дол. США 627 . Американський Export-Import Bank оцінив 

збитки від санкцій на позики і страхування приблизно в 500 млн дол. США. При 

цьому керівництво банку підрахувало, якби санкції не було невдовзі скасовано, то 

сума сягнула б 3,5 млрд дол. США 781, p. 3 .  

Неефективність санкційної політики Сполучених Штатів проти Індії пояснюється 

специфікою економічних реформ, що проводилися в державі. Слабко інтегрована у 

світову економіку, напівзакрита і на той час не достатньо приваблива для іноземних 

інвесторів Індія показала високі й доволі стабільні темпи економічного зростання. 

Низька результативність американських економічних санкцій для індійського 

народногосподарського комплексу визначалася й особливостями розвитку 

внутрішнього ринку Індії, наявності масиву населення, яке в сукупності споживало за 

європейськими стандартами. Усе це дозволяло Республіці досягати значних успіхів 

без повної інтеграції у світове господарство 99, с. 162 .  

Обмежений потенціал Вашингтона в реалізації санкцій на індійському напрямі міг 

бути спрогнозований з огляду на обсяг двосторонньої торгівлі між США й Індією, 

який наприкінці 1990-х рр. не перевищував 12 млрд дол. США 404, p. 288 . Отже, у 

цілому невисокий рівень двосторонніх торговельно-обмінних операцій позначив їх 

мінімальні коливання після уведення обмежень, встановлених поправкою Дж. Гленна. 

За даними Міністерства торгівлі США, американський експорт у Індію в 1998 р. 

скоротився до 3,4 млрд дол. США 822, p. 1-5 . Водночас після послаблення санкцій у 

1998 р. вже у першій чверті 1999 р. американський експорт зріс на 22 % до 

аналогічного періоду 1998 р., не змінивши своєї структури 822, p. 1-8 . 

Поміж того, внутрішньополітичні сили в Індії, що прийшли до влади внаслідок 

виборів 1998 і 1999 рр., висловлювались проти економічного диктату Сполучених 

Штатів у світі. БДП, партія-переможець у виборчих перегонах, висунула концепцію 

«свадеші» (опори на власні сили) як базову для економічного розвитку держави. З 

огліду на зазначене, уведені економічні санкції лише додали політичних аргументів 

БДП, аби досягнути автаркії та самодостатності народного господарства Індії. Тут 

слід враховувати й ту обставину, що партія Бхаратія Джаната Парті прийшла до влади 

на гаслах індійського ядерного націоналізму, з твердим наміром покінчити з 

«ядерним апартеїдом», бажанням відстоювати безпекові інтереси держави.  

Для БДП, відомої жорстким підходом до питань національної безпеки, серйозним 

тестом на міць стали пакистанські випробування 6 квітня 1998 р. балістичної ракети 

середнього радіуса дії «Гхорі», що могла загрожувати стратегічним об’єктам Індії. 

Одним із факторів проведення ядерних випробувань стала «китайська загроза». 

Зокрема, Дж. Фернандес, тоді – міністр оборони Індії, незадовго до ядерних 

випробувань на полігоні Покхран назвав Китай «потенційною загрозою номер 1». 

Індійські посадовці посилались на те, що КНР розмістила свої ракети, здатні нести 

ядерні заряди, у Тибеті, що становило, на думку індійської сторони, «пряму загрозу 

для країни» 14 . Відсутність відповіді в такій ситуації означала б втрату «політичного 

обличчя» БДП. Б. Мішра, радник із питань національної безпеки А. Ваджпаї, пізніше 

згадував: «Ми мали продемонструвати надійну здатність стримування не лише перед 

світом, але, насамперед, перед власним народом» 747 . 
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На безперспективність застосування санкційних заходів задля денуклеаризації 

Індії вказувало й те, що індійська громадськість була фактично одностайною у своєму 

позитивному ставленні до ядерних випробувань. Опитування громадської думки 

засвідчили, що 91 % населення держави підтримували проведені владою ядерні 

випробування. Схожа думка превалювала й у публікаціях авторитетних мас-медіа 

Індії. Схвалення населенням ядерних випробувань може свідчити про те, що ядерна 

зброя для індійців була втіленням модернізації та прогресу, символом національного 

суверенітету й подолання колоніального минулого, а також невід’ємною складовою 

статусу регіонального лідера в Південній Азії. 

Єдиним сектором економіки Індії, якому на перших порах після уведення санкцій 

не вдалося встояти, – це фінансова система країни. Уже 22 травня 1998 р. два 

авторитетні агентства «Moody» і «Standart&Poor» знизили кредитний рейтинг довіри 

Індії зі «стабільного» до «негативного». Рішення було продиктоване виключно 

погіршенням міжнародно-фінасового становища держави, спровокованого політикою 

санкцій США. Цей сигнал відразу приніс свої результати – інвестори стали виводити 

свої активи з країни. У червні 1998 р. капіталізація індійської економіки зменшилася 

на 4,2 млрд дол. США. І хоча сума була незначною для економіки Індії (1 % від ВВП і 

4 % від обсягів внутрішніх інвестицій), подальший відтік іноземного капіталу 

скоротив валютні резерви Республіки на 24 млрд дол. США 781, p. 5-6 . Виправити 

ситуацію на фондовому ринку Індії уряду вдалося тільки в жовтні 1998 р. завдяки 

валютним надходженням із боку індійських банків обсягом 26 млрд дол. США і 

продажу державних облігацій індійській громаді закордоном на суму 4 млрд дол. 

США 781, р. 5-6 . Рейтингове агентство «Duff & Phelps», зі свого боку, головним 

фактором стабілізації фінансової ситуації в Індії називає диверсифікацію каналів 

зовнішніх запозичень, іноді навіть під достатньо високі відсотки 497 . У цьому 

контексті стає важко не погодитись із думкою американського фахівця 

С. Розенфельда, який пояснював низьку дієвість фінансових санкцій проти Індії 

інтенсифікацією процесів інтеграції і глобалізації, які «… збільшують вибір у тому, де 

інвестувати, виробляти, купувати, продавати, аби досягнути національних цілей» 

886 . Тож обмеження торгівлі та кредитів із боку США порівняно просто і в 

короткий термін було компенсовано Індією за рахунок розширення зв’язків із 

європейськими та азійськими державами. Т. Фрідман, зовнішньополітичний оглядач 

«New York Times», резюмує: «Реальна правда про глобалізацію – це те, що 

глобалізація не завершує геополітику. Нації, такі як Індія, порушуватимуть 

міжнародні правила, аби добитися поваги, у відповідь на реальну чи уявну загрозу, 

незалежно від того, наскільки вони є інтегрованими у світову економіку. Але 

глобалізація продемонструє, якою буде нова ціна за таку непокору» 994 .  

При застосуванні аналогічного пакету американських санкцій їхній вплив на 

Пакистан суттєво відрізнявся від того, як вони позначилися на Індії. 

Під час уведення в дію поправки Дж. Гленна, пакистанська економіка була 

надзвичайно уразливою перед кредитами МВФ та інших міжнародних фінансових 

організацій. У доповіді відділу економічної розвідки констатувалося: «Погане 

економічне управління, фінансове марнотратство, високий ризик банківського 

дефолту й високий рвень корупції упродовж останніх десяти років перед ядерними 

випробуваннями  привели економіку Пакистану в хаос… Напередодні ядерних тестів, 

економіка вже кульгала» 503, p. 8 .  
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У жовтні 1997 р. уряд Н. Шаріфа домовився з МВФ про виділення ним кредиту на 

суму 1,56 млрд дол. США, що повинен би бути використаним для проведення 

економічних реформ. Станом на квітень 1998 р. транш МВФ на 1,2 млрд дол. США 

ще не було переказано Ісламабаду. Разом із тим, ці фонди були життєво потрібні 

пакистанському уряду, аби зміцнити слабке зовнішнє фінансове становище держави. 

У тому ж квітні 1998 р. валютні резерви Пакистану складали 1,4 млрд дол. США, 

суми якої вистачило б країні на 90 днів при ввезенні потрібного імпорту, і необхідно 

було знайти ще 2 млрд дол. США у 1998 р., аби уникнути суттєвого скорочення 

валютного резерву або зменшити імпорт 781, p. 10 . 

Після ж накладання санкцій на Пакистан, припинилася співпраця Пакистану з 

МВФ і Світовим банком. На пошук альтернативних надійних джерел зовнішніх 

запозичень Ісламабаду потрібен був час. У результаті в листопаді 1998 р., якраз 

напередодні уведення у дію поправки Браунбека І, валютні резерви Пакистану 

знизилися до 458 млн дол. США, загрозливо низького рівня 553 . Цьому послідувало 

і скорочення імпорту на 20 % протягом липня-вересня 1998 р. порівняно до 

аналогічного періоду 1997 р. 500 . За даними державного департаменту США, 

підготовленими американським посольством у Ісламабаді, пакистанський імпорт 

скоротився з 11,9 млрд дол. США у 1997 р. до 10,1 млрд у 1998 р., чи на 15,1 %. 

Падіння американського експорту впродовж 1997-1998 рр. було оцінено на рівні 

41,4 % 822, p. 1-6 . 

Швидкими темпами знецінювалась і національна валюта: пакистанський рупій, 

який в обмінних пунктах із травня до середини липня 1998 р. здешевшав на 28 %. 

Наприкінці 1998 р., коли більшість фінансових санкцій уже було скасовано, курс 

пакистанського рупію так і не було доведено до досанкційного періоду, валюта 

Пакистану втратила 16 % своєї попередньої вартості 490 . 

Поміж того, уряд Пакистану, який до застосування політики санкцій прогнозував 

зростання ВВП на 6 % у 1998-1999 фінансовому році (липень-червень), змушений був 

скорегувати свої очікування до більш песимістичних 3,1 %. «Ми ніколи не чекали 

такого серйозного впливу антипакистанських санкцій», – пояснював ситуацію 

тодішній міністр фінансів І. Дар. «І якраз через них (санкції – Авт.), – додав політик, – 

зростання ВВП завершилося на рівні 3,1 % у 1998-1999 рр.» 828 . Західні аналітичні 

центри, як, наприклад, відділ економічної розвідки, вважали, що пакистанська влада 

приховує реальну картину справ, і, зі свого боку, оцінювали темпи зростання 

економіки Пакистану в цей період на рівні 1,6 % 504 .  

Бурхливо відреагували на санкції і фінансові установи Пакистану. Наприклад, 

фондова біржа в Карачі з травня до середини липня 1998 р. обвалилися на 34 %. 11 

липня 1998 р. падіння сягнуло свого мінімуму – відмітки 777.26 п. Три дні потому 

пакистанська преса написала, що заморожування кредитів по лінії МВФ призвело до 

«найчорнішого тижня» в історії біржі 559 . За словами російського спеціаліста 

І. Жмуйди, країна опинилася на межі дефолта, рівень бідності сягнув 32 % 58, с. 176 . 

Ситуацію у фінансовому секторі країни вдалося дещо вирівняти завдяки 

заморожуванню урядом усіх пакистанських приватних валютних рахунків 1032  і 

надходженню «пакету допомоги» в 1,5 млрд дол. США з арабського світу через 

Ісламський банк розвитку, які вдалося переказати в Пакистан лише в кінці осені 

1998 р. До того ж, 10 вересня 1998 р., єдине, що Ісламський банк розвитку міг 

запропонувати Ісламабаду, – це власні фонди в сумі 200 млн дол. США 360, p. 3 . 
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Водночас дестабілізація економіки, що оголила нерв внутрішньополітичної 

боротьби, не змусила Ісламабад відмовитися від ядерної зброї. Імператив твердості 

політичних переконань Н. Шаріфа, а згодом, П. Мушаррафа у питанні ядерної 

програми Пакистану зумовлювася міжнародними реаліями і ґрунтувався на 

внутрішньополітичних обставинах.  

На перший погляд, здавалося, що відразу після запровадження США санкцій, 

пакистанський уряд готовий був відмовитись від де-факто ядерного статусу держави в 

обмін на відновлення фінансової та воєнної допомоги з боку Сполучених Штатів, 

їхніх партнерів і міжнародних фінансових організацій. Міністерство закордонних 

справ Пакистану повідомило, що не виключається можливість здійснення поступок у 

питанні приєднання країни до ДНЯЗ, якщо американська сторона відкриє кредитну 

лінію 267, с. 40 . 4 грудня 1998 р., у ході зустрічі Б. Клінтона з Н. Шаріфом, останній 

неочікувано додав ще одну умову, задоволення якої, на думку пакистанського 

прем’єр-міністра, могло б впритул наблизити сторони до переговорів по ДНЯЗ. Нею 

стало скасування США ембарго на поставки озброєнь до Пакистану 851 . Переговори 

знову зайшли в тупик.  

У 1999 р. Сполучені Штати почули вже нові аргументи Пакистану на користь 

збереження його де-факто ядерного статусу. Пакистанське керівництво відхилило 

пропозицію США підписати ДНЯЗ в обмін на скасування санкцій, навіть проміжний 

поетапний проект роззброєння. Натомість, США було поінформовано, що Ісламабад 

готовий це зробити лише у випадку підписання ДНЯЗ Індією і після досягнення 

національної згоди щодо цього питання і на недискримінаційних засадах 268, с. 36 .  

Ставка на затягування переговорного процесу керівництвом Пакистану була 

зроблена невипадково. Своєю стратегією «удаваної скорої поступливості» Ісламабад 

зумів не тільки переконати США піти йому назустріч у скасуванні окремих 

торговельно-економічних санкцій (поправка Браунбека І), але й виграти час на 

диверсифікацію своїх торговельно-економічних і політичних відносин, аби  

мінімізувати негативні результати дії санкцій. 

Пакистану вдалося отримати 250 млн дол. США від Катару, Кувейту й 

Саудовської Аравії, а також домогтися підтвердження цих країн про їхню готовність 

постачати до Пакистану нафтопродукти в 1998-1999 рр. Для поповнення валютних 

резервів уряд дозволив банкам Катару, Кувейту й Саудовської Аравії взяти участь у 

приватизації банків Пакистану. Більше того, Ісламський банк розвитку взяв участь у 

створенні Міжнародного банківського консорціуму з надання допомоги Пакистану в 

подоланні фінансових проблем, пов’язаних із запроваженням санкцій із боку США 

284, с. 51 .  

Протягом 1998-1999 р. Пакистан зумів розширити двосторонні торговельно-

економічні відносини з Бангладешем, Індонезією, Єгиптом, Іраном, Нігерією, 

Туреччиною в рамках реалізації стамбульської ініціативи Туреччини 1997 р. 

Руку допомоги Ісламабаду протягнув і Китай. Хоча Пекін на офіційному рівні й 

засудив ядерні випробування Ісламабаду, вказавши, що «Китай висловлює глибоке 

занепокоєння ядерними тестами Пакистану … і завжди відстоюватиме ідею повної 

заборони, а згодом і знищення ядерної зброї, і протистоятиме будь-якій формі 

ядерного розповсюдження», президент КНР Цзян Цземінь, тим не менш, у відповідь 

на критику американською стороною позиції Китаю стосовно антипакистанських 

санкцій заявив, що «Китай виконає свої контрактні зобов’язання перед Пакистаном … 

і не відступить назад» 783, p. 88 .  
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Те, що Пекін не дотримувався санкцій, можна встановити й по стабільному рівню 

двосторонньої торгівлі упродовж дії поправки Дж. Гленна. За даними ООН, у 1997 р. 

торговельний обіг між державами сягнув 20,21 млрд дол. США, у 1998 р. – 18,74 млрд 

дол. США, 1999 р. – 17,21 млрд дол. США, 2000 р. – 18,88 млрд дол. США, а у 2001 р. 

він оцінювався у сумі 19,93 млрд дол. США 704 . Незначне скорочення обсягів 

торгівлі в 1998-1999 рр. пояснюється фінансовою кризою в Азії, а не міжнародними 

санкціями.  

Поглиблювалось військово-технічне співробітництво. У районі Равалпінді Китай 

надавав Пакистану технологічну допомогу у виробництві ракетних систем.  

Нарощувались поставки звичайних озброєнь, зокрема літаків JF-17, їх комплектуючих, 

виробничих технологій, фрегатів класу F-22P з гелікоптерами, реактивних літаків К-8, 

танків Т-85, літаків класу F-7, стрілецької зброї та амуніції 311 . Як резюмує 

Л. Кертіс, «у той час як Сполучені Штати застосовували політику санкцій, КНР 

постійно підтримував зусилля Пакистану, направлені на модернізацію його збройних 

сил» 468 . 

У світлі вказаного санкційна політика США не тільки не виявилася результативним 

інструментом із ядерного роззброєння Пакистану, але й дискредитувала себе в 

контексті захисту національних інтересів Сполучених Штатів у Південній Азії, 

забезпеченні регіональної стабільності в цілому. У доповіді Конгресу США шодо 

цього зазначалося: «… Після уведення Сполученими Штатами санкцій проти 

Пакистану, військове співробітництво між Ісламабадом і Пекіном зміцнювалось. 

Пакистан продовжував вбачати в Китаї «друга за будь-якої погоди» і, ймовірно, 

найбільш важливого стратегічного союзника. Ісламабад може отримати від Пекіна 

допомогу в опануванні мирного атому, включаючи й надання готових реакторів, 

особливо з огляду на відмову Вашингтона від співпраці з Пакистаном у використанні 

атомної енергії у мирних цілях» 703, р. 47-48 . І далі, укладачі документа 

наголошували: «… Китай як зовнішній учасник формування південноазійської 

підсистеми з його матеріальною допомогою Ісламабаду дозволить Пакистану кинути 

виклик зростаючому потенціалу Індії як регіональному гегемону… Тож допомога 

Китаю Пакистану є ключовим аспектом реалізації Пекіном політики «оточення» або 

стримування Індії як превентивного способу відтермінування її спроможності кинути 

виклик розширенню регіонального впливу Пекіна» 703, р. 48 . І недивно, що 

американські високопосадовці змушені були реагувати на цю потенційно 

дестабілізаційну динаміку. 

Варто вказати, що несприятливою обставиною, яка діяла на пониження політичної 

ефективності санкцій США як інструменту денуклеаризації Пакистану, стало те, що 

впливові політичні сили держави виступали за де-факто ядерний статус Пакистану. 

Така внутрішньополітична мотивація ще більше зміцнилась після воєнного 

перевороту 1999 р. і приходу в результаті до влади генерала П. Мушаррафа. 

Повернення до влади в Ісламабаді військових важливе з точки зору оцінки санкційної 

політики США з нерозповсюдження з двох причин: по-перше, посилились тенденції 

централізації влади, що унеможливлювало формування і прихід до влади політичних 

сил, націлених на задоволення головної мети політики санкцій – денуклеаризації 

Пакистану; і по-друге, восьма за кількісними показниками «військова машина» 

держави (збройні сили нараховували 587 000 осіб) 597 , що підтримувала ядерну 

програму з безпекових й економічних міркувань 944 , готова була вийти на захист 

«ядерної бомби» Пакистану із зброєю в руках.  
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До того ж, уряд Н. Шаріфа після запровадження санкцій у 1998 р. затвердив так 

звану «Програму відродження економіки». Документом передбачався кардинальний 

перегляд головних параметрів податкової політики з метою скорочення бюджетного 

дефіциту. У форсованому режимі проводилася митна реформа, спрямована на 

створення сприятливих умов для зростання виробництва товарів традиційного 

експорту й залучення іноземних інвестицій. У сфері оподаткування ухвалюється 

рішення про зменшення податку на додану вартість у межах 30-55 % (замість 

попередніх 33-58 %). Реформа митної служби увела 10 % тариф на імпорт, що до 

накладання санкцій ввозився до Пакистану без митних зборів 284, с. 48 . 

Перераховані заходи мали стимулювати виробництво імпортованих товарів, тим 

самим зменшуючи зовнішню залежність пакистанської економіки, а значить і 

мінімізували збитки, завдані Ісламабаду політикою ізоляції. 

Адміністрація Дж. Буша-мол. із самого початку заявила про свій намір суттєво 

переглянути політику санкцій із метою їх подальшого послаблення, принаймні, 

стосовно Індії. Перший сигнал республіканцями було надіслано в травні 2001 р., коли 

К. Рокка, заступник державного секретаря в Південній Азії, зазначила, що вона 

«переконана, що санкції проти Індії та Пакистану перестали бути корисними і є 

перешкодою для співробітництва з регіоном» 773 . Перебуваючи з візитом у Індії в 

липні 2001 р., генерал Г. Шелтон, тодішній голова Об’єднаного комітету начальників 

штабів США, зі свого боку, натякнув, що санкційні заходи проти Індії невдовзі буде 

скасовано 296 . 

Практичний крок із метою завершення санкційної політики проти Індії 

адміністрація президента здійснила восени 2001 р., аби, як пояснив заступник 

державного секретаря Р. Армітедж, «… відкрити шлях для більш тісної воєнно-

політичної кооперації, проведення спільних операцій, обміну воєнними технологіями 

з Нью-Делі» 925 .  

Зрештою, політичне життя санкцій добігло свого логічного кінця після 

терористичної атаки 11 вересня 2001 р., коли Вашингтон, потребуючи допомоги Індії 

та Пакистану в боротьбі з терористичною загрозою, 27 жовтня 2001 р. скасував усі 

санкційні заходи, уведені у травні 1998 р. 835 .  

С. Ахмед, пакистанський експерт Міжнародної кризової групи в Південній Азії, 

так пояснює причину повного скасування санкцій: «Терористичні атаки на Світовий 

торговельний центр і Пентагон 11 вересня 2001 р. трансформували американську 

політику в Південній Азії … відтоді США агресивно загравали з Пакистаном для 

того, аби забезпечити його участь у міжнародній коаліції проти тероризму… Ядерне 

нерозповсюдження, що раніше було центральним елементом американської політики 

щодо Індії та Пакистану, відійшло на другий план перед необхідністю вести війну з 

тероризмом» 297, р. і . Схоже бачення ситуації спостерігаємо й у широкому масиві 

публікацій учених Росії. Визнаний у російських наукових колах експерт із Південної 

Азії В. Бєлокреницький пише: «… сприятливий для Пакистану аспект його участі у 

воєнній операції в Афганістані полягає в остаточному прориві зовнішньополітичної 

ізоляції» 7 . Із думкою своїх зарубіжних колег погоджується й вітчизняний спеціаліст 

у галузі політики ядерного нерозповсюдження С. Галака, стверджуючи, що 

«неефективність санкцій проти такої важливої самодостатньої країни як Індія, що 

вельми успішно розвиває свою економіку … змусила США піти на їх послаблення, а 

по тому – на відміну після терактів 11 вересня 2001 року, бо Вашингтон потребував 

підтримки з боку важливої регіональної держави, якою є Індія» 33 . Б. Рідел, який 
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працював у 1997-2001 рр. спеціальним помічником президента у справах Близького 

Сходу й Південної Азії при Раді з національної безпеки, підтверджує думку 

авторитетних учених, зазначаючи, що «після атак на Америку 11 вересня 2001 р., він 

Дж. Буш-мол. – Авт.  скасував санкції за поправкою Гленна, накладені після 

випробувань 1998 р., і запросив Ваджпаї до Овального Кабінету. Американсько-

пакистанські відносини суттєво покращились на знак подяки уряду Мушаррафа за 

його роль у війні проти Талібану й Усами бін Ладена» 877, р. 16 . 

При цьому за лаштунками антитерористичної кампанії приховується ще одна 

обставина, що посприяла відміні санкційних заходів із боку США проти 

південноазійських країн. Ідеться про те, що Сполучені Штати розуміли, що Індія та 

Пакистан використовують свої обмежені фінансові ресурси для накопичення ядерного 

арсеналу, збагачення плутонію та урану, але значно менше уваги приділяють 

проблемі їх безпечного зберігання в умовах обмеженого технологічного й 

фінансового потенціалу. Така ситуація давала США серйозні підстави побоюватись 

диверсій на ядерних об’єктах Індії та Пакистану, які могли бути організовані 

терористами і призвести до потрапляння до їхніх рук чутливих матеріалів. Отже, 

адміністрація Дж. Буша-мол. повинна була зважати на дві серйозні загрози в 

Південній Азії: можливість використання ядерної зброї Індією та Пакистаном і появу 

ядерного тероризму в цьому конфліктному й нестабільному регіоні 297, р. і .  

Виклик появи ядерного тероризму в регіоні визнавався американськими воєнними 

експертами. У спеціально підготовленій у січні 2001 р. доповіді Міністерства оборони 

США під назвою «Розповсюдження: загроза і відповідь» зазначалося: «Обидві 

держави Індія та Пакистан  можуть стати постачальниками ядерних технологій, що 

спонукатиме подальше ядерне поширення». Потрапляння пакистанських ядерних 

технологій до рук терористичних організацій не виключалось і МАГАТЕ, що 

інформувала американську сторону про те, що «терористи цікавляться хімічною, 

біологічною та ядерною зброєю» 967 .  

Розстановка сил у Конгресі й Сенаті, що сформувалася з моменту запровадження 

політики санкцій, у 2001 р. також не сприяла їх продовженню проти Індії та 

Пакистану.  

Дискомфорт, що був відчутний дипломатами, економічними агентами після 

введення поправки Дж. Гленна, реанімував політичні дебати серед конгресменів і 

сенаторів із приводу її ефективності й корисності. Сенатор Р. Лугард підкреслював, 

що оскільки загроза застосування санкцій не зупинила Індію та Пакистан перед 

здійсненням ядерних випробувань, настав час «серйозно обговорити корисність 

використання односторонніх економічних санкцій для досягнення зовнішньополітичних 

цілей». І далі Р. Лугар висловив побоювання з приводу того, що вже дестабілізований 

під впливом економічних санкцій Пакистан продовжує справлятися з непідйомним 

тягарем економічних і політичних проблем, резюмуючи свою думку такими словами: 

«Нестабільний Пакистан з ядерною зброєю не в наших інтересах» 595 . Подібна 

думка була представлена й у Палаті представників США, де конгресмен Л. Гамільтон, 

виступаючи перед Комітетом із зовнішніх справ, заявив: «Поправка … підриває наші 

двосторонні відносини з Пакистаном. Як інструмент із нерозповсюдження 

поправка … пережила свою корисність і зараз є контрпродуктивною. Зараз прийшов 

час змінити поправку, або навіть її повністю скасувати» 417 . Продовжуючи свій 

виступ у вказаному руслі, конгресмен наголошував: «… Зменшуючи потенціал 

Пакистану у звичайних озброєннях, ми таким чином додаємо аргументів тим, хто 

жорстко відстоює ідею ядерного статусу держави. Це навіть підштовхує Пакистан до 
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забороненої співпраці в ядерній сфері з Іраном, Іраком чи іншою державою, що воліє 

стати ядерною» 417 . Г. Екерман у своїй промові від 3 квітня 1999 р. переконував 

своїх колег у тому, що «санкції надто сліпа зброя, щоб її використовувати до такої 

сестринської демократії як Індія» 595 . 

Разом із тим, думка представників законодавчої гілки влади не була повністю 

одностайною, були й такі, хто послідовно відстоював ідею примусового ядерного 

роззброєння Індії та Пакистану, і передовсім, через застосування міжнародних 

санкцій. Представник Комітету із зовнішніх зносин Сенату США Дж. Хелмс якраз 

дотримувався останньої точки зору. Він відверто заявляв, що ніколи не підтримає 

скасування санкцій, допоки південноазійські держави не згорнуть свої ядерні 

програми 457 . Позиція сенатора Дж. Хелмса знаходила своє повне розуміння й у 

конгресменів Д. Бертона та Е. Мартіна. Е. Мартін, наприклад, підкреслював, що дії 

Нью-Делі були «нерозсудливими, ганебними й безвідповідальними», і наполягав, аби 

Конгрес «зупинив фінансування ядерної діяльності Індії», припинивши надання 

американської економічної допомоги Нью-Делі 593 .  

Упродовж 1999-2001 рр. Палата представників усе більше переставала аплодувати 

жорстким санкціям, активно підштовхуючи президента скасувати дію не лише 

поправки Гленна, але й поправок Пресслера й Саймінгтона. Р. Хетевей, спеціаліст із 

питань контролю над озброєннями, зазначає: «… Уже до кінця 1999 р. американські 

законодавці майже повністю відвернулися від застосування санкцій як інструменту 

політики ядерного нерзповсюдження. Гнів конгресменів, викликаний випробуваннями  

в Піденній Азії, поступово перейшов у прийняття, навіть розуміння. Конгрес, як 

здавалося, полишив свою традиційну 25-річну діяльність із нерозповсюдження» 595 . 

Докорінний перевіс у ставленні сенаторів до санкційної політики проти Індії та 

Пакистану наступив після оприлюднення результатів роботи спеціальної робочої 

групи з 18 осіб на чолі з Дж. Байденом. Т. Лотт, сенатор, що увійшов до складу цієї 

групи, дипломатично резумював її загальний умовивід щодо ефективності санкцій 

такими словами: «… Схильність застосовувати санкції проти країн світу з нечітким 

способом їх скасування є проблемою» 595 .  

Необхідно констатувати, що суттєве зменшення політичних прибічників 

використання санкцій проти Індії та Пакистану в законодавчій владі США відбулося 

під тиском бізнес-груп, які несли збитки після уведення поправки Дж. Гленна. 

Американська федерація фермерських бюро мала особливі інтереси в аграрному 

секторі двох південноазійських країн. Діючи через Міністерство сільського 

господарства, американські фермери відразу ж після запровадження санкцій стали 

вимагати їхнього послаблення. Промоутер економічних інтересів американської 

фермерської громади в Конгресі Р. Сміт, тодішній голова комітету з сільського 

господарства, переконував колег зняти заборону на операції з зерном, наголошуючи: 

«Пакистан – це не той торговельний партнер, якого ми можемо собі дозволити 

втратити» 595 . Сенатор Р. Вайден у липні 1998 р. так характеризував настрої в 

кулуарах верхньої палати американського парламенту: «Ми у … днях від катастрофи. 

Фермери по всій країні нагадують економічний потяг, що прямує в безодню» 595 . За 

словами сенатора М. Макконнелла, зниження продаж пшениці «не принесе змін на 

столі в Ісламабаді, але це точно відбудеться в Топіці» 595 . Пакистанське лобі й 

індійські групи інтересів, такі як Американсько-індійська ділова рада, Індійсько-

американське товариство, фермери й індійське лобі в Палаті представників, на 

переконання більшості експертів у питаннях щодо Південної Азії, стали «ключовим» 
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фактором послаблення санкцій 714, р. 35 . Динамічно зростаючій індійській громаді 

в США, що нараховувала 1,215 тис. осіб усередині 1999 р., вдалося, зі свого боку, 

сформувати так звану «групу підтримки» Індії в Конгресі, котра на той час 

нараховувала 115 членів, чверть з усього складу Палати представників 595 , і 

зацікавленої в інтенсифікації співпраці Сполучених Штатів із Республікою.  

З огляду на ці обставини, президент Дж. Буш-мол. зробив вибір на користь 

«політики залучення» замість стратегії санкційного тиску. Голова Білого дому 

запропонував «тісно співпрацювати й консультуватися з Індією та Пакистаном, аби 

бути впевненими в тому, що ця частина світу є стабільною» 772 . Скасування 

санкційних заходів дало Сполученим Штатам можливість покращити систему 

охорони ядерних об’єктів Пакистану, стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в 

країні через програми фінансової та воєнної допомоги в обсязі 1 млрд дол. США 297, 

р. 11 . Після відміни поправки Дж. Гленна режим генерала П. Мушараффа зробив 

декілька кроків назустріч Вашингтону, зокрема, було заарештовано й допитано 

колишніх фізиків-ядерників, які мали зв’язки чи проявляли симпатію до Аль-Каїди та 

підозрювалися ФБР і ЦРУ в контактах із Усамою бін Ладеном 297, р. 11 . До того ж, 

тодішній міністр закордонних справ А. Саттар повідомив американську сторону, що 

уряд Пакистану сформував спеціально підготовлені та укомплектовані воєнні загони 

для охорони ядерних об’єктів держави 336 . 

Прикладом застосування адресної політики санкцій із нерозповсюдження є 

сирійський епізод, котрий заслуговує на особливу увагу й через те, що у  

2011-2012 рр. події в Сирії стали не тільки фактором розвитку системи безпеки на 

Близькому Сході, але й епіцентром світової політики.  

Рішення Дж. Буша-мол. щодо впровадження санкцій із ядерного нерозповсюдження 

проти Сирії спиралося на численні доповіді розвідувальних служб США 974, р. 15-

51 , у яких зазначалось, що сирійський уряд почав активно реалізовувати свою таємну 

ядерну програму з 1997 р. за допомогою спеціалістів із Північної Кореї 1010 . За 

даними американської сторони, упродовж 2001-2003 рр. науковці з ядерного об’єкта в 

Йонбені залучалися Сирією для роботи на ядерному об’єкті в Аль-Кібарі (Даїр аз-

Зуре) 848, р. 9 . Крім того, КНДР допомагала Дамаску в здійсненні ракетної 

програми. У першій половині 1990-х рр. Пхеньян поставив у Сирії 32 пускові 

установки й 150 ракет Skud-C, а у 2000 р. – 7 пускових установок і 50 ракет Нодонг 

40, с. 146 . Нагадаємо, що Вашингтон, занепокоєний ядерною діяльністю Дамаску в 

1990-х рр., змусив Аргентину 738  та Індію денонсувати свої угоди з Сирією про 

співпрацю в ядерній галузі. 

7 січня 2003 р. ЦРУ представило документ під назвою «Несекретна доповідь 

Конгресу щодо набуття технологій, які стосуються зброї масового знищення й 

сучасних звичайних озброєнь», де зазначалось: «… Сирія спроможна розширити свої 

можливості [в ядерній сфері – Авт.], що спонукатиме її до набуття ядерної зброї» 

956 . ЦРУ також непокоїло співробітництво між Сирією та Росією в ядерній сфері, 

щодо якого у 2002-2003 рр. воєнні спеціалісти доповідали Конгресу: «Більш широкий 

доступ до зарубіжних лабораторій дозволяє Сирії удосконалити її можливості в 

[ядерній сфері], і ми висловлюємо занепокоєння щодо ядерної діяльності Сирії» 848, 

р. 10 . Тодішній заступник державного секретаря Дж. Болтон 9 жовтня 2002 р. у 

своєму виступі перед Комітетом із зовнішніх зносин Сенату підкреслив: «Ми 

залишаємося серйозно занепокоєними ядерними й ракетними програмами … Сирії, її 

доступом до російських технологій і матеріалів» 848, р. 10 . 
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У 2004 р. ЦРУ надало Дж. Бушу-мол. інформацію про те, що відомий 

пакистанський фізик-ядерник А. Кан, перебуваючи в Сирії у 2001 р., передав їй ядерні 

технології та матеріали зі збагачення урану. Занепокоєння Сполучених Штатів 

ядерною діяльністю Сирії посилились, коли невдовзі після цього Б. Асад підтвердив, 

що доктор А. Кан робив йому пропозицію стосовно надання ядерних матеріалів 

воєнного призначення, але він на неї не пристав 974, р. 15-51 . 

У липні 2003 р. американська фундація «Ініціатива із скорочення ядерної загрози» 

наголошувала: «Сирія є державою з обмеженими ядерними ресурсами й 

можливостями. Більшість із них використовується для досліджень і практичного 

застосування радіоізотопів у мирній промисловості. Хоча точно невідомо, скільки 

ядерних об’єктів розміщено на території Сирії, очевидно, що наразі вони 

використовуються в інноваційних наукових програмах і в мирних цілях» 807 . Однак 

тут же уточнювалося, що «існують певні проблеми і неясності навколо ядерної 

програми Сирії» 807 . 

Не спромоглися додати ясності щодо спрямованості ядерних розробок Дамаску й 

експерти МАГАТЕ, які констатували, що Сирія з 2004 р. проводить дослідження над 

незадекларованим урановим концентратом, але «їхні цілі потребують додаткового 

аналізу» 628 .  

Суперечливими щодо характеру ядерних програм Сирії були й умовиводи 

спеціалістів воєнних відомств держав Західної Європи 801  та Ізраїлю 806, р. 7 . 

Реалізації Сполученими Штатами санкційної політики з ядерного нерозповсюдження 

проти Сирії сприяло й прийняття США на озброєння нової концепції  

антитерористичної боротьби у 2001 р., що розставила акторів близькосхідної 

геополітичної шахівниці за віссю «союзник-супротивник». У цій комбінації Дамаск 

доволі однозначно визначив чотирикутник співпраці: Дамаск – Тегеран – ліванська 

організація «Хезбалла» – палестинський рух «ХАМАС» 919, р. 3 , що ідентифікувало 

Сирію в очах республіканської адміністрації не лише як антагоніста американської 

зовнішньополітичної філософії на Близькому Сході, але й державу-ізгоя, що прагне 

набути де-факто ядерний статус. 

Невдовзі додались ще дві негативні обставини, які закріпили в державному 

департаменті за Дамаском роль «держави-ізгоя». Зокрема, ними стали обвинувачення 

з боку Лівану керівництва Сирії у причетності до вбивства колишнього прем’єр-

міністра Р. Харірі 14 лютого 2005 р., а також закиди з боку нової іракської влади щодо 

причетності сирійської сторони до проникнення на територію Іракської держави 

радикальних терористичних угруповань 848, р. 2-4 .  

Прямопропорційно до цих викликів Білий дім експлуатує стратегію санкційного 

тиску на Дамаск. 12 грудня 2003 р. Конгрес США ухвалює «Акт про відповідальність 

Сирії і відновлення суверенітету Лівану», який закладає фундамент санкційної 

політики Сполучених Штатів проти арабської країни.  

У § 4 документа під назвою «Обґрунтування політики», де викладено 

зовнішньополітичні мотиви, які призвели до застосування санкцій із боку США, 

читаємо: «Сирія має понести відповідальність за атаки, здійснені «Хезбалла» та 

іншими терористичними групами зі штабів, тренувальних таборів … що розташовані 

на території Сирії (п. 1); Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над тим, аби 

позбавити Сирію можливості підтримувати акти міжнародного тероризму, 

здійснювати розробки ЗМЗ та запобігти набуттю Сирією  зброї масового знищення 

(п. 2); набуття Сирією зброї масового знищення та розвиток ракетних програм 
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загрожує безпеці на Близькому Сході й інтересам національної безпеки Сполучених 

Штатів (п. 7); США не надаватимуть Сирії будь-якої допомоги й перешкоджатимуть 

виділенню багатосторонньої допомоги Сирії, допоки Сирія не припинить 

підтримувати тероризм … і не зупинить розвиток і розміщення зброї масового 

знищення й балістичних ракет середнього і дальнього радіуса дії (п. 9) 956 . 

Міжнародні санкції, як випливало з «Акта про відповідальність Сирії і 

відновлення суверенітету Лівану», спрямовувались як на згортання ядерної програми 

Сирії, так і припинення підтримки Дамаском терористичних організацій. Тобто, 

політика санкцій із нерозповсюдження в сирійському епізоді була інкорпорована в 

більш широку стратегію боротьби з міжнародним тероризмом. Між тим, визначення в 

документі загрози набуття Сирією «зброї масового знищення» свідчить, на думку 

автора, про те, що американські спеціалісти не мали підтверджених даних про те, що 

Дамаск прагне набути де-факто ядерного статусу, але не володіли вони й фактами, які 

б спростовували ядерні амбіції сирійського керівництва. Очевидно, непрозорість 

сирійських програм у ядерній сфері і стала тим чинником, що спонукав Вашингтон 

застосувати проти Сирії санкції з ядерного нерозповсюдження. 

Модель санкційної політики з ядерного нерозповсюдження проти Сирії, у свою 

чергу, визначалася в «Акті про відповідальність Сирії і відновлення суверенітету 

Лівану» такими заходами: ембарго на поставки озброєнь та амуніції; обмеженням на 

військово-технічне співробітництво; забороною на поставки товарів подвійного 

призначення (§ 5 (a) (1); забороною на експорт усіх груп товарів, окрім тих, що 

призначені для гуманітарних цілей; забороною на ведення бізнесу та інвестицій; 

обмеженням авіаційного сполучення; обмеженням дипломатичних контактів із 

Сирією; забороною на проведення операцій із сирійською власністю (§ 5 (a) (2) 956 . 

Цей документ мав рамковий характер, адже лише 11 травня 2004 р. Дж. Буш-мол. 

розпорядженням № 13338 на підставі «Акта про відповідальність Сирії і відновлення 

суверенітету Лівану» запровадив перший пакет міжнародних санкцій проти Сирії, що 

включав: ембарго на поставки озброєнь, амуніції й товарів подвійного призначення 

(§ 5 (a) (1); заборони на експорт усіх груп товарів, окрім тих, що призначені для 

гуманітарних цілей (§ 5 (a) (2) (A); заборони на авіаційне сполучення (§ 5 (a) (2) (D) 

529 . Документом № 13338 на підставі § 311 «Патріотичного акта» 2001 р. Дж. Буш-

мол. зобов’язав державне казначейство обмежити фінансові операції з Центральним 

банком Сирії, а посилаючись на «Акт про економічні повноваження в умовах 

міжнародного надзвичайного стану» 1977 р. були заморожені активи сирійського 

уряду, направлені на фінансування політики ворожої інтересам США 921, р. 33-34 . 

Застосовуючи санкційні заходи, президент Дж. Буш-мол. констатував, що вони вжиті 

внаслідок того, що Сирія не зробила конкретних дій, аби задовольнити політичні 

вимоги Сполучених Штатів, висунуті до Сирії в «Акті про відповідальність Сирії і 

відновлення суверенітету Лівану» 921, р. 33 . Коло примусових заходів, утім, було 

суттєво звужено, адже п. 9 розділу 4, що стосувався обмеження присутності 

іноземного капіталу, задіяного в сирійську економіку, так і не став політичною 

реальністю 529 .  

Тодішній прес-секретар державного департаменту Р. Баучер так пояснив 

відтермінування ухвали Акта й урізаний набір санкційних заходів: «Ми намагалися 

добитися від Сирії розуміння нової обстановки й готовності змінити ставлення до 

низки питань, зокрема до припинення підтримки терористичних організацій, відмови 

від програм розробки зброї масового ураження, участі у стабілізації ситуації в Іраку 

та виведення військ із Лівану» 363 . При цьому Р. Баучер визнав, що «Сирія 
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здійснила декілька кроків, але в цілому зміни, на які розраховувала адміністрація, не 

відбулися» 364 . 

1 січня 2005 р. проти Сирії були уведені санкції на підставі «Акта про ядерне 

нерозповсюдження стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» 2000 р., яким 

застосовувались обмеження на поставки матеріалів і технологій, що мають 

відношення до ядерної програми Сирії 645 . У вересні 2005 р. одним із подальших 

практичних кроків у напрямі зміцнення санкційної політики щодо Сирії стало 

відкликання американського посла М. Скобей із Дамаску.  

Показовим при цьому стало те, що при здійсненні політики санкцій США 

спробували заручитися підтримкою держав геополітичного довкілля Сирії, а також 

своїх партнерів у рамках Ради Безпеки ООН. Задля цього Вашингтон створює 

Міжнародну робочу групу на підтримку Лівану, перше засідання якої відбулось у 

Нью-Йорку 20 вересня 2005 р. за участю міністрів закордонних справ арабських 

держав, представників Євросоюзу та Генерального секретаря ООН. І якщо серед країн 

із правом вето у Раді Безпеки ООН одностайності на сирійському напрямі Білому 

дому так і не вдалося досягнути, то впливові арабські держави, як Саудівська Аравія, 

Єгипет, Йорданія, прагнучи послаблення зв’язків між Сирією та Іраном, висловили 

свою політичну готовність реалізувати санкційний тиск на Дамаск 920 .  

Однак дані, представлені розвідувальними службами й МАГАТЕ, свідчили про те, 

що Дамаск не зупинив свою ядерну програму. Зокрема, у червні 2008 р. експерти 

МАГАТЕ здійснили інспекцію території поблизу сирійського ядерного об’єкта Аль-

Кібар (Даїр аз-Зуре) 919, р. 9-10 , що був атакований 6 вересня 2007 р. винищувачами 

ВПС ЦАХАЛу F-15 и F-16. У ході своєї роботи спеціалісти МАГАТЕ виявили 

наявність незадекларованого Сирією збагаченого урану 629 .  

Тож санкційна політика з нерозповсюдження, що здійснювалась Сполученими 

Штатами проти Сирії не стала ефективною. Непослідовність реалізації санкційних 

заходів американською дипломатією впродовж 2005-2008 рр., їх обмежений набір не 

позначилися негативно на стані економіки Сирії і навіть на рівні американсько-

сирійських торговельних відносин, що в цей період демонстрували позитивну 

динаміку розвитку. Так, у 2005 р. обсяг двосторонньої американсько-сирійської 

торгівлі складав 478,5 млн дол. США, у 2006 р. – 438 млн дол. США, у 2007 – 471,9 

млн дол. США, у 2008 р. – 760,8 млн дол. США 920, р. 29 .  

Адміністрація Б. Обами у 2009-2010 рр. проводила лінію на нормалізацію 

двостороннього співробітництва з Сирією, проявом чого стало зняття окремих 

торговельно-економічних 920, р. 28  і дипломатичних санкцій США, повернення у 

червні 2009 р. американського посла в Дамаск, а також візит у липні 2009 р. 

представника президента США на Близькому Сході Дж. Мітчелла.  

На фоні такої суперечливої примусової дипломатії Вашингтона в листопаді 2010 р. 

Німеччина представила США доповідь розвідувальних служб, у якій йшлося, що 

окрім Аль-Кібару, у Сирії є три таємні ядерні об’єкти: поблизу м. Масіафу, в 

поселенні Мардж ас-Султан недалеко від Дамаска і біля Іскандаріаха 300 . У 2010 р. 

у щорічному документі «Несекретна доповідь Конгресу щодо набуття технологій, які 

стосуються зброї масового знищення й сучасних звичайних озброєнь» ЦРУ 

констатувало: «Ми вважаємо, що реактор [Даїр аз-Зуре] був здатний виробляти 

плутоній для ядерної зброї. Таємність програми, характеристики реактора й 

надзвичайні зусилля Сирії, спрямовані на приховування та знищення доказів 
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існування реактора після його знищення, протирічять його мирному застосуванню» 

961 . 

У травні 2011 р. Рада управляючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, у якій 

наголошувалося, що Сирія не виконує взяті нею обов’язки Угоди про гарантії і тому 

це питання має бути винесене на обговорення в Раду Безпеки ООН. У резолюції Рада 

управляючих закликала Сирію підписати Додатковий протокол про гарантії, що, на її 

думку, «стане необхідним свідченням повного дотримання Сирією своїх зобов’язань 

за Договором про гарантії» 630 . 

Невдовзі після цього, 24 травня 2011 р., у результаті багаторічних досліджень 

Генеральний директор МАГАТЕ Ю. Амано представив доповідь, у якій 

констатувалося, що знищений Ізраїлем у 2007 р. сирійський об’єкт «був схожий на 

ядерний реактор», який мав інспектуватися МАГАТЕ 630 . П. Бреннан і Д. Олбрайт, 

фахівці Інституту науки і міжнародної безпеки, вказували, що знищений у Сирії 

об’єкт, імовірно, був «25 МВт реактором», ідентичним за конструкцією з реактором в 

Йонбені (КНДР) 300 . Е. Кордсман із Центру стратегічних та міжнародних 

досліджень (США) підкреслював, що встановлена експертами МАГАТЕ наявність 

збагаченого урану підтверджує наміри сирійського керівництва просунути власні 

ядерні технології та доводить причетність північнокорейських спеціалістів до ядерних 

розробок Сирії 423 . Ізраїльські спеціалісти, вивчивши знімки об’єкта Даїр аз-Зуре із 

супутника, зробили висновок про те, що «25 Мвт ядерний реактор із графітовим 

уповільнювачем у разі виведення на повну міць міг виробити достатньо плутонію для 

створення однієї-двох ядерних боєголовок на рік» 624 .  

9 червня 2011 р. МАГАТЕ передала Раді Безпеки ООН резолюцію стосовно 

ядерної програми Сирії, у якій висловлювалося «серйозне занепокоєння» щодо 

«недостатньої співпраці Сирії» з МАГАТЕ і підкреслювалося, що «відсутність 

переконливих доказів того, що сирійська ядерна програма носить мирний характер, 

викликає стурбованість у контексті підтримки міжнародного миру та безпеки» 961 . 

17 листопада 2011 р. Генеральний директор МАГАТЕ констатував, що спеціалісти 

департаменту гарантій у жовтні 2011 р. відвідали з інспекційною місією Дамаск. 

Однак ніякого прогресу в переговорах із сирійською владою так і не відбулося, адже 

остання відмовилася надати представникам МАГАТЕ повний доступ до об’єкта Даїр 

аз-Зуре 945 . 

«Арабська весна» 2011 р. і криваве придушення мирних виступів опозиції в Сирії 

змусили США скоригувати примусову дипломатію та взяти на озброєння концепцію 

санкційної політики з ядерного нерозповсюдження, що передбачала б досягнення 

денуклеаризації Сирії через демократичний транзит, тобто повалення нині чинного 

авторитарного режиму Б. Асада 921 .  

Модифікована санкційна політика Сполучених Штатів із ядерного нерозповсюдження  

у 2011 р. була уточнена в таких документах: «Акті про консолідовані санкції стосовно 

Ірану, Північної Кореї і Сирії» (23 травня 2011 р.), «Акті про реформу й 

удосконалення нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї і Сирії» (14 грудня 

2011 р.). Так, «Акт про консолідовані санкції стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» 

§ 202 (п. Е (3) вводить заборону на транспортування «товарів, що мають відношення, 

пряме чи непряме, до діяльності ... Сирії у сфері ЗМЗ»; запроваджує щодо Сирії 

заборону на інвестиції, фінансові операції (доповнені § 204), надання фінансової 

допомоги, передбачені розпорядженням президента № 12938 (§ 4); упроваджує 

заборону для іноземних суден входити в порти США протягом 180 днів, якщо вони 
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заходили в порти Сирії; § 203 запроваджувались цільові санкції проти сирійських 

політиків; § 205 упроваджувались обмеження на видачу експортних ліцензій ядерних 

матеріалів і позик для розвитку ядерної діяльності 647]. «Акт про реформу й 

удосконалення нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї і Сирії» розширює 

коло санкційних заходів через встановлення обмеження на ядерне співробітництво з 

державами, які допомагають Сирії набути ЗМЗ, реалізації її ядерної програми (§ 6); 

заборону надання США допомоги державам, що сприяють ядерній діяльності Сирії 

(§ 8) 646 . Дія цих документів посилювалась низкою санкційних актів, ухвалених 

США у 2011-2012 рр. і направлених проти чинного режиму Б. Асада (див. Додаток 4). 

Проаналізувавши їхній зміст, можна зробити висновок про те, що Сполучені Штати 

фактично встановили тотальне ембарго щодо Дамаска.  

При реалізації санкційної політики проти Сирії Сполучені Штати акцентували 

увагу на зміцненні міжнародного співробітництва, адже, як наголошують експерти 

Центру Карнегі за міжнародний мир, незважаючи на жорсткі односторонні санкції, 

введені Сполученими Штатами, їхній вплив на політику й економіку Сирії виявився 

незначним через у цілому обмежені американсько-сирійські відносини 288 .  

Зусилля ж державного департаменту зосередилися на залученні держав 

геополітичних сусідів Сирії до реалізації антисирійських санкцій США. Результатом 

роботи американських дипломатів в цьому напрямі слід визнати створення 12 серпня 

2012 р. під егідою ООН Американсько-турецької робочої групи із сирійського 

врегулювання 866 .  

Приєднання Туреччини до коаліції держав, що здійснюють санкційний тиск на 

сирійський режим, не можна переоцінити 220 , адже Анкара тривалий час була 

партнером Сирії не лише в економічних питаннях (за даними Єврокомісії, Туреччина 

до введення санкцій у 2011 р. була п’ятим торговельним партнером Сирії, її частка 

складала 6,6 % від усього товарообігу Сирії 861 , підприємства Туреччини займали 

перше місце за обсягом інвестицій у сирійську економіку, а турецькі туристи 

складали 20 % від усієї кількості іноземних туристів, що відвідали Сирію у 2010 р. 

1005 ), але й у безпекових 970, р. 135-139 . Турецький прем’єр-міністр Р. Ердоган 

роками культивував ідею політичного зближення із Сирією і на початку повстання 

навіть закликав до політичних реформ і висловив впевненість, що Б. Асад має намір їх 

здійснити. Але невдовзі в заявах високопосадовця Туреччини стала лунати критика 

сирійської влади за насильство над людьми.  

У травні 2011 р. Туреччина зробила остаточний вибір на користь санкційної 

політики США і підтримки сирійської опозиції, свідченням чому стало проведення 

31 травня – 3 червня 2011 р. в Анталії зустрічі сирійських опозиційних лідерів, на якій 

Анкара повідомила їх про підготовку нею пакету санкцій проти Сирії 920, р. 17  

Е. Ебремс, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і колишній 

експерт Ради національної безпеки США, так прокоментував зміну політичного 

підходу Туреччини до Сирії і здійснюваних США санкцій: «Це послання від 

турецької влади алавітському військовому командуванню допоможе переконати його 

не марнувати своє майбутнє в безплідних прагненнях зберегти клан Асада» 856 . 

30 листопада 2011 р. міністр закордонних справ Туреччини А. Давутоглу офіційно 

повідомив, що Туреччина припиняє всі фінансові контакти з Сирією і виходить із 

двосторонніх угод про співробітництво, допоки в державі не буде сформовано новий 

уряд 861 . Коло санкційних заходів, застосованих Туреччиною проти Сирії, 

включало: введення 30 % митного збору на сирійські товари, заборону на здійснення 
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фінансових трансакцій із сирійським урядом, Центральним банком Сирії,  

заморожування активів уряду Сирії 1004 . 

Найбільший дестабілізаційний вплив на економіку Сирії справили вихід 

Туреччини 14 грудня 2011 р. із двосторонньої угоди про вільну торгівлю 2004 р. 

(набула чинності 1 січня 2007 р.) і виключення Дамаска зі списку держав, на які 

поширюється Загальна система преференцій. У такий спосіб Сирія в один день була 

позбавлена всіх додаткових торговельних і митних пільг, що мала останніми роками в 

торговельно-економічних відносинах із Туреччиною 56, с. 265 . За підрахунками 

міністерства закордонних справ Туреччини, цей крок завдасть збитків Сирії на суму 

2,2 млрд дол. США 546 . І. Саіф експерт із питань щодо Близького Сходу Центру 

Карнегі за міжнародний мир, підкреслює, що політична значущість санкційних 

заходів Туреччини проявляється в тому, що вони покликані позбавити режим Б. Асада 

підтримки з боку бізнес-еліти великих міст, як Дамаск й Алеппо, що є бастіоном 

чинної сирійської влади 546 .  

Для збільшення результативності санкційних заходів міністр транспорту і 

комунікацій Турецької Республіки Біналі Йилдирим повідомив, що його відомство 

розробляє механізми переносу основних шляхів торговельного сполучення з 

Близьким Сходом із Сирії в Ірак 56, с. 264 . Зі свого боку, міністр економіки Зафер 

Чаглаян уточнив, що не виключається, що замість Сирії будуть обрані Ірак, Єгипет і 

Ліван. «Наші плани А, В і С уже готові», – підкреслив урядовець 1004 . Хайаті Язичі, 

міністр торгівлі Туреччини, наголосив: «Сирії дорого обійдуться такі санкції» 1004 . 

Однак І. Саіф не розподіляє оптимізму турецьких політиків у їхній оцінці 

ефективності антисирійських санкцій. Фахівець у цьому контексті відмічає, що в разі 

відмови Іраку та Лівану підтримати Туреччину і США, сирійська влада матиме 

альтернативу. Залучення останніх до політики санкцій проти Сирії експерту наразі 

здається малоймовірним з огляду хоча б на те, що Ірак і Ліван зберігають мільярди 

доларів у сирійських активах 546 . 

30 листопада 2011 р. міністерство закордонних справ Туреччини направило ЛАД 

план дій із зміцнення санкційної політики проти режиму Б. Асада. У ньому, зокрема, 

Анкара пропонувала державам-членам ЛАД спільно вжити такі санкційні заходи: 

1) призупинити механізм функціонування Ради стратегічного співробітництва на 

вищому рівні й тимчасово вийти з угод, укладених у рамках її засідань, допоки влада 

в Сирії не буде передана демократичному уряду. Нагадаємо, що Рада стратегічного 

співробітництва, створена у вересні 2009 р. відповідно до Спільної політичної 

декларації, була головним консультативним форумом у турецько-сирійських 

відносинах 865  й одночасно спрямовувалась на зміцнення регіонального 

партнерства по геополітичній лінії Туреччина-Сирія-Ірак-Греція-Росія 56, с. 264 .  

Механізм дії цієї структури, як показує практика, прийняв форму спільних 

зустрічей на урядовому рівні, де збиралися міністри закордонних справ, економіки, 

транспорту й енергетики 865 . Пропозиція Анкари заморозити діяльність Ради 

стратегічного співробітництва на вищому рівні, на думку фахівців, могла завдати 

збитків Сирії на суму понад 5 млрд дол. США, адже, відповідно до Стамбульського 

договору від 10 червня 2010 р., до створеної зони вільної торгівлі між Туреччиною і 

Сирією приєдналися Йорданія і Ліван 865 , країни близькі партнери Дамаска; 

2) заборонити в’їзд і заморозити рахунки представників сирійської влади, які 

беруть безпосередню участь у придушенні протестів, а також застосувати такі ж 

санкції проти бізнесових груп, що фінансують сирійський режим; 
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3) увести ембарго на поставки озброєнь та військової техніки сирійській армії; 

4) попередити транзит зброї і військової техніки в Сирію з третіх країн через 

турецьку територію, повітряний і водний простір; 

5) призупинити фінансові операції із сирійським Центральним банком; 

6) заморозити активи сирійського уряду; 

7) призупинити надання кредитів і фінансової допомоги чинному сирійському 

уряду; 

8) призупини фінансові операції з Комерційним банком Сирії; 

9) заморозити дію угоди з Ексімбанком про надання позик, передбачених для 

фінансування інфраструктурних проектів у Сирії 855 . 

Які ж мотиви змушують Туреччину зробити ставку на політику санкцій при 

розв’язанні сирійської кризи?  

Експерти Ради з міжнародних відносин висловлюють думку, що активна 

дипломатична підтримка Туреччиною санкційної політики США проти Сирії 

зумовлена не параметрами американсько-турецьких відносин, а радше устремліннями 

Анкари посилити свою присутність на Близькому Сході, реалізувати себе не лише як 

впливового регіонального гравця, а як лідера на Близькому й Середньому Сході 1026, 

р. 39 . Події ж на арабському сході 2011-2012 рр., на думку авторів доповіді, надали 

Туреччині шанс зміцнити свої позиції як держави-лідера через вплив на траєкторію 

політичного розвитку таких країн, як Туніс, Єгипет, Лівія і Сирія 1026, р. 40 . Заява 

А. Давутоглу 30 листопада 2011 р., що супроводжувала звернення Туреччини до ЛАД 

щодо посилення санкційного тиску на Дамаск, є лакмусовим папером, який дозволяє 

ідентифікувати регіональні амбіції Анкари при реалізації політики санкцій проти 

Сирії, адже в ній ішлося: «На даний момент сирійська адміністрація зіпсувала 

відносини не лише із своїм народом, але також із Туреччиною й арабськими 

державами, котрі захищали сирійську адміністрацію, коли вона була піддана 

серйозному тиску та ізоляції на міжнародній арені. Сирійська адміністрація не 

скористалася наданими можливостями, включаючи останню ініціативу ЛАД. Загроза 

всьому регіону, що надходить з Сирії, може бути усунена лише через демократичний 

консенсус» 56, с. 263 . 

Ще одним визначальним фактором, що зумовлює реалізацію Анкарою санкційної 

політики проти Сирії є її відносини з Іраном. З одного боку, може здаватись, що з 

падінням режиму Б. Асада для Туреччини зникне загроза зростання регіонального 

впливу Ірану. До того ж, геополітичне оточення Тегерана державами-контрагентами 

потенційно може перетворити на політичну реальність сценарій демократичного 

транзиту ІРІ ззовні, що цілком відповідає національним інтересам Турецької 

Республіки. Недаремно Тегеран, будучи роздратованим турецькими санкціями та 

підтримкою сирійської опозиції, 13-14 квітня 2012 р. спробував виключити 

Туреччину з чергового раунду переговорів щодо своєї ядерної програми 737 . 

А. Боружерді, голова парламентської комісії із зовнішніх зносин Ірану пояснив: 

«Туреччина зараз виключена … з огляду на її екстремістську й нелогічну позицію 

щодо Сирії» 737 .  

Але демократизація країн Близького і Середнього Сходу, що повинна бути 

покладена в підмурок нової регіональної системи безпеки, на переконання турецької 

сторони, має відбуватися через посередництво Анкари, а не шляхом зовнішньої 

інтервенції чи прямого діалогу близькосхідних держав із США та Євросоюзом, адже 

такий варіант розвитку подій позбавить Туреччину тієї ролі, що вона прагне для себе, 



Ю. О. Седляр  

 

276 

– бути мостом між Заходом і Близьким Сходом, а значить і мінімізує потенціал 

Анкари стати регіональним лідером. Міністр закордонних справ Туреччини 

А. Давутоглу з цього приводу заявив: «Ми можемо бути більш самовпевненими в 

нашій зовнішній політиці через нашу демократію. Ми можемо сказати сирійцям: 

будьте демократичними… Якщо ж наша зовнішня політика тут буде недостатньо 

активною, люди в регіоні перестануть вбачати в нас приклад» 1060 .  

Крім того, за санкційними заходами Туреччини стоять і її прагнення не допустити 

прямої воєнної інтервенції США та їхніх союзників по НАТО в Сирію 56, с. 263 . 

Розігрування воєнного сценарію не на користь інтересів Анкари з двох причин: по-

перше, він здатний радикалізувати міжконфесійні відносини на Близькому Сході, що 

потенційно дестабілізуватиме Ірак, Ліван і саму Туреччину через конфлікт із курдами 

56, с. 268 ; по-друге, силовий варіант розв’язання сирійської кризи змусить Анкару, 

що є членом НАТО, надати евентуальну воєнну підтримку союзникам у операції 

проти Сирії 1026, р. 41 , що може призвести в подальшому до дистанціювання 

арабських держав від регіональних ініціатив Туреччини як держави-сателіта США на 

Близькому та Середньому Сході, чого Анкара не воліє і підкреслює свою 

автономність від американської дипломатії 970, р. 138-139 . 

Свою підтримку санкційній політиці США також надали держави ЛАД і Рада 

співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). 27 листопада 2011 р. в 

Каїрі 18 держав із 22 членів ЛАД закликали позбавити Сирію членства в організації, 

що згодом було ухвалено. Рішенням міністрів закордонних справ ЛАД також було 

оголошено економічний бойкот Сирії, заборонено всі операції з Центральним банком 

Сирії, заморожено рахунки сирійських політиків у арабських державах, інвестиції в 

проекти, що здійснюються й підтримуються чинним сирійським урядом. Зі свого 

боку, РСАДПЗ посилила санкційний режим обмеженням авіаційного сполучення між 

державами-членами та Сирією 288 .  

13 серпня 2012 р. на екстреному дводенному саміті Організації Ісламська 

Конференція (ОІК), що проходив у Мецці (Саудівська Аравія) міністри закордонних 

справ держав-членів проголосували за резолюцію, у якій ішлося про призупинення 

членства Сирії в цьому об’єднанні. Як повідомлялося, позбавити членства Сирії в ОІК 

рекомендував виконавчий комітет організації за «застосування її урядом сили для 

придушення антиурядових виступів» 72 . Лише представники Алжиру та Ірану не 

підтримали такого рішення. «Ми категорично проти виключення будь-якої держави з 

ОІК. Ми повинні вишукувати інші підходи, шляхи та механізми розв’язання 

конфліктів і криз», – заявив міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Салехі після 

попередньої зустрічі в місті Джидда 957 . Президент Ірану М. Ахмадінежад у звичній 

для себе недипломатичній манері наголосив: «Наші вороги прагнуть використати 

енергію ісламських держав та організацій для їхнього взаємного знищення і завдання 

шкоди» 72 . 

Підтримка американських санкцій сунітськими монархіями Близького Сходу була 

прогнозованою, адже найвпливовіша з них Саудівська Аравія зацікавлена у 

формуванні сунітського уряду в Дамаску, що змінить сирійсько-іранські відносини, 

становище Лівану, а значить і усталений баланс сил у регіоні на її користь 794 .  

Однак арабський світ виявився не одностайним у політичній лояльності до 

санкційних заходів Сполучених Штатів. Уже саме голосування в ЛАД 27 листопада 

2011 р. щодо антисирійських санкцій продемонструвало, що найближчі партнери 

Дамаска не налаштовані їх підтримувати: Ліван та Ємен проголосували проти 
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санкцій, Ірак утримався. Згодом свою незгоду приєднатися до санкційних заходів 

висловили Йорданія (товарообмін із Сирією оцінюється на рівні 560 млн дол. США), 

Єгипет (товарообіг із Сирією становить понад 1 млрд дол. США) та Алжир 964 . 

С. Шейх, голова Центру Брукінського інституту в Катарі, так прокоментував 

ситуацію: «Це був один дипломатичний крок уперед, але два назад. Усе це свідчить 

про те, що серед членів Ліги Арабських Держав немає консенсусу стосовно санкцій» 

309 .  

Підтвердженням думки фахівця може слугувати й те, що 19 грудня 2011 р., коли 

вперше стало на часі питання створення контрольних механізмів за реалізацією 

антисирійських санкцій, ЛАД не змогла прийти до якогось конкретного рішення. 

Ліван та Ірак знову були проти. Бейрут, товарообіг якого із Сирією складає понад 

600 млн дол. США, відверто заявив, що Сирія – це лінія життя його економіки, яку він 

собі не може дозволити перекрити. Дж. Шарп, експерт дослідницької групи Конгресу 

США з питань щодо Близького Сходу, називає причиною відмови Лівану та Іраку 

приєднатися до санкцій їх побоювання ускладнення внутрішньополітичної ситуації в 

державах через ймовірну міграцію невеликих релігійних та етнічних груп із Сирії 

після повалення режиму Б. Асада 920, р. 9 . Йорданія поскаржилася, що санкційні 

заходи суттєво шкодять її економіці, Єгипет та Алжир висловлювалися в схожому 

дусі 288 .  

Здавалося б, держави Перської затоки, що дотримуються найбільш послідовної 

лінії у здійсненні санкційного тиску на Дамаск, мали б демонструвати одностайність у 

питанні формування контрольних механізмів за реалізацією антисирійських санкцій, 

однак і серед них не вдалося досягнути консенсусу. Наприклад, Катар, країна, яка 

одна з перших увела фінансові санкції проти Сирії, заморозила інвестиції в усі 

проекти, що підтримуються сирійським урядом, відкликала свого посла з Дамаска у 

вирішальний момент, не проявила бажання «йти далі в тиску на Асада» 309 . Думки 

держав-учасниць виявилися настільки різними, що зрештою Саудівська Аравія 

запропонувала звернутися за допомогою в цьому питанні в ООН. Б. Хуншелл, 

редактор видання Foreign Policy online (м. Доха), так прокоментував затягування 

державами-членами ЛАД створення моніторингової групи з антисирійських санкцій: 

«Вони надавали Б. Асаду  шанс за шансом. Кожна дата переносилася, потім вони 

починали дискутувати стосовно ком у документах. І вони не зробили свої дії чіткими» 

309 . С. Шейх, голова Центру Брукінського інституту в Катарі, зі свого боку, 

зауважив: «… Коли доходила справа до втілення прийнятих рішень щодо Сирії, 

виявлялося, що це зробити не так легко» 309 . 

Варто підкреслити, що з клопотанням до організації щодо формування 

контрольного механізму за реалізацією санкцій зверталися як опозиційні сили в Сирії, 

так і численні правозахисні громадські організації. Наприклад, у спільному листі, 

направленому 19 грудня 2011 р. на адресу Генерального секретаря ЛАД Набіля Аль-

Арабі від імені 120 арабських і міжнародних неурядових організацій із 18 арабських 

країн було клопотання до ЛАД «перетворити слова на дію ефективним застосуванням 

санкцій проти сирійського режиму» 670 . У документі йшлося: «Ми вважаємо, що … 

такі санкційні заходи, направлені проти репресивного режиму, є більш ефективним 

інструментом, ніж контрпродуктивним. Тому ми … просимо Лігу Арабських Держав 

розробити механізм моніторингу, аби повною мірою переконатися у невідкладному й 

належному виконанні всіх заходів, що стосуються санкцій» 670 . Для цього в листі 

рекомендувалося створити «групу експертів, що контролювала б виконання 
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державами-членами санкційних заходів і доповідала Технічному Експертному 

Комітету щодо: а) ефективної реалізації з боку держав-членів тих санкцій, що було 

узгоджено в рамках ЛАД; б) оцінювала вплив санкцій на політику захисту прав 

людини в Сирії; в) визначала б вплив санкційних заходів на цивільне населення». 

Більше того, автори документа пропонували ЛАД встановити систему тісної 

координації дій із МВФ і Світовим банком при реалізації санкційних заходів, 

встановити систему звітності держав щодо виконання ними прийнятих антисирійських 

санкцій 670 .  

А в доповіді Human Rights Watch «Ми живемо як на війні. Придушення протестів 

у провінції Хомс» 11 листопада 2011 р. містився заклик до держав-членів ЛАД 

посилити санкційну політику проти Сирії й «ухвалити цільові санкції проти тих 

посадовців, що відповідальні за … систематичні порушення прав людини; позбавити 

Сирію членства в Лізі Арабських Держав, якщо продовжуватиметься боротьба проти 

цивільного населення» 1049, р. 60 .  

Надійними партнерами Сполучених Штатів у реалізації санкцій проти Сирії стали 

держави Європейського Союзу і Канада, хоча їхня політика санкцій на офіційному 

рівні обґрунтовувалася не мотивами ядерного нерозповсюдження, а масштабними 

політичними репресіями, грубими порушеннями прав людини в Сирії 982, р. 1 , що в 

цілому збігається з метою санкційної стратегії США з ядерного нерозповсюдження – 

відстороненням від влади Б. Асада. 

Перший пакет антисирійських санкцій Євросоюзу було затверджено 9 травня 

2011 р. Радою ЄС у Документі 2011/273/CFSP. У ньому, зокрема, констатувалося: 

«29 квітня 2011 р. Європейський Союз висловив своє глибоке занепокоєння 

ситуацією, що складається в Сирії, і розміщенням збройних сил у низці сирійських 

міст. ЄС жорстко засуджує силові репресії, включаючи … придушення мирних 

демонстрацій, що проходять по всій Сирії, внаслідок чого загинуло декілька 

демонстрантів… З огляду на серйозність ситуації, проти Сирії запроваджуватимуться 

санкційні заходи, а також проти тих осіб, що несуть відповідальність за силові дії 

проти цивільного населення Сирії» 431, р. 11 . Набір санкційних заходів включав: 

ембарго на поставки озброєнь (ст. 1); фінансові санкції, у тому числі заборону на 

надання прямої та непрямої фінансової допомоги, кредитів, страхування кредитів 

(ст. 1) 431, р. 11 ; обмеження на пересування (ст. 3, додаток 4) 431, р. 12, 14 ; цільові 

фінансові та економічні санкції проти політичних лідерів Сирії (ст. 4) 431, р. 12 .  

У травні 2011 р. Євросоюз розширив коло санкцій проти Сирії, зокрема було 

призупинено переговори щодо укладання угоди про асоційоване членство, згорнуто 

двостороннє співробітництво Сирії з країнами ЄС, а також усі програми партнерства, 

що реалізувалися в межах МЕДА / Барселонський процес і Політики Сусідства. 

Європейська Комісія ухвалила рішення виключити представників Сирії з 

регіональних програм розвитку, а Європейському інвестиційному банку було 

рекомендовано припинити надання фінансової й технічної допомоги Сирії 982, р. 1 . 

У міру того, як наростало збройне протистояння в Сирії, Великобританія, Франція 

та інші країни-члени ЄС стали вимагати посилення антисирійських санкцій. 

Французьке зовнішньополітичне відомство, слідом за державним департаментом, 

демонструвало послідовність у відстоюванні ідеї доцільності відсторонення Б. Асада 

від влади за допомогою санкційних заходів. 6 червня 2011 р. міністр закордонних 

справ Франції А. Жюппе заявив, що президент Сирії Б. Асад «втратив своє право» 

управляти державою через здійснювані ним масові репресії проти власного народу. 

Тиждень потому дипломат відзначив, що президент Б.  Асад досяг «точки 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

279 

неповернення», і підкреслив, що Франція наполягатиме на розробці Євросоюзом 

більш жорсткого пакету санкцій проти Сирії, що й було зроблено 2 серпня 2011 р. 

920, р. 16 .  

Важливий набір антисирійських санкцій був розроблений Радою ЄС 1 грудня 2011 

р. в Документі 2011/782/CFSP, яким передбачалось застосування: фінансових санкцій, 

заборона надання кредитів і фінансової допомоги (ст. 1); ембарго на поставки воєнних 

матеріалів, технологій, заборона на експорт обладнання, що може бути застосованим 

для «внутрішніх репресій» (ст. 2); вводилося ембарго на поставки сирійської нафти, 

заборонялося інвестування в сирійську нафтову промисловість, надання фінансової 

допомоги на її розвиток (ст. 4); заборонявся експорт обладнання для нафтогазової 

промисловості Сирії (ст. 6); запроваджувались обмеження на операції із Центральним 

банком Сирії (ст. 8); заборони на інвестування енергетичного сектора Сирії, 

створення спільних підприємств у цій галузі (ст. 9); заборони вкладати інвестиції в 

інфраструктурні проекти, що реалізуються сирійським урядом (ст. 11); 

встановлювалися обмеження на фінансову підтримку торгівлі із Сирією (ст. 12); 

заборонялася діяльність Європейського інвестиційного банку в Сирії (ст. 14); 

заморожувалося співробітництво між банківським установами держав-членів ЄС і 

Сирії (ст. 15-16); уводилися обмеження на пересування для осіб, відповідальних за 

репресії та тих, хто підтримує режим і з ним пов’язаний (ст. 18); заморожувалися 

фонди та економічні ресурси Сирії в державах-членах ЄС (ст. 19) 432, р. 56-70 . 

Останній сімнадцятий пакет санкційних заходів проти Сирії, що конкретизує політику 

ембарго на поставки озброєнь, ЄС ухвалив 23 липня 2012 р. Отже, можна 

констатувати, що Європейський Союз запровадив повну ізоляцію Дамаска. 

Підтримка Євросоюзом політики санкцій Сполучених Штатів підірвала основи 

економічної стабільності Сирії, адже, за даними Європейської Комісії, Європейський 

Союз був основним торговельно-економічним партнером Дамаска, сукупний 

товарообіг між ЄС і Сирією до запровадження санкцій 2011 р. оцінювався в розмірі 

6784,5 млн € (22,5 % від товарообміну Сирії) 861 . Разом із тим, Верховний 

представник ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики К. Ештон 

наголосила: «Санкції Європейського Союзу націлені проти сирійського режиму, а не 

проти цивільного населення. Допоки продовжуватимуться репресії, до тих пір ми й 

будемо тиснути» 965 . Визначимо вплив політики санкцій США та їхніх 

міжнародних партнерів на Сирію. 

Насамперед, слід наголосити на тому, що оцінка результативності санкційної 

політики США та їхніх партнерів ускладнюється тим, що країна вже понад 18 місяців 

переживає збройний конфлікт і ті негативні тенденції, що мають місце в економіці 

Сирії, можуть спричинятися ескалацією воєнного протистояння між режимом 

Б. Асада й опозиційними силами. Разом із тим, не можна однозначно заявляти і про 

те, що протікання збройного конфлікту не спричиняється погіршенням соціально-

економічних умов у державі через уведені міжнародні санкції з боку Сполучених 

Штатів та їхніх союзників.  

За даними Центру Карнегі за міжнародний мир, політика санкцій найбільше 

уразила нафтову промисловість Сирії, адже головними споживачами сирійського 

«чорного золота» до впровадження санкцій були держави Європейського Союзу 

(90 % усього експорту) і решта (10 %) поставлялася до Туреччини. У свою чергу, 

надходження від продажу нафти та газу забезпечували близько 20 % ВВП і становили 

25 % від усіх валютних надходжень до державного бюджету. Уведення заборони на 

імпорт сирійської нафти змусило уряд Сирії терміново шукати альтернативні ринки 
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збуту. Однак це виявилося не такою легкою справою. Індійські нафтопереробні 

заводи, які проявили інтерес до сирійської нафти і готові були значною мірою 

компенсувати втрату європейських ринків, не змогли зафрахтувати танкери, аби 

здійснити поставки. Тож донині «Syrtol» так і не віднайшла нових споживачів для 

сирійської нафти, здатних повністю компенсувати збитки від втрати ринків ЄС. Тому, 

навіть при оптимістичних оцінках, реальні збитки від ембарго на нафту обійшлися 

Сирії в 4 млрд дол. США 288 .  

Відсутність валютних надходжень серйозно позначилася на стабільності 

національної валюти, ускладнила функціонування фінансової системи, адже резерви 

Центрального банку не змогли задовольнити потреби економіки Сирії. Отже, 

девальвація сирійського фунту (SYP) стала характерним явищем для сирійської 

економіки. Якщо до уведення пакету санкцій 2011 р. обмінний курс утримувався на 

рівні 50 сирійських фунтів за 1 дол. США, то в лютому 2012 р. національна валюта 

Сирії здешевіла на 50 %, і за американський долар почали давати вже 74 сирійські 

фунти. На «чорному ринку» курс був на рівні 85-90 сирійських фунтів за 1 дол. США 

288 . Аби загальмувати подальше падіння сирійського фунту, Центральний банк 

почав продавати резервні злитки золота та інших дорогоцінних металів. Валютні 

резерви Центрального банку Сирії зменшилися з 18 млрд дол. США восени 2011 р. до 

5-10 млрд дол. США всередині 2012 р. і наразі скорочуються щомісяця приблизно на 

1 млрд дол. США 960 . Як наслідок, показники фондової біржі знизилися на 40 % 

921, р. 29 . Певний стабілізаційний ефект на курс національної валюти справило 

зростання експорту сирійської продукції, що стала більш доступною для регіональних 

сусідів Сирії. Але в червні 2012 р. інфляція продовжила зростання і сягнула близько 

30 % 959 . Хаотичні, непрофесійні дії сирійського уряду, який, прагнучи забезпечити 

повну виплату заробітної плати працівникам державного сектору в умовах стагнуючої 

економіки, здійснив емісію грошей, зробили інфляцію фактично неконтрольованим 

явищем.  

У результаті знецінення валюти і стрімкої інфляції знизилася купівельна 

спроможність пересічних сирійців, бідність стала прикрою реальністю життя 

населення. Так, якщо до запровадження санкцій 2011 р. середня заробітна плата 

складала 12500 сирійських фунтів або 250 дол. США, то в середині 2012 р. вона ледве 

досягала 140 дол. США, що зробило недоступними для сирійців товари першого 

вжитку 959 . 

Суттєвий деструктивний вплив на сирійський народногосподарський комплекс 

справили уведені санкції з боку арабських держав, адже через заморожування 

інвестицій обсягом 6 млрд дол. США зупинилася реалізація інфраструктурних 

проектів і тих, що направлені на оптимізацію використання енергії й очистку води 

288 . Крім того, оскільки на арабські держави припадало 52,5 % усього сирійського 

експорту і 16,4 % імпорту, запроваджені ЛАД обмеження на торгівлю зменшили 

валютні надходження до Сирії 312 , що стало додатковим чинником тиску на 

сирійський фунт. 

Політика міжнародних санкцій драматично позначилася на туристичній індустрії 

Сирії. Рентабельність готельного бізнесу впала з 90 % у досанкційному періоді до 

15 % у травні 2012 р. Через це було звільнено 40 % від усього персоналу, що 

обслуговував туристичний бізнес до запровадження санкцій 312 . Крім того, 

недоступний дорогий імпорт привів до банкрутства дрібний і середній бізнес. 
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Слід констатувати, що ініційовані США міжнародні санкції загострили проблему 

забезпечення Сирії пальним. Стрімке скорочення імпорту пального з європейських 

країн спровокувало паніку на внутрішньому ринку Сирії, адже головний його 

постачальник грецька корпорація «Naftomar», яка до введення ембарго доставляла 

пального щомісяця на 55 млн дол. США, згорнула всі свої контакти із сирійським 

державним монополістом «Syrian Petroleum Company» 785 . Інші іноземні нафтові 

гіганти, що працювали на сирійському ринку, як «Royal Dutch Shell», «Oil and Natural 

Gas Corporation of India», «Total of France» і «China National Petroleum Corporation», 

також призупинити діяльність у Сирії. Б. Теннер, речник «Royal Dutch Shell», 

підкреслив, що компанія немає наразі можливості запропонувати «сирійському уряду 

які-небудь види пального» 699 .  

ООН оцінила ситуацію в Сирії як гуманітарну катастрофу, адже близько 2 млн 

осіб у Сирії нині потребують гуманітарної допомоги, 1 млн осіб втратили дах над 

головою і більше ніж 140 тис. осіб стали біженцями в сусідніх державах – Туреччині, 

Йорданії, Іраку, Лівані. У свою чергу, від 50 до 55 тис. сирійських біженців прийняла 

Туреччина, до якої прагнуть потрапити ще стільки ж людей 866 . За інформацією 

міністра закордонних справ Туреччини А. Давутоглу, кожного дня близько 3 тис. 

сирійських біженців прагнуть перейти турецько-сирійський кордон 866 . 

Проте, незважаючи на масове розчарування соціально-економічним становищем у 

державі, корупцією, репресіями, родину Б. Асада, що всередині держави спирається 

на алавітську меншину та військових, і, до того ж, тісно пов’язану як із системою 

відносин на Близькому Сході, ключовими конфліктами в регіоні, так і міжнародними 

домовленостями з центросиловими державами, Сполученим Штатам може виявитися 

не так легко відсторонити від влади за допомогою міжнародних санкцій.  

Росія, Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Венесуела, Ірак, Іран, Ємен, Ліван і навіть 

Йорданія тією чи іншою мірою протидіють політиці міжнародних санкцій США 

проти Сирії. Міжнародний валютний фонд з огляду на ці обставини скоригував темпи 

падіння сирійської економіки внаслідок дії санкцій на більш оптимістичні показники. 

За його підрахунками, економічне положення в Сирії має резерви для покращення, а 

темпи падіння ВВП держави у 2012 р. слід очікувати в межах 2 % 339 . Усі ж 

висновки про те, що дія санкційної політики проти Сирії упродовж 6-18 місяців 

призведе до відставки Б. Асада, є, на переконання експертів МВФ, спекулятивними 

339 . Нагадаємо, що західні аналітики прогнозували у 2012 р. темпи падіння 

сирійської економіки внаслідок санкцій у діапазоні 5-15 % 455 . 

Російська Федерація є постійним членом Ради Безпеки ООН і державою, що 

евентуально підтримує сирійський режим Б. Асада. Росія тричі, спільно з Китаєм, 

голосувала проти впровадження антисирійських санкцій у рамках Організації 

Об’єднаних Націй 216 . Постійний представник Росії в ООН В. Чуркін, пояснюючи 

відмову Москви підтримати проект санкційної резолюції, підготовлений Саудівською 

Аравією, заявив: «… Така резолюція може призвести до зовнішнього воєнного 

втручання в Сирію за лівійським сценарієм» 861 . Кремль вважає політику санкцій 

США неприйнятною, адже, на його думку, вона приховує свою справжню мету – 

«відкрити шлях тиску спочатку санкціями і далі … зовнішньому воєнному втручанню 

у внутрішні справи Сирії» 1050 .  

Як зауважує Д. Сімес, експерт Ради з міжнародних відносин, «уряд Путіна 

опиратиметься реалізації концепції зміни режиму санкціями… Для нього головне 

значення мають не гуманітарні принципи, а підтримка суверенітету існуючих держав» 
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1053 . Крім того, на думку фахівця, з обранням у 2012 р. президентом Росії В. Путіна 

російська дипломатія дедалі більше протидіятиме поширенню американського 

впливу, адже «Путін більш скептично ставиться до інтересів США і Заходу в цілому, 

ніж попередній президент Д. Медвєдєв, який схильний був підтримувати гарні 

відносини з президентом Б. Обамою» 1053 . За непоступливістю адміністрації 

В. Путіна в питанні антисирійських санкцій можуть стояти й побоювання російської 

владної еліти щодо ймовірного поширення демократичного опозиційного руху в Росії, 

що загрожуватиме безпосередньо нинішньому голові Російської держави. Адже 

президентські вибори в Російській Федерації 2012 р. відзначилися безпрецедентними 

за масштабами антиурядовими виступами опозиційних партій, ігнорування вимог 

яких загрожує посилити напругу у відносинах Росії із США та державами Західної 

Європи 763 .  

Послідовною є позиція російського МЗС, очільник якого С. Лавров підтвердив, що 

Росія не піде на компроміс у питанні застосування санкцій проти Сирії. Зі свого боку, 

С. Лавров охарактеризував зовнішню політику Заходу щодо Сирії «як наївну і 

небезпечну, що не бере до уваги вразливість християнської меншини, строкатість 

ісламських релігійних груп, а також наявність серед опозиційних сил терористичних 

організацій» 698 . Розглянемо ж чинники, що зумовлюють опозиційну лінію Москви 

до американської дипломатії санкцій проти Сирії. 

Насамперед, Російська Федерація прагне зберегти єдину діючу нині базу ВМФ 

Росії в Середземному морі в м. Тартус. База в Тартусі, окрім того, що слугує для 

поповнення запасів пального та продовольства для російських кораблів, виступає 

геополітичною точкою опори РФ у районі Суецького каналу та Африканського рогу. 

Важлива роль, що надається Кремлем базі в Тартусі, підтверджується й тим, що у 

2010 р. російське міністерство оборони схвалило план із модернізації цього пункту 

базування кораблів ВМФ Росії. За словами адмірала В. Висоцького, Тартус 

розвиватиметься спочатку як пункт базування, а потім і як база флоту, що здатна буде 

приймати важкі кораблі, у тому числі крейсери та авіаносці 34 .  

Утім авторитетне американське видання National Interest у 2012 р. провело власне 

розслідування умов функціонування пункту базування кораблів ВМФ Росії в Тартусі, 

у ході якого було встановлено, що РФ щорічно виділяє на свою єдину базу в Сирії 2 

млн дол. США. У світлі цієї статистики, як справедливо резюмує видання, «наразі 

оновлення бази виглядає далекою перспективою» 903 . Підтвердженням 

правильності умовиводів аналітиків National Interest можуть бути слова генерала-

полковника Л. Івашова, президента Російської академії геополітичних проблем, який 

27 липня 2012 р. констатував, «що Тартус потребуватиме модернізації» 594, р. 1 . 

Однак, якщо ж база перебуває в такому жалюгідному стані, чому вона настільки 

важлива для російського керівництва? 

К. Хамер, експерт Інституту дослідження війни, вказує, що база має вдале 

розташування, придатна для використання як у комерційних, так і військових цілях, 

що потенційно дозволяє її перетворити на значний контрольний і командний пункт на 

Середземному морі 594, р. 1-2 . З іншого боку, база в Тартусі є символом 

геополітичної величі Російської Федерації, що не слід недооцінювати, адже 

«символізм може бути важливим національним інтересом навіть для розсудливих 

прагматиків, на що вказували Макіавеллі, Ніксон чи Рейган. Авторитетність і 

сприйняття сили так само важливі, як і реальна могутність, і часто можуть виступати 
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додатковим важелем впливу на націю, аби продемонструвати свою могутність, 

чимось особливо бажаним для тих, хто фактично не має що показати» 903 . 

Виключне значення для Кремля має й збереження контрактів у сфері поставок 

озброєнь у Сирію та надання їй військово-технічної допомоги. Експерти 

московського центру аналізу й технологій, який є «мозковим центром» близьким до 

міністерства оборони РФ, підкреслюють, що з 2006 р. Росія уклала із Сирією угоди на 

поставки озброєнь на суму близько 5,5 млрд дол. США 763 . За інформацією 

державного департаменту США, що спростовується офіційною Москвою, 

антисирійські санкції не тільки не зупинили поставки російської зброї Дамаску, але й 

сприяли їх нарощуванню. Державний секретар США Г. Клінтон у зв’язку із цим 

заявила, що російські поставки гелікоптерів, передбачених для атаки, «драматично» 

позначаються на сирійській кризі 891 . На початку 2012 р. розвідка США отримала 

інформацію, що Росія додатково планує відправити на британському судні 

гелікоптери Мі-25 і стрілецьку зброю. Поширивши інформацію про судно, США 

добилися відмови транспортної компанії переправити вантаж 1011 .  

Варто констатувати, що статистичні дані про поставки Росією озброєнь Сирії 

показують зростаючу динаміку російського експорту. За словами В. Гартунга, 

воєнного аналітика Центру міжнародної політики, за період 2001-2011 рр. більше 

всього поставок зброї Дамаску Росія здійснила в останні три роки. За даними 

Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (СІПРІ), у 2009 р. Росія продала 

Сирії зброї на 187 млн дол. США, у 2010 р. – на 294 млн дол. США, у 2011 р. – на 

246 млн дол. США і всього за це десятиріччя – на 857 млн дол. США 892 . При цьому 

російські постачання до Сирії у період із 2007 по 2011 р., за підрахунками експертів 

СІПРІ, склали 72 % сирійського імпорту 205 . Незалежний московський центр 

аналізу і технологій, зі свого боку, подає інші дані. На думку його фахівців, Росія у 

2012 р. від торгівлі зброєю із Сирією може отримати прибутків у розмірі 500 млн дол. 

США 962 , а у 2011 р. на сирійських контрактах Росія заробила, як мінімум, 960 млн 

дол. США 890 . 

Поставки озброєнь до Сирії користуються неабияким комерційним інтересом, але 

вони мають і виняткове геополітичне значення. Ч. Купчан, аналітик Ради з 

міжнародних відносин, вважає, що воєнний експорт у Сирію оцінюється Росією як 

геополітична компенсація за події в Лівії. Експерт зауважує: «Що визначає позицію 

Росії, так це глибокий дискомфорт від того, що пережила Москва через Лівію, тому 

ніяких санкцій, уведених спочатку для захисту цивільного населення, а насправді для 

зміни режиму, знову не буде» 892 . Геополітика воєнних контрактів із Сирією 

проявляється і в тому, що для Росії традиційним ринком озброєнь є держави, які 

мають напружені відносини із США і учасницями НАТО, тому покупка такими 

акторами російської зброї робить їх тією чи іншою мірою зовнішньополітичними 

клієнтами Кремля, яких останній має захищати від американської примусової 

дипломатії. Д. Сімес, спеціаліст із міжнародних відносин, щодо цього зауважує: 

«Єдиною причиною, чому Росія ще здатна на міжнародній арені продавати зброю, так 

це тому, що вона її реалізує урядам, які непопулярні в Сполучених Штатах і НАТО. 

Якщо ці уряди почнуть вважати росіян політично ненадійними, вся їхня торгівля 

зброєю занепаде, а це є й важливим джерелом прибутків» 1053 . 

Ще однією іманентною детермінантою поставок озброєнь у Сирію, на думку 

Ч. Купчана, є особливості внутрішньої політики Росії, адже від них безпосередньо 

виграє президент В. Путін. Фахівець із цього приводу пише: «Я не думаю, що у 
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великій схемі за продажем зброї стоїть фінансовий інтерес. Це зумовлюється, 

насамперед, справою внутрішньої політики, процесом прийняття рішень. 

Постачальники зброї та генерали беруть у цьому безпосередню участь. Це не є 

визначальним чинником, однак експорт допомагає Путіну тримати їх у своєму 

таборі» 892 . Тому, як би не розвивались події, у разі застосування ембарго на 

поставки озброєнь, Російська Федерація все одно програє 892 .  

Блокування Росією американських санкцій частково пояснюється й економічними 

інтересами федерації. Частка Росії в структурі зовнішньої торгівлі Сирії до 

впровадження санкцій становила лише 3 % (дев’яте місце) 861 . Однак уведені у 

2011 р. США та їхніми міжнародними партнерами санкціійні заходи проти Сирії 

позитивно позначилися на динаміці російсько-сирійських торговельно-економічних 

відносин. За інформацією відділу торгівлі та економіки посольства Росії в Дамаску, 

обсяг двосторонньої торгівлі зріс із 1,15 млрд дол. США у 2010 р. до 1,97 млрд дол. 

США у 2011 р., тобто на 58 %. При цьому російський експорт, левову частку якого 

складало пальне, борошно, обладнання, досяг рівня 1,92 млрд дол. США, сирійський 

експорт був незначним – усього 48,9 млн дол. США 966 . Як підсумував 

М. Медвєдєв, радник з економічних питань російського посольства в Сирії, «санкції, 

уведені Заходом і державами Перської затоки, справили суттєвий вплив на нашу 

торгівлю» 966 . До того ж, накладання санкцій на Сирію загрожує Москві втратою 

інвестицій на суму 20 млрд дол. США 659 .  

Водночас неприхована протидія Росії санкційній політиці США та їхніми 

партнерів може поставити Москву в уразливе становище на міжнародній арені й 

особливо послабити її позиції на Близькому та Середньому Сході. Як вказує 

Т. Карасік, директор дослідницьких програм Інституту військового аналізу Близького 

Сходу і Перської затоки в Дубаї, «втрата свого останнього арабського союзника й 

одночасне охолодження відносин з іншими колишніми арабськими партнерами, 

особливо із Саудівською Аравією і Катаром, є великою стратегічною поразкою Росії» 

763 .  

Імовірні розрахунки Кремля додати собі впливу на арабському сході через 

подальший захист сирійської влади на противагу діям США, які лишили єгипетського 

президента Х. Мубарака, на думку Д. Росса, аналітика Вашингтонського Інституту 

близькосхідної політики, радника президентської адміністрації щодо Близького 

Сходу, не виправдають себе. «Якщо ж це правда, – продовжує Д. Росс, – то Путін 

помиляється, порівнюючи воєнну міць сирійського режиму з тією, що має опозиція, і 

роблячи висновок про те, що Асад переможе» 763 . Така недалекоглядна позиція 

створить реальну небезпеку політичної ізоляції самої Москви на Близькому Сході, де 

її єдиним союзником лишиться тільки Іран. Із цього приводу Т. Карасик резюмує: 

«Кремль власноруч штовхає себе в кут, з якого йому не вибратися, він має більш 

розумно підходити до формування нового порядку на Близькому Сході» 763 . 

Не виключено, що й Російська Федерація розуміє небезпеку бути повністю 

виключеною із великої геополітичної гри на Близькому Сході, тому вона у будь-який 

момент може прийняти рішення припинити підтримувати Б. Асада й підключитись до 

процесу політичного транзиту в Сирії. Не може Москва не розуміти й того, що, в разі 

прийняття Білим домом рішення про відсторонення Б. Асада від влади, президентська 

адміністрація може й не дочекатись ухвали відповідної санкційної резолюції Ради 

Безпеки ООН і розпочати воєнну інтервенцію в Сирію, тим більше, що такі 

прецеденти мали місце в історії міжнародних відносин постбіполярного періоду. 
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Вірогідною відповіддю Кремля на латентну загрозу «примусового дипломатичного 

відсторонення» на світовій сцені стала підтримка Росією плану К. Аннана щодо 

сирійського врегулювання, початок переговорного процесу із сирійською опозицію, 

пропонування в травні 2012 р. Сполученим Штатам «єменського варіанту» 

політичного транзиту Сирії 421 . У випадку ж спіткання невдачі в такому 

зовнішньополітичному торзі, Кремль може взяти на себе роль «хлопчика для 

побиття» 1053  і продовжувати вживати заходи для компенсації Б. Асаду збитків, 

заподіяних американською політикою санкцій, наприклад, на кшталт прийнятої у 

лютому 2012 р. програми фінансової допомоги Сирії в розмірі 3 млрд дол. США 

288 .  

Китай – четвертий торговельний партнер Сирії на момент уведення США у 2011 р. 

чергового пакету санкцій, частка якого становила 6,9 % від сукупного товарообігу 

Дамаска 861 . У світлі цієї статистики відмова Китаю підтримати американську 

політику санкцій 395  має важливе значення для збереження режиму Б. Асада. 

Однак, чи можна стверджувати, що вето КНР зумовлюється економічними 

міркуваннями держави? Аби з’ясувати мотиви китайської сторони в її протидії 

санкційній політиці США, спробуємо розглянути статистику китайсько-сирійських 

економічних відносин крізь призму «сирійського меркантилізму» Піднебесної.  

Згідно з даними міністерства торгівлі КНР, обсяг двосторонньої торгівлі між 

Сирією і Китаєм складає 2,48 млрд дол. США. За тим самим джерелом, наприкінці 

2010 р. капіталовкладення Китаю у нефінансовий сектор Сирії оцінювалися в 16,81 

млн дол. США, укладені контракти в сфері машинобудування і трудові угоди 

оцінювалися в 1,82 млрд дол. США і 4,82 млрд дол. США відповідно. Загальна 

кількість діючих китайських компаній у Сирії була також незначною – усього не 

більше 30 718 . Крім того, Китай, на відміну від західних держав, ніколи не 

імпортував сирійську нафту в значних обсягах. Тож які мотиви Пекіна у протидії 

американській політиці ізоляції Дамаска?  

Насамперед, слід наголосити, що за позицією Китаю з американської санкційної 

політики проти Сирії стоїть так званий «лівійський епізод», у ході якого Китай 

усвідомив, що він має незначний потенціал, аби створити для себе сприятливі умови 

для відстоювання політичних й економічних інтересів у Лівії після повалення режиму 

М. Каддафі 1063, р. 1 . Коли ж Пекін улітку 2011 р. став наполягати, аби Національна 

перехідна рада захистила його інтереси в нафтовій галузі, він був шокований і 

посоромлений тим, що лівійська компанія AGOCO видала реліз, у йому зазначалося, 

що «вона немає проблем із західними державами, але можуть виникнути політичні 

ускладнення із Росією та Китаєм» 1063, р. 1 . За підрахунками китайської сторони, 

сукупні економічні збитки Китаю, пов’язані зі зміною режиму в Лівії, перевищили 20 

млрд дол. США. Тому, як підкреслюють китайські аналітики, підтримка КНР 

санкційної резолюції ООН 1973, що спровокувала подальшу інтервенцію західних 

держав, виявилася для держави цілковитою поразкою. Підтримка санкцій проти Сирії 

ані трохи не забезпечить кращий результат 1063, р. 2 . Юнь Сан, експерт Центру 

дослідження Північно-східної азійської політики Брукінського інституту, констатує: 

«Гіркий досвід безперервної нестабільної взаємодії з Національною перехідною 

радою Лівії змусив Пекін вдатися до більш складної та виваженої стратегії щодо 

Сирії… Замість одночасного відсторонення від Асада й опозиції та перебування на 

позиції «очікування і спостереження», Пекін активно працюватиме з обома. Вето ж 
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Китаю захищає Асада від воєнного втручання, але в той же час воно і слугує 

зміцненню сирійської демократичної опозиції» 1063, р. 2 .  

Іншим чинником, що визначив дистанціювання Китаю від санкційної політики 

США, є безпосередньо американсько-китайські відносини і ставлення Сполучених 

Штатів та їхніх міжнародних партнерів до ролі Китаю на світовій сцені. Янь Гутонг, 

спеціаліст із політики Китаю на арабському сході, зауважує, що «ні Захід, ні арабські 

країни» не оцінили поступливості Китаю в Лівії і навіть затаврували його як 

«безвідповідального актора», оскільки він не погодився брати участь у воєнній 

інтервенції. Тому, у разі своєї перемоги, сирійська опозиція завдячуватиме Заходу за 

його «реальну підтримку», але не Китаю». «Беручи до уваги такий міжнародний імідж 

Китаю, – продовжує Янь Гутонг, – незалежно від того, як Китай проголосує щодо 

санкцій проти Сирії, Захід завжди вважатиме його недемократичною державою, що 

порушує права людини, й арабські країни завжди будуть на боці Заходу» 1063, р. 2 .  

Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що зовнішньополітичний підхід 

Китаю до антисирійських санкцій Сполучених Штатів пояснюється найкраще логікою 

«структурної теорії агресії» Й. Галтунга, що вважає основною причиною міжнародно-

політичних колізій світових потуг розбалансованість критеріїв, що дозволяють 

визначити місце, що посідає той чи інший центр впливу в міжнародній системі 270, 

с. 420 . Оперуючи категоріями наукових праць іншого авторитетного представника 

цього теоретичного напряму американця А. Органські, відзначимо, що поведінка 

Китаю стосовно санкційної політики США проти Сирії ідентифікується як стиль 

«держави-челленджера» 270, с. 421 , де зростаюча фінансово-економічна міць КНР, 

що не «просіла», а навіть додала внаслідок світової кризи 2008-2010 рр., наближається 

до американської, але політичний вплив суттєво відстає від американського.  

Дійсно, у вищих політичних колах США зараз також є чітке розуміння того, що 

«Китай досяг критичної маси» 824 , тому Вашингтон надалі не має «більше 

можливості не взаємодіяти з Китаєм» 841  у розв’язанні міжнародних кризових 

ситуацій, де для обох держав немає «гри з нульовою сумою», а є «спільна 

відповідальність за світове лідерство» 814 . Утім концепт позиціювання Китаю як 

«відповідального партнера» «responsible stakeholder» (англ.) – Авт.  

(запропонованого вперше Р. Зелліком і взятого на озброєння адміністрацією 

демократів), на думку американської сторони, демонструє скоріше прагнення 

Сполучених Штатів спонукати Китай діяти на світовій арені відповідно до правил 

гри, встановлених США. Недаремно перманентною практичною рекомендацією 

адміністрації Б. Обами для Китаю є перегляд КНР розуміння базових основ 

нормотворчості й державотворчості у світовій політиці, і лише за умови ціннісного 

конформізму Китаю можна буде реалізувати ідею взаємного об’єднання заради 

спільного майбутнього, кристалізовану у відому тезу державного секретаря США 

Г. Клінтон: «Якщо ви в одному човні, ви маєте мирно переплести річку» 948 . 

Провідний спеціаліст із зовнішньої політики держав Азії в Раді національної безпеки 

США, радник Б. Обами щодо Китаю, Дж. Баддер, приміром, тлумачить роль КНР як 

«відповідального партнера» в контексті можливості підкорення власних національних 

інтересів цілям безпеки і стабільності системи в цілому 337 .  

За вказаною логікою, будь-які зовнішньополітичні дії Китаю, альтернативні 

американським, інтерпретуватимуться Сполученими Штатами як недозволене 

відхилення від концепції «відповідального партнера» США, що засуджуватиметься, 

як мінімум, і каратиметься, як максимум (наприклад, у рамках «селективного 
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партнерства», політики «стратегічної перестраховки» /  «мовчазного торгу»  

Дж. Стайнберга 947 ). Тож вето Китаю на санкційну резолюцію Ради Безпеки ООН 

проти Сирії, його відмова підтримати американську «стратегію санкційного 

придушення» Сирії слід розглядати в контексті створення Пекіном додаткових 

дипломатичних можливостей для посилення впливу на Близькому Сході 1063, р. 1-2 , 

із чим поки що не може змиритися Вашингтон. 

Ісламська Республіка Іран, що є регіональним союзником Сирії, надає широку 

підтримку режиму Б. Асада. Дамаск є послідовним партнером Тегерана в 

близькосхідній політиці з 1980-х рр., важливою географічною лінією зв’язку з 

«Хезболла» 895 , втрата якого означатиме геополітичну поразку Тегерана й 

остаточне поховання планів на формування «шиїтського півмісяця». К. Саджадпур, 

аналітик Центру Карнегі за міжнародний мир, наголошує: «Для Ірану результати 

сирійського конфлікту – це гра з нульовою сумою, вони втратять найбільше, якщо 

режим Б. Асада занепаде… [Іран] надаватиме фінансову допомогу, пальне і зброю» 

896 . За інформацією державного департаменту США, Іран поставляє в Сирію 

обладнання для розгону демонстрацій, технічні засоби для блокування доступу до 

західних Інтернет-ресурсів, що речник відомства П. Вентрелл безуспішно вимагав 

припинити 691 . Відразу після впровадження першого пакету санкцій із боку 

Сполучених Штатів у 2011 р. Тегеран виділив Дамаску екстрену фінансову допомогу 

в розмірі 5,8 млрд дол. США, а після введення Євросоюзом ембарго на імпорт 

сирійської нафти розпочав поставки пального 920, р. 20 . У 2012 р. через санкційну 

політику США та їхніх партнерів Дамаск щомісяця потребує додаткових зовнішніх 

валютних надходжень у розмірі 500 млн дол. США, аби не допустити ерозії 

фінансової системи, що наразі він і отримує з Тегерана 898 . Як резюмує Дж. Шарп, 

спеціаліст із питань стосовно Близькому Сходу, автор оглядової доповіді Конгресу 

США щодо ефективності антисирійських санкцій, «наявні дуже серйозні докази того, 

що Іран допомагає сирійцям» 920, р. 20 . 

Між тим, Тегеран навряд чи зможе довго фінансово допомагати уряду Б. Асада, 

адже, перебуваючи під тиском санкційних заходів із боку США та ЄС, Іран лише від 

ембарго на нафту щорічно нестиме збитки в розмірі 40-50 млрд дол. США. Нестача 

валютних надходжень у 2012 р., спричинена політикою санкцій, згубно вплинула на 

фінансову систему ІРІ, знецінила національну валюту і спровокувала інфляцію. Якщо 

наприкінці 2011 р. курс іранського ріала був на рівні 13 ріалів за 1 дол. США, то в 

жовтні 2012 р. американська валюта коштує вже 34,2-37,5 іранських ріалів, 

визначивши падіння купівельної спроможності 90 % іранців, що мають фіксовані 

прибутки 898 . 

Ірак, за даними Європейської Комісії, до застосування санкцій США 2011 р. був 

другим торговельним партнером Сирії, його частка складала 13,3 % усього 

сирійського товарообміну 861 . Ірак також є першим економічним партнером Сирії 

серед країн ЛАД, адже на нього припадає 31,4 % сирійського експорту 312 . Саме 

тісні міждержавні економічні зв’язки Іраку та Сирії, як наголошують іракські 

високопосадовці, визначають дипломатичне дистанціювання Багдада від 

антисирійських санкцій. Заступник міністра закордонних справ Іраку Лабід Абаві так 

                                                 
 Подання двох варіантів перекладу політики «стратегічної перестраховки» / «мовчазного торгу» 

«strategic reassurance» (англ.)  заступника державного секретаря Д. Стайнберга пояснюється тим, що 
термінологія не є усталеною й одночасно зустрічаються два варіанти перекладу. 
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пояснив офіційну відмову з боку Іраку підтримати санкції ЛАД: «Наша позиція 

зумовлюється економічними інтересами. Товарообмін із Сирією та наявність 

спільного кордону є тим, що визначило наше рішення» 651 . Представник Іраку в 

Лізі Арабських Держав Каіс аль-Аззаві, відповідаючи на критику держав-учасниць 

щодо політики Багдада з антисирійських санкцій, заявив: «Торговельні відносини між 

Іраком і Сирією не дозволяють нам застосувати рекомендації ЛАД». Як підкреслив 

далі іракський дипломат, рівень двосторонньої торгівлі у 2010 р. досяг 2 млрд дол. 

США й у 2011 р. – 3 млрд дол. США 651 . 

За політичним нейтралітетом Багдада стосовно антисирійських санкцій стоїть 

безпосередньо прем’єр-міністр Нурі аль-Малікі 652 , котрий підтримує родину 

Б. Асада з релігійних міркувань, а також через підтримку алавітами та Іраном його 

кандидатури на виборах 2010 р. 683, р. 13-14 . Важливою обставиною, яка пояснює 

відмову іракського уряду підтримати санкційну політику США проти Сирії, є те, що 

іракська влада переконана у прямих зв’язках сирійської опозиції з Аль-Каїдою, що 

використовує конфлікт у своїх інтересах 657 . 

Е. Скай, із думкою якої погоджується й С. Ларрабі, аналітик корпорації РАНД, 

пояснює відмову іракського уряду приєднатися до антисирійських санкцій 

специфікою регіональних зв’язків держав Близького Сходу. Дослідниця пише: 

«Прем’єр аль-Малікі занепокоєний спробами Туреччини здобути собі той вплив серед 

сунітів, що вона мала за часів Османської імперії… Ірак відчуває себе затиснутим між 

суперниками – США й Іраном; двома потугами, що воліють реанімувати вплив 

османів і персів; релігійними протиріччями між шиїтами і сунітами, що підтримують 

відповідно Іран і Саудівську Аравію. Ірак стрімко стає ареною боротьби між 

сусідніми державами» 997 . За таких обставин, Ірак найбільше влаштує політичне 

врегулювання кризи, внаслідок якого в Дамаску збережеться дружній уряд 997 . У 

зв’язку із цим, сенатор Л. Грехем пропонує покласти вину за відмову Багдада 

підтримати санкції проти Сирії не на шиїтський уряд Іраку й навіть не на Іран, а на 

адміністрацію Б. Обами, що допустила зменшення впливу США на Близькому Сході. 

Л. Грехем підкреслив: «Регіон на межі вибуху. За діями іракських лідерів, ймовірно, 

не стоїть Іран, а вони просто не знають, чим це закінчиться. Дивовижне зменшення 

американського лідерства починає проявлятися на всіх фронтах» 691 . 

Приміром, у 2012 р. американська адміністрація безуспішно намагалася 

неодноразово тиснути на іракську владу, аби вона перекрила повітряний коридор 

доставки воєнних вантажів з Ірану до Сирії 1030 . Більше того, проігнорувавши 

санкції ЛАД, Багдад протягом березня 2011 р. – березня 2012 р. збільшив сирійський 

імпорт на 40 % 288 , а також у 2011 р. розпочав переговори про створення зони 

вільної торгівлі із Сирією, зокрема з районами Еліербех, Абу Камаль і Рабіа 651 . 

С. Аббуд, експерт Центру Карнегі за міжнародний мир, підкреслює, що політичне 

дистанціювання Багдада від санкційних заходів у рамках ЛАД дозволило Ірану через 

територію Іраку в 2011-2012 рр. збільшити імпорт сирійських товарів на 100 % 288 . 

Не відсторонився Ірак і від того, аби допомогти забезпечити уряд Б. Асада пальним. 

Зокрема, 28 червня 2012 р. сирійському керівництву вдалося домовитися з урядом 

Нурі аль-Малікі про поставку в Сирію 720 тис. тон пального щомісяця протягом року, 

з можливою пролонгацією угоди. Як стало відомо, у червні-липні 2012 р. Ірак 

поставив пального режиму Б. Асада на 14 млн дол. США, що були сплачені готівкою. 

Наступні поставки пального Північною нафтовою компанією Іраку сирійська нафтова 

компанія Sytrol оплачуватиме через перекази до Торгового банку Іраку або братиме у 
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кредит 899 . Політичний підтекст цієї домовленості посилюється й тим, що Ірак 

погодився надати Сирії 50 % знижку й додаткову знижку в 5 дол. США на кожну тону 

пального. Так, Сирія сплачуватиме 505,909 дол. США за кожну тону поставленого 

пального, тоді як світова ринкова ціна тони пального сягає 800 дол. США 899 . 

Ліван входить до коаліції міжнародних акторів, що послідовно виступають проти 

антисирійських санкцій. Представник Лівану в ООН Наваф Салам пояснив: «Ліван 

захищає суверенітет Сирії та єдність її народу … але задля захисту єдності Лівану та 

його стабільності, він утримуватиметься при голосуванні щодо санкцій « 709 . Така 

позиція Бейрута зумовлена як факторами політичного, так і економічного характеру. 

Просирійську позицію в уряді Лівану традиційно займає коаліція «8 березня», що 

складається з «Хезбалли», Християнського вільного патріотичного руху, поміркованої 

шиїтської партії Амаль.  

Нагадаємо, що сформований 13 червня 2011 р. нинішнім прем’єр-міністром 

Наджибом Мікаті уряд оцінюється як просирійський, адже з 30 місць у ньому 

18 належить представникам коаліції «8 березня», антисирійська коаліція «14 березня» 

до складу чинного уряду не увійшла 708, р. 7 . Прем’єр-міністр Наджиб Мікаті, 

спікер парламенту Набіх Беррі вважаються просирійськими політиками й не 

підтримують санкції, президент Мішель Сулейман зберігає нейтралітет у цьому 

питанні 708, р. 5 . Проти підтримки Ліваном санкцій, на захист режиму Б. Асада 

висловлюється і християнська меншина 541 . Незважаючи на те, що Маронітська 

католицька церква традиційно є близькою до коаліції «14 березня», нинішній її голова 

архієпископ Бешара ель-Раї у вересні 2011 р. припустив, що сирійському уряду, 

ймовірно, знадобиться більше часу, аби реалізувати раніше прийняті реформи 469 . 

Згодом Бешара ель-Раї уточнив, що він побоюється за християнське населення Сирії, 

значна частина якого відкрито підтримує Асада, вважаючи, що падіння уряду 

Б. Асада може негативно позначитися на його долі 541 . Не на користь санкційним 

заходам говорять тісні сирійсько-ліванські економічні зв’язки, що оцінюються в 

понад 1 млрд дол. США, взаємозалежність фінансових систем 308 . 

Йорданія є тією державою, за амбівалентною позицією якої щодо антисирійських 

санкцій стоять меркантильні мотиви. Із політичних міркувань Йорданія 27 листопада 

2011 р. підтримала в ЛАД ініційовані Саудівською Аравією санкційні заходи проти 

Сирії. Відразу після голосування в організації Амман увів фінансові санкції проти 

Сирії, припинив операції з Центральним і Комерційним банками Сирії 671 . Однак 

уже 8 грудня 2011 р. Королівство почало частково відновлювати фінансові контакти з 

Дамаском. Президент Йорданської Торгової палати Наель аль-Кабаріті на спеціально 

скликаній прес-конференції так пояснив зміну підходу Амману до антисирійських 

санкцій: «Ми є першою жертвою й у великому програші від економічних санкцій, 

застосованих Лігою Арабських Держав проти Сирії». Далі йорданський політик 

пояснив: «70 % експорту Йорданії до Туреччини та ЄС надходить територією Сирії, і 

перекриття цього життєво важливого торговельного шляху негативно відіб’ється на 

сфері торгівлі та послуг країни… Збільшення тривалості доставки експорту товарів, 

що призведе до зростання витрат на експорт, позначиться на національній економіці в 

цілому й банківському секторі, зокрема» 671 . Пом’якшення Королівством 

санкційних заходів проти Сирії стало можливим, насамперед, завдяки тому, що Ірак 

не пристав на пропозицію уряду Йорданії щодо створення тимчасового обхідного 

маршруту товарів через іракську територію. Офіційної відмови Амман не отримав, 

але іракський уряд повідомив, що це питання потребує «ретельного аналізу» 671 .  
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Дещо непослідовною в забезпеченні ізоляції Сирії є й Туреччина. Дійсно, з одного 

боку, можна констатувати, що правляча Партія справедливості й розвитку стала 

головним організаційним центром опозиційного руху в Сирії та опорою США в 

політиці санкцій, але для турецьких дипломатів у питанні підтримки санкційних 

заходів є й певні обмеження. По-перше, Туреччина, де є вогнища етнічних і 

релігійних конфліктів, побоюється експорту технологій партизанської боротьби на 

свою територію. Найбільше ж занепокоєння в турецької влади викликає той факт, що 

Робоча партія Курдистану серед своїх членів має сирійських терористів, що будуть 

зацікавлені в дестабілізації Туреччини, якщо режим Б. Асада, їхній фінансовий донор, 

занепаде. По-друге, окремі політичні кола в Анкарі переконані, що опозиція ще 

неготова взяти владу в Сирії, її ж релігійна й етнічна строкатість несе в собі загрозу 

перетворення держави з 22-мільйонним населенням на сіру зону або «гарячу точку» 

планети в безпосередньому сусідстві з Туреччиною. По-третє, Туреччину не можуть 

не турбувати міцні зв’язки сирійської опозиції із Саудівською Аравією, адже прихід 

таких сил до влади в Сирії дозволить останній посилити контроль над Анкарою не 

лише в політичній сфері, але і в економічній. Останнє пояснюється тим фактом, що 

контрольно-пропускні пункти Нусайбін й Агджакале на турецько-сирійському 

кордоні є коридором для транзиту турецьких товарів у країни Перської затоки.  

По-четверте, підтримка Туреччиною санкційних заходів викликає невдоволення в 

ділових колах країни, що мають тісні контакти з сирійськими підприємствами. 

Наприклад, у доповіді, підготовленій Міжнародною кризовою групою в листопаді 

2011 р., вказувалось, що економічне зростання Туреччини уповільниться на 2,2 % у 

2012 р. У разі ж втрати бізнесу в Сирії падіння може виявитися ще більшим 546 .  

Виходячи з цих міркувань, Панарабський газопровід, стратегічний транзит 

вуглеводнів, не був включений до санкцій проти Сирії. До того ж, за підтвердженою 

інформацією турецької сторони, Анкара заморозила сирійські рахунки на суму 

близько 111 млн дол. США 56, с. 263-270 , що навряд чи може вважатися критичною 

сумою для режиму Б. Асада. 

Оскільки наявність у цільовій державі міцної демократичної опозиції, направленої 

на задоволення зовнішньополітичних вимог держави-санкціонера, є запорукою 

успішності санкційної політики, дослідимо відповідність сирійських реалій цьому 

критерію.  

У сирійському опозиційному русі можна виділити три групи: сирійська опозиція 

закордоном, представлена Сирійською національною радою (СНР), що визнана 

Заходом і є прибічницею воєнної інтервенції; об’єднанням «Брати-мусульмани», яке є 

історичним опонентом партії Баас і режиму Б. Асада (найкраще організовані в 

Сирійській національній раді, прибічники поміркованого ісламу); сирійська опозиція в 

Сирії, формується з Місцевих координаційних комітетів, так званого «опозиційного 

активу», строкатого в конфесійному та політичному плані; Загальної комісії 

сирійської революції, характер діяльності якої подібний до роботи Місцевих 

координаційних комітетів, але, на відміну від попередніх, не підтримує контактів із 

СНР, їхня політична платформа – «Вища рада революції», до якої входять ісламістські 

групи, задіяні у збройній боротьбі з силами Б. Асада; Національного координаційного 

комітету за демократичні зміни, який є головним противником СНР, виступає проти 

західного воєнного втручання і за розбудову незалежної, демократичної Сирії, у 

соціально-економічних питаннях тяжіє до політичного табору лівого крила 379 ; 

курдів (Курдська національна рада), які не є політичними прибічниками як арабської 

опозиції, так і режиму Б. Асада, підтримують повстання, адже вбачають у ньому 
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можливість здобуття автономії в Сирії на кшталт Курдського регіонального уряду в 

Іраку 913 ; сирійська озброєна опозиція, що складається з Вільної сирійської армії, 

політична платформа якої є строкатою; ісламістських груп, що витупають за 

створення Ісламської держави в Сирії; озброєних груп курдів, котрі в липні 2012 р. 

об’єдналися з партією Демократичний альянс для звільнення курдських міст на 

північному сході від сил Б. Асада, політично прагнуть широкої автономії курдів у 

арабській державі 746 . Тож опозиційні сили за великим рахунком не об’єднує 

нічого, окрім прагнення відсторонити від влади Б. Асада. 

Самі Сполучені Штати в такій ситуації виглядають розгубленими й не прогнозують 

ефективності санкційної політики навіть у разі відсторонення від влади Б. Асада. Так, 

у своїй доповіді перед Комітетом із міжнародних відносин Сенату від 2 серпня 2011 р. 

посол США в Сирії Р. Форд наголосив: «Асад та його оточення не зможуть триматися 

довічно, але наразі не зовсім зрозуміло, хто чи що буде після нього. Тому додатковий 

аспект моєї роботи на тій землі, про який я не афішую, – це збирання відомостей про 

лідерів протестів та оцінка їхніх потреб і можливостей допомогти Сполученим 

Штатам. Але вони незалежні. Вони не хочуть американського втручання» 1007 .  

До того ж, на думку А. Прадоса, колишнього експерта дослідницької групи 

Конгресу США з Близького Сходу, міжетнічні та міжконфесійні відносини в Сирії 

ускладнюються міжплемінними зв’язками, що часто стають рушійною силою для 

формування політичних альянсів і комерційних домовленостей, чиннику якому 

державний департамент наразі не приділяє належної уваги 921, р. 2 . 

Серйозну загрозу американській примусовій дипломатії в Сирії становить тісний 

зв’язок сирійської опозиції з міжнародними терористичними організаціями 921, р. 7 . 

За словами директора Національної розвідки США Дж. Клеппера, «сунітські 

екстремісти» проникають у сирійські опозиційні групи, останні навіть можуть про це 

не здогадуватися. Такі сунітські екстремістські групи, що відзначилися особливою 

активністю в липні 2012 р., симпатизують Аль-Каїді чи прямо пов’язані з нею 800 . 

Серед ісламістських організацій, які інкорпоровані в сирійський опозиційний рух, 

називають Фронт аль-Нусра 921, р. 7 , ліванську групу «Бригади Абдулли Аззама» 

306 , «Бригаду Умми», «Бригаду Ісламу» («Ліва-аль-ислам»), угруповання «Ахрар 

аль Шам» 921, р. 7 . Підтвердженням зв’язку між цими радикальними групами й 

Аль-Каїдою є й те, що у 2012 р. її лідери Айман аз-Завахірі та Абу Яхья аль-Лібі  

зверталися до ісламістських груп підтримати сирійську опозицію, що призвело до 

активізації повстанської боротьби проти Б. Асада у 2012 р. 963 .  

Політична ефективність санкційних заходів, направлених США та їхніх партнерів 

проти Сирії, знижується порівняно високою міцністю режиму Б. Асада 921 . 

З’ясуємо чинники внутрішньополітичного походження, що додають дивідендів 

алавітському режиму, аби встояти перед санкційною політикою Сполучених Штатів. 

Перш за все, варто зауважити, що розпорошеність опозиційних сил Сирії, їхні 

екстремістські настрої стають фактором стійкості політичного режиму Б. Асаду, 

підданого тиску міжнародними санкціями. Як наголошується в доповіді Конгресу 

США від 21серпня 2012 р., релігійна та етноконфесійна ситуація в Сирії при своїй 

складності не здатна повною мірою пояснити динаміку конфлікту, але вона може 

окреслити ймовірні тенденції розвитку політичного життя країни в разі відсторонення 

                                                 
 Загинув у Пакистані 4 червня 2012 р. внаслідок нанесення удару американським безпілотним літаком 

по базах Аль-Каїди. 
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від влади родини Б. Асада. Так, араби-суніти, що становлять рушійну силу повстання, 

можуть скористатися ситуацією, аби закріпити своє домінування над іншими 

групами. Курди можуть розгледіти в конфлікті можливість для отримання більшої 

автономії. А християнській меншині, поряд з іншими нечисленними релігійними та 

етнічними групами, може здаватися, що в новій Сирії для них місце негарантоване 

921, р. 2 . У січні 2012 р. алавітська меншина розповсюдила заяву, в якій ішлося: 

«Сирійці-алавіти, релігійні та етнічні меншини, побоюючись наслідків можливого 

падіння режиму … візьмуть участь у розбудові нової Республіки, що спиратиметься 

на закон і всіх громадян» 299 . Тож сирійське населення незадоволене режимом 

Б. Асада, але, з іншого боку, воно із острахом чекає й на Сирію без Б. Асада.  

На противагу опозиції, режим Б. Асада, що встановив жорсткий контроль над 

політичним життям у державі, унеможливив перетворення релігійних і етнічних 

відмінностей у чинник розбрату в політичній і соціальній сферах. Як наголошує 

А. Прадос, політична міцність режиму Б. Асада полягає в тому, що «сирійська влада 

часто вважала за необхідне приймати рішення, які влаштовували, тією чи іншою 

мірою, різні групи впливу в середині строкатого населення і тим самим мінімізувала 

ризики налагодження зв’язків між ними для створення конфлікту» 921, р. 1 . До того 

ж, армія, силові структури, розвідувальні служби є опорою уряду Б. Асада, адже вони, 

за словами Дж. Ландіса, професора Університету Оклахоми, родинними зв’язками 

тісно пов’язані з алавітами 707 .  

Отже, зовнішньополітичний урок, що можна винести з пакистанського епізоду 

застосування санкцій із нерозповсюдження, на нашу думку, полягає в тому, що 

держава потенційний проліферант може бути зі слабкою економікою, мати 

нестабільну фінансову систему й перебувати у високій політико-економічній 

залежності від санкціонера, зазнавати суттєвих економічних збитків від дії 

санкційних заходів, які провокуватимуть загострення внутрішньополітичних колізій і 

при цьому – не поступитися зовнішньому тиску й захистити свої безпекові інтереси.  

Серед чинників, що визначили провал санкційної політики США з 

нерозповсюдження на пакистанському та індійському напрямках, на перше місце 

висувається дипломатична поразка Вашингтона на фронті завоювання політичної 

лояльності до санкцій із боку світових акторів. Відмітність підходів великих держав 

світу до політики санкцій як інструменту з нерозповсюдження ядерної зброї 

проявилася вже під час обговорення підготовленого США проекту санкційної 

резолюції Ради Безпеки ООН у 1998 р. Спротив держав постійних членів Ради 

Безпеки ООН політиці ембарго щодо Індії та Пакистану продемонстрував 

різнонаправленість їхніх національних інтересів, а отже, детермінував із самого 

початку безперспективність «кампанії санкційного тиску». У свою чергу, головними 

контрагентами Сполучених Штатів у індійському випадку виступили Росія, Франція і, 

досить неочікувано, Великобританія; у пакистанському епізоді – Китай.  

Нестабільне в цілому геополітичне довкілля Індії та Пакистану, дипломатичне 

дистанціювання регіональних країн від санкційної лінії Вашингтона унеможливило 

формування контрольних механізмів за імплементацією санкцій, лишило 

«відкритими» кордони, що, зі свого боку, створило «вікно можливостей» для Нью-

Делі й Ісламабаду для диверсифікації зовнішньополітичних та економічних зв’язків, 

мінімізувавши тим самим збитки, заподіяні санкціями. 

Несприятливі міжнародні обставини реалізації санкцій змушували Сполучені 

Штати йти на поступки Індії та Пакистану й поступово зменшувати набір санкційних 

заходів (поправки Браунбека І, ІІ). Пом’якшенню санкційної політики слугувала й 
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тодішня розстановка сил у Конгресі й Сенаті, конфігурацію якої позначали групи 

інтересів. Зрештою, після подій 11 вересня 2001 р., Вашингтон, який потребував 

допомоги південноазійських держав, а особливо Пакистану, в антитерористичній 

кампанії в Афганістані скасував остаточно поправку Дж. Гленна. При цьому на 

момент відміни санкцій Білий дім ніяк не просунувся в напрямку денуклеаризації 

Індостану.  

З іншого боку, той факт, що політика санкцій США не виявилася дієвим 

інструментом із нерозповсюдження на Індостані, усе ж таки не може вважатися, на 

нашу думку, достатньою підставою для повної відмови від санкцій як засобу 

денуклеаризації й одного з механізмів підтримки міжнародних режимів ядерного 

нерозповсюдження. Зрештою, значна частина американських спеціалістів єдина в 

думці, що загроза використання санкційної політики принесла позитивний результат у 

стримуванні ядерних амбіцій Індії та Пакистану, а саме – відтягнула на роки 

отримання країнами статусу де-факто ядерних. Поправка Дж. Гленна, зі свого боку, 

загальмувала вдосконалення ядерних технологій південноазійських держав. Спогади 

Р. Венкатарама, екс-президента Республіки Індія, підтверджують правильність 

умовиводів фахівців: «Усі приготування до підземного ядерного вибуху в Покрані 

було завершено в 1983 р., коли я був міністром оборони. Його було відкладено через 

міжнародні примусові заходи, те ж саме мало місце й у 1995 р.» 894, р. 10 . 

Сирійський епізод реалізації США політики санкцій із ядерного 

нерозповсюдження є демонстрацією застосування адресної концепції санкцій, 

робробленої і спрямованої проти конкретної держави-порушниці режимів ядерного 

нерозповсюдження.  

Політика санкцій США з ядерного нерозповсюдження проти Сирії бере свій відлік 

із 2003 р. із ухвалою «Акта про відповідальність Сирії і відновлення суверенітету 

Лівану». Разом із тим, ретельне вивчення документа свідчить про те, що санкційні 

заходи для попередження набуттю Сирією де-факто ядерної зброї, націлювалися й на 

залучення Дамаска до антитерористичної кампанії США та їхніх союзників, а також 

до арабо-ізраїльського врегулювання.  

Оцінюючи ж ефективність політики санкцій із ядерного нерозповсюдження проти 

Сирії упродовж 2004-2010 рр., можна дійти висновку про те, що вона не спромоглася 

змусити Дамаск згорнути свою ядерну програму. Свідченням тому є атаки Ізраїлю 6 

вересня 2007 р. винищувачами ВПС ЦАХАЛу F-15 и F-16 сирійського ядерного 

об’єкта Аль-Кібар (Даїр аз-Зуре), котрий, за висновками експертів МАГАТЕ, був «25 

МВт реактором», ідентичним за конструкцією з реактором у Йонбені (КНДР) і був 

здатний, за умови виведення його роботи на повну міць, виробити достатньо 

плутонію для створення двох ядерних боєголовок на рік. Серед факторів, що 

позначили низьку успішність санкційних заходів проти Сирії протягом 2004-2010 рр., 

варто назвати звужене коло санкцій, відтермінування їх виконання державними 

структурами США, низька міжнародна підтримка політики санкцій як на 

глобальному, так і регіональному рівнях. 

Демократичні виступи сирійської опозиції 2011-2012 рр. проти режиму Б. Асада та 

їх силове придушення сирійською владою стали тим каталізатором, що змусив 

Сполучені Штати взяти на озброєння концепцію зміни авторитарного режиму в Сирії 

за допомогою зміцнілих міжнародних санкцій і тим самим припинити ядерні 

розробки Сирії. Модифікова санкційна політика Сполучених Штатів з ядерного 

нерозповсюдження у 2011 р. була уточнена в таких документах: «Акті про 

консолідовані санкції стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» (23 травня 2011 р.), 
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«Акті про реформу й удосконалення нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї і 

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

проти режиму Б. Асада.  

2011 р. зусилля державного департаменту сконцентрувалися на забезпеченні 

високої міжнародної підтримки політиці санкцій. Досягненням американської 

дипломатії у цьому напрямі може вважатися залучення до санкційних заходів проти 

Сирії держав Євросоюзу, ЛАД, регіональної потуги – Туреччини.  

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

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

контрагентами американських інтересів у Сирії, заблокувавши ухвалу пакету 

антисирійських санкцій у рамках Ради Безпеки ООН. На пониження ефективності 

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

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

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

санкцій, або непослідовно її здійснюють.  

Чинником, що мінімізує потенціал санкційної політики з нерозповсюдження на 

сирійському напрямі, є відсутність у Сирії сталих демократичних процедур передачі 

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

із терористичними групами Близького Сходу, що не дозволяє Сполученим Штатам 

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

Дамаску.  

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

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

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

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

наштовхуватиме дослідника на, скоріше, методологічну проблему пошуку відправної 

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

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

компліментарна стратегія «вписалася» би в темпоральне міжнародне поле, 

резистентне до традиційних технологій регулювання, надала б свободу дипломатичного 

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

 

5.3. Економічне та військове ембарго у відносинах США і КНР 

Практика застосування економічних та воєнно-політичних санкцій у відносинах 

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

розпочав розглядати комуністичний Китай як загрозу своїм національним інтересам у 

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

поширення комуністичної ідеології в Азійському регіоні, США створили жорсткі 

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

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

експорт у Китай лишався предметом дискусій дипломатів двох держав і продовжував 

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

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

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

підтримували американські об’єднання та рухи протайванського спрямування (так 

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

контроль над континентальною частиною Китаю, і прагнуло не допустити 

дипломатичного визнання Вашингтоном Китайської Народної Республіки. Після того, 


