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3.2. Токіо – Вашингтон – Сеул:  
військово-політичний трикутник? 

  

З АГАЛЬНОПРИЙНЯТИМ у західноєвропейській та вітчизня-
ній історичній науці є те, що складові частини корейської про-

блеми торкаються питань: по-перше, об’єднання Північної та Пів-
денної Кореї [81]; по-друге, виведення з Південної Кореї амери-
канських військ, що певною мірою є перешкодою на шляху об’єд-
нання, виходячи з позиції КНДР; по-третє, негативна політика Ки-
тайської Народної Республіки щодо Республіки Корея, яка вплива-
ла на позицію лідерів КНДР; по-четверте, роль Японії в об’єднанні 
Кореї як країни з величезними фінансово-матеріальними можливо-
стями, яка в змозі забезпечити позитивний розвиток цього проце-
су. 

Події 1980-х років показали, що при наявності тих негативних 
факторів, що визначають конфліктну ситуацію в Кореї в умовах її 
загострення, цілком можливий обмежений, але реальний прогрес у 
розвитку контактів Північ-Південь за умови дійсної готовності керів-
ництва двох країн до діалогу. Мається на увазі, перш за все, здійснен-
ня економічної допомоги з боку КНДР у вересні 1984 року населенню 
Південної Кореї, яке постраждало під час тайфуну, обмін делегаціями 
з 200 чоловік у серпні 1985 року, у складі яких знаходилися члени 
розділених сімей.  

Нові імпульси міжкорейський діалог отримав на початку 1990-х 
років, кульмінацією якого була серія зустрічей прем’єр-міністрів двох 
Корей [82]. 

Аналізуючи пропозиції Півночі і Півдня кінця 1980-х – початку 
1990-х років, які торкалися міжкорейських відносин, необхідно під-
креслити, що, незважаючи на принципові розбіжності відносно об’єд-
нання країни, спостерігалося певне зближення позицій двох сторін по 
окремих питаннях. Так, у сеульській урядовій програмі "Корейського 
співробітництва" була врахована вимога, з якою раніше не погоджу-
валося південнокорейське керівництво, – про рівне представництво 
Півночі та Півдня в об’єднаному Парламенті майбутньої Єдиної Ко-
реї [83]. З іншого боку, в нових пропозиціях КНДР відносно роззбро-
єння на півострові від 31 травня 1990 року знайшла місце проблема, 
що міститься у програмі "Корейського співробітництва", – про ство-
рення в зоні демаркаційної лінії миру і дійсної демілітаризації [84]. 
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У 1991 році була підписана Декларація між Північною та Півден-
ною Кореями про демілітаризацію Корейського півострова. Цей доку-
мент включав такі важливі положення: 
 відмова від виробництва, володіння, збереження, розміщення та 

застосування ядерної зброї;  
 зобов’язання використовувати ядерну енергію виключно в мирних 

цілях; 
 проведення інспекцій ядерних об’єктів; 
 здійснення контролю реалізації декларації [85]. 
Таким чином, можна констатувати, що на початку 1990-х років 

з’явився певний позитивний рух обох сторін з питання зближення їх 
позицій на переговорах. 

Але вже у 1992 році Пхеньян і Сеул знову починають демонстру-
вати непримирення з принципових питань міжкорейських відносин. 
Ці розбіжності були, головним чином, пов’язані з проблемою наявно-
сті чи відсутності у КНДР програми створення ядерної зброї. Пхеньян 
не визнав існування власної атомної зброї і планів її створення і після 
інспекцій МАГАТЕ, які не змогли знайти конкретні факти, що могли 
б підтвердити наявність північнокорейської військової ядерної про-
грами [86]. Сеул, у свою чергу, продовжує активно наполягати на 
здійсненні власних інспекцій, які керівництво КНДР сприймає як дис-
кримінаційні вимоги. Внаслідок загострення цих протиріч Сполучені 
Штати Америки, які здійснили перший етап (1990-1992 роки) скоро-
чення своєї військової присутності в Південній Кореї (скоротивши 5 
тисяч чоловік серед сухопутних і 2 тисячі - адміністративного персо-
налу військово-повітряних сил), сповістили про припинення подаль-
шого виводу американських військ і про поновлення проведення спі-
льних з Сеулом щорічних військових маневрів "Тім-Спіріт". Разом з 
тим необхідно звернути увагу на зауваження колишнього міністра 
оборони США Р. Чейні про те, що "загроза інтересам Америки в АТР 
походить саме з боку Північної Кореї" [87]. Саме тому Пхеньян не 
знайшов можливим брати участь у дев’ятому раунді переговорів на 
рівні прем’єр-міністрів Півночі та Півдня, який мав відбутися у груд-
ні 1992 року. Таким чином, важливий процес міжкорейського діалогу 
на високому рівні був фактично перерваний. 

У березні 1993 року, внаслідок певного тиску на Пхеньян з боку 
держав Заходу і керівництва МАГАТЕ, а також погрози застосування 
військової сили з боку Сполучених Штатів, уряд КНДР виступив із 
заявою про вихід країни з міжнародного договору про нерозповсю-
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дження ядерної зброї, що, безумовно, ще більше загострило напруже-
ність на Корейському півострові. Зразу ж після такого кроку КНДР 
пролунали жорсткі заяви і відповідні дії з боку країн, які були втягну-
ті в цю конфліктну ситуацію: Сполучені Штати і Південна Корея про-
вели спільні військові маневри; КНДР фактично ввела напіввоєнний 
стан у країні, сконцентрувавши великі військові об’єднання недалеко 
від демаркаційної лінії. Засоби масової інформації Південної Кореї, 
Японії і США забили тривогу з приводу не тільки підозри про існу-
вання ядерної програми КНДР, але й з приводу успішного випробу-
вання нею ракет середнього радіуса дії "Нодон-І". Вважалося, що при 
плануванні раптового нападу на Південь, за розрахунками спеціаліс-
тів з Пентагону, збройні південнокорейські сили будуть розгромлені 
протягом двох тижнів [88]. 

Під час візиту до Південної Кореї восени 1993 року Президент 
США Б. Клінтон відвідав американські військові частини, розташова-
ні в районі 38-ї паралелі (це другий випадок в історії американської 
військової присутності на півдні Кореї, після аналогічного кроку Пре-
зидента Р. Рейгана, але тоді це був момент загострення "холодної вій-
ни"). Саме після візиту Президента США відбувся обмін заявами мі-
н і с т р і в  о б о р о н и  П і в н о ч і  т а  П і в д н я ,  в  я к и х  
2 листопада 1993 року міністр оборони Республіки Корея Квон Ньон 
Хе не виключав можливості застосування військової сили проти 
КНДР, а заступник міністра Народних збройних сил КНДР Кім Чван 
Чжін 3 листопада 1993 року повідомив про готовність його країни 
"відповісти на діалог діалогом, а на війну – війною" [89]. 

У зв’язку з цим є необхідність стисло зупинитись на проблемі 
"військового відставання" Півдня від Півночі. Загальновідомо, що вона 
використовувалася американсько-південнокорейською пропагандою 
протягом більше тридцяти років як аргумент для пояснення військових 
витрат обох країн і для невиконання програми виведення та скорочення 
американських військ на півдні Кореї. Це активно використовувалося 
при адміністрації Дж. Картера наприкінці 1970-х років, це ж саме повто-
рилося і у 1993 році, коли Б. Клінтон заявив про припинення скорочення 
американських військ у Південній Кореї. 

Насправді, як свідчать матеріали іноземної преси, рівень військо-
вих витрат Півдня значно перевищує відповідний рівень Півночі. Так, 
журнал "Ейшіан Сервей" наводить дані про те, що у 1990-1993 роках 
військові витрати Південної Кореї зросли на 13% (з 10,62 до 12,06 
млрд. доларів), тоді як КНДР скоротила їх за цей же період на 58% (з 
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5,23 до 2,19 млрд. доларів) [90]. 
Але Вашингтон в умовах "самоліквідації" головного стратегічно-

го супротивника (CPCP) продовжує розглядати Північно-Східну 
Азію, враховуючи Корейський півострів, саме в рамках глобальної 
стратегії, яка націлена, перш за все, на утримання американського 
лідерства в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У доповіді колишньо-
го міністра оборони США Уільяма Перрі в лютому 1995 року під на-
звою "Американська стратегія забезпечення безпеки Азіатсько-
Тихоокеанського регіону" підкреслювалося, що розвиток південноко-
рейських демократичних процесів відбувається саме завдяки стабіль-
ній американській підтримці: "Присутність американських військ у 
Південній Кореї упереджує військові державні заколоти у двох краї-
нах і гарантує демократію на найближче десятиріччя" [91]. 

Виступаючи на пленарному засіданні Регіонального Форуму 
АСЕАН у Манілі 27 липня 1998 року, колишній Держсекретар США 
М. Олбрайт, торкаючись корейської проблеми, підкреслила: "Ми три-
маємо 37.000 військових у Кореї, яка залишається найбільш небезпеч-
ним районом у світі" [92]. 

Діалог щодо ситуації на Корейському півострові між двома краї-
нами відновився наприкінці 1993 року. КНДР прийняла рішення (не 
без впливу фактора краху СРСР та біполярної системи) про припи-
нення свого виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї і 
готовність співпрацювати з МАГАТЕ. Почалися переговори між Пхе-
ньяном та представниками Білого Дому, в межах яких делегація Пів-
нічної Кореї 3 грудня 1993 року у Вашингтоні внесла нові пропозиції 
щодо "розширення сфери інспекцій" своїх ядерних об’єктів з боку 
МАГАТЕ як "перехідний етап" попереднього третього туру перегово-
рів з США. 

Зі свого боку адміністрація Б. Клінтона зробила деякі зустрічні 
кроки і заявила про можливість встановлення дипломатичних відно-
син між Сполученими Штатами і КНДР (що, до речі, відповідало й 
принципам американського плану “перехресного визнання”, який 
почали реалізовувати Росія [93] та Китайська Народна Республіка 
[94], встановивши дипломатичні відносини з Республікою Корея. 

Важливим імпульсом залучення Пхеньяна до міжнародного спів-
робітництва стало відвідування КНДР Генеральним секретарем ООН 
Бутросом Галі у грудні 1993 року. 

Позитивний вплив на розвиток міжкорейського діалогу мала і заява 
представників Вашингтона і Сеула про те, що в межах пошуку компромі-
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сного рішення у відносинах з Пхеньяном вони розглядають можливість 
відмовитися від проведення маневрів "Тім-Спіріт-94" [95].  

Відзначаючи наявність серйозних труднощів, які виникли на шля-
ху врегулювання конфліктної ситуації на Корейському півострові, не 
можна не констатувати і позитивний результат цього процесу. У вере-
сні 1991 року і КНДР, і Республіка Корея стали членами Організації 
Об’єднаних Націй. Важливо, що міжкорейське співробітництво поча-
ло доповнюватися економічним змістом. У січні 1992 року голова 
промислової групи "Деву" Кім У Чун перебував у КНДР, де він був 
прийнятий президентом Кім Ір Сеном і підписав пакет угод, у тому 
числі і на будівництво в районі міста Наміхо 10 спільних підпри-
ємств. У цьому ж 1992 році віце-прем’єр Адміністративної Ради 
КНДР Кім Ден Хйон в свою чергу перебував у Південній Кореї та 
продовжив обговорення питань економічного співробітництва Півно-
чі та Півдня [96]. 

Ці події певним чином підготували підгрунтя для прориву у від-
носинах між Сполученими Штатами і КНДР та розв’язання кризи, 
пов’язаної з ядерною Програмою Пхеньяна. 15-17 червня 1994 року 
Північну Корею відвідує колишній Президент США Дж. Картер, який 
у ході переговорів з президентом Кім Ір Сеном досяг значного про-
гресу в зближенні позицій двох країн. 8 липня 1994 року помирає Кім 
Ір Сен, що, враховуючи його виключну роль у політичній структурі 
керівництва країни і системі прийняття рішень, поставило під сумнів 
перспективи нормалізації процесу американсько-північнокорейського 
діалогу. 

Всупереч заявам, які висувалися політологами, наприклад, Кім Де 
Чхуном [97], про слабкість позицій офіційного спадкоємця, сина Кім Ір 
Сена – Кім Чен Іра, він без особливих проблем зайняв місце батька і по-
чав здійснювати керівництво країною, хоча і не був відразу формально 
обраний президентом держави і генеральним секретарем Трудової Партії 
Кореї. Президент Б. Клінтон 20 жовтня 1994 року направив послання Кім 
Чен Іру, в якому Сполучені Штати фактично визнали нового керівника 
країни і заявили про надання гарантій безпеки КНДР [98]. У подальшому 
американсько-північнокорейські відносини розвиваються досить важко, і 
це пояснюється, перш за все, різними підходами до питання про легково-
дяні реактори. Як відомо, у жовтні 1994 року США, Японія і Південна 
Корея створили міжнародний консорціум – Організацію сприяння розви-
тку енергетики Кореї (КЕДО) [99], яка наполегливо пропонувала Пхенья-
ну південнокорейські реактори, від яких він відмовлявся як з політичних, 
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так і технічно-економічних міркувань на користь більш сучасних – аме-
риканських, російських або німецьких. Але 13 червня 1995 року сторо-
нам вдалося досягти компромісного рішення (реактор був зафіксований 
як "поновлений тип американського проекту"). Коментуючи цю подію, 
заступник міністра закордонних справ КНДР відзначив, що важливим 
підсумком переговорів стало просування по шляху ліквідації ворожих 
відносин між Пхеньяном і Вашингтоном створення довіри, що зробило 
необхідним і можливим найскоріше укладення мирної угоди між ними 
[100]. 

Свою думку з цього приводу висловив і відомий російський до-
слідник О.В. Воронцов. Він переконаний, що занепокоєння Вашинг-
тона, Сеула й Токіо щодо ядерного потенціалу і ядерної програми 
Пхеньяна з самого початку були завищені [101]. За даними представ-
ника Міністерства оборони Росії генерала Колєснікова, які були на-
друковані в матеріалах Міжнародної російсько-корейської конферен-
ції, "у Корейській Народно-Демократичній Республіці немає ніякої 
ядерної зброї" [102]. 

Для Японії як неядерної країни гарантії ядерної безпеки від дер-
жав – членів ядерного клубу є найважливішим елементом режиму 
ядерного нерозповсюдження. Справедливість цього положення мож-
на було спостерігати по реакції японської влади на кризу в лютому-
березні 1993 року, пов’язану з порушенням КНДР режиму ядерного 
нерозповсюдження у Східній Азії. Вище зазначалося, що тоді керів-
ництво Північної Кореї офіційно відмовило МАГАТЕ у проведенні на 
своїй території міжнародної інспекції національних ядерних об’єктів і 
оголосило про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
(ДНЯЗ) [103], який був підготовлений в рамках Комітету по роззбро-
єнню, схвалений ГА ООН ще у червні 1968 року та вступив у силу у 
березні 1970 року [104]. Японія терміново звернулась за підтримкою 
до свого союзника – Сполучених Штатів Америки, які у червні 1994 
року майже опинились на грані проголошення війни Північній Кореї, 
про що офіційно заявив колишній міністр оборони США Уільям Пер-
рі у вересні 1999 року [105]. Ситуацію врятували тоді тривалі та скла-
дні переговори з керівництвом КНДР, в результаті яких сторони під-
писали американсько-північнокорейське рамочне комюніке про при-
зупинення дій КНДР щодо порушення режиму ядерного нерозповсю-
дження. На основі саме цього документа у жовтні 1994 року, як зазна-
чалося вище, Японія, США і Республіка Корея створили КЕДО з ме-
тою фінансування проекту комплексного реактора. Пізніше до роботи 
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цієї організації виявили бажання приєднатися Австралія, Нова Зелан-
дія, Канада та Велика Британія [106]. Японський уряд виділяв на по-
стачання реакторів 1 млрд. доларів [107]. 

Японія зробила для себе ряд важливих практичних висновків з 
кризи 1993-1994 років у регіоні Східної Азії, створивши безпосеред-
ню загрозу її безпеці, уважно вивчила шляхи виходу з неї. Перш за 
все, для японського керівництва стало зрозумілим те, що запобігати 
переростанню ситуації в кризову краще не стільки засобами стриму-
вання й силового тиску на країну – порушника ДНЯЗ, скільки шляхом 
переговорів і надання їй фінансової допомоги. Зразу ж після березне-
вого демаршу 1993 року керівництва КНДР Японія зайняла конфрон-
таційну позицію і вимагала застосування до КНДР міжнародних санк-
цій. Потім все ж таки вона прислухалась до думки США, які у січні 
1995 року пішли на зняття торгівельних обмежень, активізували інве-
стиційну діяльність, домовились про постачання у Північну Корею 
сирої нафти для поповнення її енергетичних запасів [108]. У травні-
червні 1995 року США провели в Куала-Лумпурі (Малайзія) зустріч з 
представниками КНДР, на якій були підтверджені умови постачання 
двох реакторів потужністю 1000 мВт кожний, які виробляються за 
американським проектом і технологією. США продемонстрували ке-
рівництву КНДР, що будуть усіма силами добиватися виконання зо-
бов’язань, взятих Північною Кореєю за Рамочним комюніке, а також 
дотримання умов ДНЯЗ, спільної декларації про "без’ядерний статус" 
Корейського півострова та відновлення міжкорейського діалогу. 

У вересні 1999 року Японія фактично повторила досвід США щодо 
пошуку компромісних рішень з керівництвом КНДР після проведення 
останніх випробувань запусків міжконтинентальних балістичних ракет 
над територією Японських островів у серпні 1998 і введення Токіо еко-
номічних санкцій проти Північної Кореї. Прем’єр-міністр Кейдзо Обуті 
заявив, що Японія відмінить всі санкції і поновить надання продовольчої 
допомоги, але тільки у відповідь на відмову північно-корейської сторони 
від випробування міжконтинентальних балістичних ракет [109]. 

Керівництво Японії прийшло до розуміння того факту, що зміцнен-
ню регіонального режиму нерозповсюдження може сприяти посередни-
цька місія Сполучених Штатів Америки. У другій половині 1990-х років 
японський уряд був цілком задоволений координуючою роллю колиш-
нього міністра оборони США Уільяма Перрі у переговорному процесі з 
КНДР з питань ядерної безпеки, про що прямо заявили прем’єр-міністр 
Японії Кейдзо Обуті і міністр закордонних справ Масахіко Комуро у 
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вересні 1999 року [110]. Японські офіційні особи окремо підкреслили 
ініціативи Перрі по скасуванню економічних санкцій в торгівлі з Північ-
ною Кореєю наприкінці 1990-х років та його позицію з питання повної 
нормалізації відносин з КНДР. Перрі був призначений відповідальним у 
США за формування нового курсу Заходу відносно Північної Кореї. Цей 
курс передбачав розвиток широких економічних зв’язків, враховуючи 
постачання споживчих товарів на внутрішній ринок КНДР, налагоджен-
ня вантажних і пасажирських транспортних ліній між США та Північ-
ною Кореєю, перерахування грошових коштів з американських банків 
північнокорейським юридичним і фізичним особам. 

В результаті такої політики Японія була готова очікувати від уря-
ду КНДР призупинення випробувань північно-корейських МБР, їх 
виробництва та експорту, а також "замороження" ядерних програм. 
Японія вітала і той факт, що переговорний процес з питань ядерного 
роззброєння між КНДР і США набув стійкого, регулярного характе-
ру, що дозволяло японській стороні бути в курсі дій північнокорейсь-
кого керівництва у вищезазначених областях [111]. Японія була заці-
кавлена у найскорішій нормалізації відносин між Сполученими Шта-
тами Америки та КНДР. 

Нарешті, японська сторона після березневої кризи 1993 року 
краще зрозуміла важливість використання "китайського фактора" 
для здійснення тиску на керівництво КНДР з питань дотримання 
режиму ядерної безпеки. Так, з метою стимулювання ролі КНР у 
стабілізації ситуації у Східній Азії та укріплення довіри між краї-
нами регіону Японія сприяла організації і проведенню у листопаді 
1999 року тристоронньої зустрічі на найвищому рівні лідерів про-
відних держав Східної Азії, в тому числі Китаю, який представляв 
прем’єр Чжу Жунцзі, і Південної Кореї, представленої Президен-
том Кім Де Чжуном. Японську сторону на зустрічі представляв 
прем’єр-міністр Кейдзо Обуті. Японія передбачливо вивела тоді 
проблеми режиму ядерного нерозповсюдження за межі тематики 
зустрічі, щоб не ставити у скрутне становище китайських учасни-
ків, але, як заявив після зустрічі міністр торгівлі Південної Кореї 
Хан Дук Со, всі три лідери погодились, що зміцнення співробітни-
цтва та довіри між країнами Східної Азії є вирішальним фактором 
стабільності та безпеки для всіх країн регіону і що починати цей 
процес краще за все із розширення діалогу в галузі торгівлі та еко-
номічних зв’язків провідних держав регіону з керівництвом КНДР 
[112]. 
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Можна стверджувати, що наприкінці 1990-х років на Корейсько-
му півострові з точки зору існуючих міжнародних передумов склала-
ся досить сприятлива ситуація для врегулювання "корейського" пи-
тання. Це пояснюється наступними обставинами.  

По-перше, Пхеньян, при всій обмеженості зовнішньополітичних 
можливостей та ресурсів, зумів вирватися із стану міжнародної ізоля-
ції і зовнішнього тиску й на рівних умовах вести переговори з США 
та досягти поліпшення відносин з ними.  

По-друге, Вашингтон, безперечно, заволодів ініціативою у врегу-
люванні корейської проблеми і суттєво змінив свої політичні та еко-
номічні позиції на півострові [113]. Прикладом може бути те, що  
8 червня 1998 року США та КНДР погодилися у Панмунчжомі продо-
вжити офіційні переговори щодо врегулювання корейського питання 
[114].  

По-третє, такий розвиток подій певним чином сприяв новому роз-
поділу сил у відомому "корейському рішенні" за участю двох Корей, 
Сполучених Штатів, Росії, Китаю і Японії. 

Слід підкреслити, що КНР у 1990-х роках принципово проводить 
"збалансовану" політику відносно двох частин Кореї: поліпшувала 
свої відносини з Сеулом, продовжувала підтримувати дружбу з Пхе-
ньяном. Саме такої оцінки політики КНР щодо Кореї дотримуються 
російські вчені О. Торкунов та Є. Уфімцев, хоча разом з тим вони 
висувають досить суперечливу тезу про те, що "в душі" Пекін зацікав-
лений у збереженні у майбутній перспективі статус-кво на Корейсько-
му півострові, тобто двох корейських держав і навіть американської 
військової присутності на Півдні Кореї з метою забезпечення стабіль-
ності [115].  

По-четверте, внаслідок конструктивних практичних дій КНДР не 
тільки повернулася до системи договору про нерозповсюдження ядер-
ної зброї, але й досягла значного прогресу в нормалізації відносин зі 
Сполученими Штатами, а у недалекому майбутньому – і з Японією. 

Корейський півострів традиційно був і залишається районом пріо-
ритетних інтересів Японії [116]. Зрозуміло, що вона уважно слідкує за 
усіма нюансами та змінами обставин і, безумовно, намагається здійс-
нювати вплив на те, щоб процес зближення з метою возз’єднання 
двох корейських держав не йшов проти її військово-політичних і еко-
номічних інтересів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Навряд чи сьогодні можна взяти на себе сміливість точно перед-
бачити терміни, етапи та форми процесу об’єднання двох Корей. Рі-
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шення цієї проблеми можна розглядати як категорію майбутнього. 
Саме так оцінюється вона і в офіційних корейських державах. Вперше 
в історії Південної Кореї обраний у грудні 1992 року демократичним 
шляхом Президент Кім Єн Сам (наприкінці 1995 року було прийняте 
рішення, що починаючи з січня 1996 року сучасну південнокорейську 
історію вважати не сьомою республікою, а як період президентства 
Кім Єн Сама) [117] заявив, що обіцяна ним возз’єднана "Нова Корея" 
з’явиться ще у ХХ столітті [118].  

З Півночі теж лунали досить оптимістичні прогнози стосовно тер-
мінів возз’єднання нації. Так, у лютому 1992 року колишній Прези-
дент Північної Кореї Кім Ір Сен заявив у бесіді з делегацією Півден-
ної Кореї про свою впевненість у тому, що об’єднання відбудеться у 
1990-ті роки [119].  

Напевно, можна говорити про суто психологічний фактор, який 
підштовхує керівників обох частин Кореї хоча б на словах виступати 
за об’єднання країни, добре розуміючи і те, що на початку ХХІ сто-
ліття Корея залишається, як і Китай, розколотою на дві країни.  

Політичні і ділові кола Японії вже давно прораховують ймовір-
ність її економічної участі в процесі об’єднання Північної і Південної 
Кореї. Так, ще у 1990 році впливовий щотижневик "Джепен Економік 
Джорнел" писав: "Скільки об’єднання Кореї буде коштувати Японії? 
Це питання ще зовсім недавно здавалося фантастичним навіть на не-
формальних обговореннях, а тепер воно серйозно розглядається пред-
ставниками уряду та банкірами" [120].  

Старший економіст Японського банку кредитування Т. Адаті так 
оцінив ситуацію, що склалася на Корейському півострові: "Можливо, 
що Північ і Південь поступово об’єднаються. Сеул, напевно, звер-
неться до Японії з проханням розділити витрати на реконструкцію 
економіки Півночі. Вона обійдеться урядові Сеула, мабуть, у десятки 
мільярдів доларів. Виходячи з політичного підгрунтя японсько-
корейських відносин, у Японії не буде іншого вибору, крім надання 
вагомої фінансової допомоги для рішення цього завдання" [121]. 

Офіційна ж позиція Токіо щодо проблеми об’єднання Корейсько-
го півострова полягає в тому, що її необхідно вирішувати, в першу 
чергу, за допомогою діалогу між владами Півночі і Півдня [122]. Роль 
самої ж Японії зводиться до внесення якнайбільшого внеску у поліп-
шення загального клімату для розвитку цього діалогу. Японські керів-
ники дотримуються незмінного курсу на поглиблення відносин та 
співробітництва з Південною Кореєю. Разом з тим вони вітають всі 
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позитивні моменти і кроки у міжкорейських відносинах, як, напри-
клад, відома Угода про примирення, вступ Республіки Корея і КНДР 
до ООН, що ведуть до послаблення напруженості на півострові. Так, 
виступаючи 10 вересня 1998 року в Комітеті країн Східної Азії та 
АТР Сенату США, представник Держдепартаменту Чарльз Картмен 
підкреслив, що під час розмов, закритих консультацій американської 
сторони з представником Південної Кореї, Японії врешті-решт вдало-
ся переконати представників Північної Кореї погодитися продовжити 
у жовтні 1998 року третій раунд переговорів щодо укладення мирного 
договору [123].  

Було б спрощенням вважати, що всі японці розглядають перспек-
тиву возз’єднання Кореї як "щастя" для Японії. Про це, зокрема, свід-
чать підсумки опитування, проведеного журналом "Ніккей Уіклі". 
Показово, що опитування було проведено серед вищих чиновників, 
керівників компаній і вчених Японії та Південної Кореї, тобто серед 
тих верств населення, які можуть здійснити відповідний вплив на фо-
рмування зовнішньополітичного курсу своїх країн [124]. Представни-
ки обох країн зійшлися на думці, що Японія повинна активніше по-
ліпшувати відносини з Північною Кореєю з тим, щоб пхеньянська 
влада могла стати більш відкритою зовнішньому світові. Відносно 
об’єднання Кореї, то більшість як японців, так і південнокорейців 
вважають, що в цілому воно буде відповідати інтересам Японії.  

Ще на початку 1990-х років можна було спостерігати спроби ско-
ординувати зусилля Півночі та Півдня для здійснення тиску на Япо-
нію у напрямку, коли деякі інтереси Пхеньяна та Сеула співпадали. 
Так, Північна Корея виступила з пропозицією про спільні з Півднем 
дії, направлені на те, щоб отримати від Японії вибачення і компенса-
ції за використання корейців на примусових роботах в Японії під час 
Другої світової війни [125]. Крім того, Пхеньян запропонував висту-
пити єдиним фронтом проти "ядерної загрози з боку Японії", підкрес-
ливши, що Сеул "дуже піклується навколо неіснуючої ядерної загрози 
з Півночі і не звертає уваги на японську ядерну загрозу" [126].  

Але значно більше проблем у Японії може виникнути з об’єдна-
ною Кореєю у військово-політичній сфері, враховуючи історичне ми-
нуле двох країн і антияпонську спрямованість корейського націоналі-
зму. 

Ці проблеми існують і сьогодні, коли перспективи об’єднання ще 
чітко й остаточно не визначені. Так, з розвитком діалогу і налаго-
дженням контактів між Сеулом та Пхеньяном у південнокорейському 
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суспільстві починає домінувати думка, що головним сучасним супро-
тивником Південної Кореї є не Північна Корея, а Японія [127]. Якщо 
південнокорейські військові та політики, дотримуючись дипломатич-
них норм, а також враховуючи можливу негативну реакцію з боку 
Японії, змушені завуальовано висловлювати свої занепокоєння відно-
сно "економічної загрози", то в наукових виданнях це робиться від-
крито. Так, сеульський журнал "Джорнел оф Іст Ейшіен Аффейрз" у 
1992 році у передовій статті підкреслював: "Існування військової мо-
гутності в об’єднаній Кореї буде ефективним засобом проти японсь-
кого мілітаризму" [128]. 

Щодо позиції Сполучених Штатів відносно "корейського напрям-
ку", то, як підкреслювала у своєму виступі в Австралійському Центрі 
Азіатської співдружності у Сіднеї колишній Держсекретар  
М. Олбрайт 30 липня 1998 року: "Ми вважаємо найголовнішим – під-
тримувати стабільність на Корейському півострові” [129].  

Враховуючи всю скрутність ситуації і, перш за все, збереження 
військової напруженості на півострові, а також наявність інтересів в 
цьому районі провідних країн світу – Сполучених Штатів, Китаю, 
Росії, Японії, необхідно всім зацікавленим країнам регіону створити 
всі умови, внутрішні і зовнішні, щоб процес об’єднання відбувався, 
по можливості, безболісно та з найменшими втратами для Кореї і кра-
їн, розташованих навколо неї [130]. В цьому, безумовно, значну роль 
може зіграти і Японія, яка має достатні фінансово-економічні можли-
вості, щоб забезпечити позитивний хід цього процесу. До того ж для 
неї буде важливим зайняти конструктивну і принципову позицію від-
носно обох Корей. Це буде, з одного боку, відповідати її намаганням 
підвищити свою політичну роль на міжнародній арені, а з другого 
боку – сприяти ліквідації одного з останніх вогнищ "холодної війни", 
зміцнення миру, безпеки і стабільності у Північно-Східній Азії та в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в цілому.  

На відміну від усіх інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіо-
ну формування мір довіри на північнокорейському напрямку після 
"холодної війни" Японія повинна була забезпечувати в умовах відсут-
ності нормальних дипломатичних відносин з КНДР [131]. Це було 
обумовлено, в першу чергу, об’єктивною необхідністю враховувати 
такі дестабілізуючі фактори, як неврегульованість ситуації на Корей-
ському півострові, надзвичайно висока концентрація збройних сил та 
озброєння у Північній і Південній Кореї, розробка ядерної зброї в 
КНДР, а також налагоджене виробництво міжконтинентальних баліс-
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тичних ракет і експорт їх в інші країни. Все це підштовхувало керів-
ництво Японії до необхідності активізувати свою превентивну дипло-
матію відносно КНДР, зміцнювати взаємодовіру, прагнути до прозо-
рості у питаннях безпеки. Необхідно нагадати, що превентивна дип-
ломатія визначена в документах ООН як дії, направлені проти поши-
рення суперечок між сторонами, переростання суперечок у конфлікти 
та проти ескалації конфліктів [132]. 

Американська сторона шляхом заяв таких відомих політиків і 
дипломатів, як колишній посол США в Японії Мікаел Армакост або 
колишній міністр оборони США, а сьогодні – координатор американ-
ської політики відносно КНДР Уільям Перрі, неодноразово докоряла 
урядові Японії за нерішучість у питаннях нормалізації відносин з Пів-
нічною Кореєю та возз’єднання обох Корейських держав за перекла-
дання рішення цієї проблеми на керівників США і Південної Кореї. У 
статті, написаній наприкінці 1990-х років разом з відомим професо-
ром Вашингтонського університету Кеннетом Пайлом під назвою 
"Японія та об’єднання Кореї: виклики для американської політичної 
координації", Армакост прямо звертався до уряду Японії із закликом 
активізувати дипломатію на північно-корейському напрямку і зроби-
ти більш вагомий внесок у забезпечення поступової інтеграції у 
КНДР у коло американського впливу в Східній Азії [133]. Зауважу, 
що США занадто поспішали повторити відносно Північної Кореї ус-
піх своєї політики "плавної інтеграції" колишнього Радянського Сою-
зу в сферу впливу Заходу. Крім того, американці не хотіли допустити 
посилення впливу Росії на Північну Корею, а саме такі спроби можна 
було помітити в ході візиту міністра закордонних справ Російської 
Федерації І. Іванова у КНДР на початку лютого 2000 року [134]. 

У Сполучених Штатах Америки виходять, насамперед, з того, що 
Японія як провідна країна Східної Азії і стратегічний союзник США 
повинна взяти на себе роль локомотиву та ввести Північну Корею в 
регіональну економічну систему, саме тоді багато проблем режимів 
безпеки на Корейському півострові можуть вирішитися самі по собі. 
На думку Армакоста і Пайла, формування нової превентивної дипло-
матії Японії відносно КНДР повинно враховувати як мінімум три го-
ловні фактори: необхідність збереження впливу США на Корейсько-
му півострові й процес об’єднання Кореї; підвищення рівня координа-
ції дій між Японією, США та Південною Кореєю; підготовка умов 
для включення Корейського півострова в зону забезпечення амери-
канської протиракетної оборони театру військових дій у Східній Азії 
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на початку ХХІ століття [135]. На першому етапі перед Японією ста-
виться завдання розширення торгівельно-економічних зв’язків з 
КНДР, зняття економічних санкцій та вихід на остаточну нормаліза-
цію відносин. Японія повинна бути готовою надати Північній Кореї 
економічну допомогу в обмін на її обіцяння проведення економічних 
і політичних реформ в країні, а також пом’якшення напруженості у 
відносинах з Південною Кореєю. На допомогу Японії США мають 
намір залучити фінансові ресурси Міжнародного валютного фонду, 
Світового банку та Азіатського банку реконструкції і розвитку та дія-
ти при цьому згідно з добре відпрацьованою та зарекомендованою 
схемою здійснення "допомоги" реформам у Росії та довготермінової 
фінансової залежності останньої від Заходу. 

Про визнання за Японією провідної ролі у використанні превенти-
вної дипломатії відносно КНДР з метою її найвищої інтеграції у зону 
впливу США в Східній Азії пишуть й такі відомі експерти з кариб-
ської проблеми у США, як віце-президент Вашингтонського центру 
стратегічних досліджень та світової політики Уільям Тейлор та прові-
дний спеціаліст по Кореї цього ж центру Глен Бек. В аналітичному 
матеріалі, надрукованому в японській газеті "Дейлі Йоміурі", автори 
підкреслюють, що попередня політика ізоляції та стримування США і 
Японії відносно КНДР не принесла очікуваних результатів. Всупереч 
всьому, Північна Корея після розвалу СРСР та краху соціалістичної 
системи не тільки вистояла як незалежна країна, але й суттєво укріпи-
ла свій силовий потенціал, продовжила розробку ядерних програм, 
збільшила виробництво міжконтинентальних балістичних ракет та 
досягла певного успіху в ракетних технологіях. Тому у політичних 
колах США ще у 1994 році було прийнято рішення змінити тактику 
превентивної дипломатії на північнокорейському напрямку і по мож-
ливості повторити досвід по "керівництву реформами" у СРСР та Ро-
сії у другій половині 1980-х – на початку 1990-х років, пом’якшити 
жорстку позицію лідерів КНДР щодо контактів із Заходом, надати 
багатомасштабну економічну допомогу та зробити спробу розвалити 
зсередини тоталітарний режим Кім Чен Іра [136]. 

У зв’язку з теперішньою жорсткою політикою керівництва КНДР 
відносно Заходу Сполучені Штати Америки занепокоєні тим, що Пів-
нічна Корея, знаходячись фактично у міжнародній ізоляції, може на-
важитись на використання міжконтинентальних балістичних ракет, 
спорядивши їх не тільки ядерними, але й хімічними або біологічними 
боєголовками, проти яких навіть США поки що безсилі. Саме тому 
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нормалізація дипломатичних відносин з Північною Кореєю, зняття 
економічних санкцій та інтеграція її в економічну систему Заходу – 
найбільш ефективний, на думку Тейлора і Бека, шлях зміцнення ре-
жиму транспарентності та встановлення мір довіри з КНДР [137]. 

Японія ж вбачає для себе мету превентивної дипломатії відносно 
КНДР перш за все в тому, щоб здійснити відповідний вплив на процес 
формування режиму транспарентності ядерних програм Північної Кореї, 
а також сприяти призупиненню виробництва та експорту з КНДР міжко-
нтинентальних балістичних ракет та ракетних технологій. Проте, на від-
міну від США, у Токіо віддають перевагу не негайному вирішенню про-
блеми повної нормалізації відносин з КНДР, а пропонують поки що від-
ставити це питання, хоча принципово також вважають, що воно відпові-
дає інтересам національної безпеки. Розширення двосторонніх відносин 
може, за оцінками японських політиків, позбавити керівництво КНДР 
самої могутньої зброї – збереження підвищеного режиму таємності та 
можливості надалі ефективно розігрувати карту “непередбачливості” 
своєї політики у відносинах з Японією, наганяючи таким чином страх та 
добиваючись необхідних поступок [138]. Встановлення дипломатичних 
відносин Токіо з Пхеньяном буде сприяти також пом’якшенню цензури  
інформації про внутрішню та зовнішню політику уряду Японії, створить 
умови для перебування у країні японських дипломатів, журналістів та 
робітників зовнішньоторгівельного напрямку і, як наслідок, дозволить у 
кінцевому рахунку зміцнити режим транспарентності та мір взаємної 
довіри. 

Одним із завдань превентивної дипломатії Японії відносно Півні-
чної Кореї є підвищення рівня залежності економіки КНДР від пря-
мих зв’язків з японським ринком капіталу, інвестицій та передових 
технологій. Посилення такого роду фінансово-економічної залежності 
відкриває для японських політиків додаткові можливості політичного 
тиску на владу Північної Кореї у напрямку досягнення відкритості 
суспільства, правда, в Японії добре розуміють, що це – досить довгий 
шлях. Японська сторона готова здійснювати економічну та фінансову 
допомогу Північній Кореї, але за умови надання можливостей верифі-
кації всіх її ядерних програм і припинення виробництва та експорту 
стратегічних ракет. Для Японії встановлення режиму транспарентнос-
ті на міри довіри у відносинах з КНДР – запорука майбутньої стабіль-
ності у Східній Азії, що дозволяє звести до мінімуму ризик збройного 
конфлікту на Корейському півострові у випадку силового об’єднання 
Кореї. 
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Що ж конкретно зробила Японія для формування такого режиму у 
відносинах з Північною Кореєю наприкінці 1990-х років? Підсумки 
зробленої в цьому напрямку роботи підвів колишній міністр закор-
донних справ Японії Масахіко Комура в квітні 1999 року. У доповіді, 
яку він представив прем’єр-міністру Кейдзо Обуті, увага зверталася, 
перш за все, на принципи побудови відносин з КНДР. Головний ак-
цент був зроблений на три домінуючі моменти превентивної дипло-
матії на південнокорейському напрямку. По-перше, це міцне співро-
бітництво з США та Південною Кореєю у питаннях створення режи-
му транспарентності і мір довіри у відносинах з КНДР; по-друге, це 
жорстка позиція у випадку провокаційних дій північнокорейської 
сторони відносно Японії (наприклад, повторний запуск міжконтинен-
тальних ракет у напрямку Японських островів, продовження пору-
шень територіальних вод Японії човнами КНДР, насильницька краді-
жка японських громадян та інше); по-третє, це підключення Ради Без-
пеки ООН до прийняття резолюцій міжнародного співтовариства, яке 
виступає як антияпонські дії влади Північної Кореї [139]. У доповіді 
Комури з питань майбутніх відносин з Північною Кореєю особливо 
підкреслювалось, що японський уряд повинен тримати курс на норма-
лізацію відносин з КНДР, але робити це необхідно симетрично та 
синхронно зі Сполученими Штатами Америки і Південною Кореєю. 

Наприкінці 1990-х років уряд Японії значно активізував діяль-
ність у цьому напрямку та зробив цілий ряд практичних кроків. Так, у 
березні 1999 року голова бюджетного комітету нижньої палати япон-
ського Парламенту Масакі Накаяма здійснив офіційний візит до 
КНДР з метою обговорення можливостей відкриття у Пхеньяні пред-
ставництва Японії з нормалізації двосторонніх відносин і формування 
клімату довіри та транспарентності [140]. Перед вилітом до КНДР 
Накаяма офіційно підтвердив бажання японського уряду в найближ-
чий час нормалізувати відносини з Північною Кореєю. У квітні 1999 
року міністр закордонних справ Японії Комура звернувся до керівни-
цтва Північної Кореї з пропозицією як можна швидше розпочати 
"конструктивний діалог". У вигляді жесту доброї волі Токіо запропо-
нував тоді Пхеньяну поновити постачання японських продовольчих 
товарів, перерваного після запуску північнокорейських ракет у напря-
мку Японії в серпні 1998 року. Заявити про дружню позицію Японії 
відносно Північної Кореї було покликано й звернення прем’єр-
міністра Кейдзо Обуті до Президента КНДР Кім Чен Іра з побажання-
ми успіхів північнокорейському народові. Послання прем’єра пови-
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нен був передати спеціальний представник японського уряду, колиш-
ній прем’єр-міністр Тоіті Мурояма, який планував офіційний візит до 
Пхеньяна. Обуті навіть звернувся тоді через керівництво соціал-
демократичної партії Японії до керівництва Асоціації корейських ре-
зидентів Японії "Чонгрієн" з проханням про сприяння з боку Пхенья-
на щодо реалізації візиту Муроями [141]. 

Але у відповідь на жести доброї волі Японії керівництво КНДР, 
порушуючи норми міжнародного права, направило до берегів Японії 
у квітні 1999 року свої катери, мабуть, з метою перевірки "дружніх 
почуттів" японського керівництва до народу Північної Кореї. Реакція 
японської сторони була негативною, а на парламентських слуханнях у 
квітні 1999 року міністр внутрішніх справ Японії Такесі Нода був 
змушений навіть оприлюднити інформацію про конспіративну діяль-
ність на території країни північнокорейської агентурної мережі, яка 
збирала дані про наміри японського уряду відносно Північної Кореї, а 
також про військові бази США та сили самооборони Японії. 

Необхідно зауважити, що процес врегулювання японсько- 
північнокорейських відносин, створення режиму транспарентності на 
Корейському півострові в якійсь мірі ускладнюється неспівпадінням 
позицій з цього питання між Японією та Південною Кореєю. 
Суттєвість негараздів зводилася до того, що Сеул переслідував в 
кінцевому рахунку мету об’єднання країн і навіть розробив 
спеціальну програму міжкорейського співробітництва під назвою 
"Сонячне світло", але Токіо, в першу чергу, був зацікавлений у 
нерозповсюдженні ядерної зброї на Корейському півострові, у 
припиненні виробництва та експорту стратегічних ракет 
північнокорейського походження, у нормалізації відносин з КНДР. 
Безумовно, що в кінцевому результаті успіх або крах політики Японії 
на північнокорейському напрямку буде визначатися тим, в якій мірі 
США, Японії та Південній Кореї вдасться узгодити свої лінії 
поведінки відносно КНДР і чи буде це відповідати інтересам її лідерів 
[142]. 

 
 
 
 
 


