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 Пронь Сергій Вікторович. Закінчив історичний факультет МДПІ у 1979 р. Кандидат 
історичних наук, доцент, декан факультету гуманітарних наук Миколаївської філії Відк-
ритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”. Основна наукова про-
блема – історія міжнародних відносин та дипломатія країн Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону в сучасну епоху.  

Керівництво США на початку 1980-х років 
розробило програму базових стратегічних цілей, 
досягнення яких повинно було привести до змі-
цнення позицій Сполучених Штатів у світі в 
цілому, а саме: 

• порушити світову стратегічну рівновагу за 
допомогою інтенсивних зусиль у воєнному 
будівництві; надати збройними силами США 
можливість ведення тривалого ядерного кон-
флікту з забезпеченням американської пере-
ваги на всіх рівнях, в тому числі і на Далеко-
му Сході [1]; відійти від принципу рівноваги у 
відносинах з Радянським Союзом; консоліду-
вати всі антирадянські сили; 

• поновити політичне стримування по відно-
шенню до СРСР [2];  

• поновити гегемонію у воєнних союзах, зміц-
нити в них роль США; 

• сприяти диференціації країн, що розвивають-
ся, зміцнити зв’язки з головними постачаль-
никами сировини; 

• знайти можливість зближення з КНР на антира-
дянській засаді, не порушувати при цьому зв’яз-
ки з Тайванем та союзу з Японією. При цьому 
американські офіційні особи підкреслювали, що 
Японія залишається головним напрямком стра-
тегії Сполучених Штатів в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні [3]. Відомий американ-
ський політолог Р. Скалапіно в дослідженні 
“Азія наприкінці 1970-х років” наполягав на не-
обхідності “добитися максимального об’єднан-
ня політики між Сполученими Штатами, Захід-
ною Європою та Японією” [4].  
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Азіатсько-тихоокеанська зона розглядалася 
адміністрацією президента Рейгана, перш за все, 
не як сфера міжнародної активності деяких ве-
ликих, середніх та малих держав, а як зона чіт-
кої ідеологічної і стратегічної конфронтації між 
“своїми” та “чужими” [5]. Не випадково, мабуть, 
один з провідних американських політологів 
“Азіатсько-Тихоокеанського напрямку” Д. Заго-
рія писав, що відносини між Сполученими Шта-
тами та Радянським Союзом “будуть залишати-
ся в центрі міжнародних відносин не тільки у 
1980-ті роки, але, можливо і в XXI столітті”, 
особливо підкреслюючи при цьому їх важли-
вість на Далекому Сході [6].  
Специфіка Азіатсько-Тихоокеанського курсу 

Рональда Рейгана полягала, насамперед, у від-
мові від врахування регіональної особливості в 
ім’я глобального “антикомуністичного проек-
ту”. 
Головне своє завдання в АТР Вашингтон 

бачив у тому, щоб підняти на якісно більш висо-
кий рівень американсько-японські відносини. 
Протягом 1960-1970-х років у підході США 

до Японії помічалися певні вагання. З одного 
боку, в американських правлячих колах були 
сильні прагнення стимулювати зростання япон-
ського військового потенціалу, розглядаючи 
його як важливий елемент зміцнення позицій 
Заходу на Тихому океані, у Східній та Південно-
Східній Азії. З другого боку, було помітне зане-
покоєння чистини американської політичної 
еліти (наприклад, ліберальної) з приводу можли-
вих довготермінових наслідків прискорення 
японського військового розвитку. Це домінувало 
в американській зовнішній політиці в АТР у 
період “багатополярного” підходу (адміністрації 
Р. Ніксона, Дж. Форда, Дж. Картера). Стосовно 
адміністрації Р. Рейгана, яка знаходилася під 
впливом “біполярної” концепції, то вона намага-
лася повністю усунути “багатополярний” підхід 
з політичної арени. Саме тому діячі рейганівсь-
кої адміністрації наполегливо добиваються від 
Японії виконання програми накопичення озбро-
єння, доведення японських військових витрат до 
такого ж рівня, як у країн Західної Європи. 
Адміністрація Рейгана мала надію, що їй під 

силу здійснити швидке переозброєння Японії, 
водночас тримати її під жорстким політичним 
контролем, використовуючи відому “радянську 
загрозу”. Між тим, американський “Уолл-стріт 
джорнел” звернув увагу на ті обставини, що пре-
м’єр-міністр Японії Я. Накасоне, виступаючи у 

грудні 1982 року в парламенті, аргументував 
необхідність зміцнення японських військових 
зусиль не збільшенням збройних сил СРСР на 
Далекому Сході, а загрозою критики з боку Спо-
лучених Штатів [7]. 3 цього приводу науковий 
співробітник фонду Карнегі Р. Стіл писав, що 
переозброєння Японії “вітають у Вашингтоні”, 
але якщо Японія почне великомасштабне пере-
озброєння, вона не дозволить, щоб “її зовнішню 
політику формували у Вашингтоні” [8]. 
Важливе місце адміністрація Рейгана відво-

дила посиленню особистої військової могутнос-
ті в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). 
Критика консерваторами (такими, як профе-

сора Р. Клайн, Р. Майєрс, Ф. Вайнстайн та інші) 
[9] деяких стратегічних напрямків попередньої 
адміністрації Картера щодо АТР зводилася до 
того, що вона приділяла велику увагу різним 
аспектам політичного маневрування, націленого 
на досягнення кінцевих антирадянських резуль-
татів і значно менше розраховувала на власну 
військову силу. В зв’язку саме з цим адміністра-
ція Р. Рейгана піднімає проблему збереження та 
зміцнення контролю над морськими комунікаці-
ями, які з’єднують Тихий та Індійський океани. 
Цей процес розвивався за такими головними 

напрямками. По-перше, було збільшено амери-
канські протичовнові сили. По-друге, з 1982 
року американські підводні човни поповнюють-
ся серією ракетоносіїв “Огайо”. По-третє, у 1980
-ті роки американські військово-морські сили на 
Тихому океані значно посилилися як в кількіс-
ному, так і в якісному відношенні. Так, у 1982 
році у складі американського тихоокеанського 
флоту діяли 7 авіаносців, 39 підводних човна, 87 
великих кораблів та більше 80 кораблів допомі-
жного типу [10]. 
Не випадково, мабуть, російський вчений 

В.П. Лукін, характеризуючи курс адміністрації 
Р. Рейгана в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 
на початку 1980-х років, підкреслив, що він 
“позбавлений будь-яких “драматичних” рис, але 
за цією діяльністю визрівають важливі та 
“небезпечні” для справи миру та безпеки тенде-
нції” [11]. 
Саме на початку 1980-х років починається 

новий етап японсько-американського післявоєн-
ного співробітництва. Зростання позитивного 
сальдо в торгівлі з США та зміцнення японських 
позицій на американському фінансовому ринку 
викликали загострення протиріч у відносинах 
між двома країнами. Проте економічні негараз-
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ди мало торкнулися функціонування японсько-
американського воєнно-політичного союзу. В 
умовах, коли після вступу радянських військ до 
Афганістану адміністрація Рейгана взяла курс на 
проведення жорсткої конфронтаційної політики 
щодо СРСР, роль Японії в реалізації американ-
ських глобальних політичних і воєнно-
стратегічних завдань значно зросла. 
З військової точки зору Японія продовжувала 

залишатись важливим елементом американської 
стратегії “передового базування” на Далекому 
Сході, а також і найвагомішим регіональним 
союзником США. Від абстрактних вимагань 
збільшити воєнні витрати Вашингтон перейшов 
до наполягань на конкретних військових завдан-
нях і чіткому визначенню сфер використання 
воєнного бюджету Японії. Сутність цих змін 
влучно визначив посол Японії у США 
Й. Окавара, який в березні 1981 року підкрес-
лив, що, на відміну від “адміністрації Картера, 
США зараз більш зацікавлені не в розмірі війсь-
кових витрат, а в тому, яким чином Японія на-
правляє зусилля для поліпшення своєї оборо-
ни” [12]. 
У травні 1981 року перед японськими силами 

самооборони були поставлені три завдання, по-
в’язані з визначенням ролі Японії у воєнно-
стратегічних планах США на Далекому Сході: 
здійснення контролю над морськими комуніка-
ціями на відстані 1000 морських миль від бере-
гів Японії, мінування та блокада проток Японсь-
кого моря з метою запобігання радянського фло-
ту в Тихий океан та створення системи протипо-
вітряної оборони Японії і частини Японського 
моря, яка б була здатна нанести вагомі втрати 
радянським тактичним винищувачам та бомбар-
дувальникам далекої дії [13]. Конкретизація ви-
мог участі Японії у воєнних зусиллях США на 
Далекому Сході була пов’язана, перш за все, з 
координацією військових зусиль та американсь-
ких воєнних доктрин [14], що, з одного боку, 
гарантувало неминучість японської участі в будь
-яких серйозних військових акціях США на Да-
лекому Сході, а з другого боку, зберігала її воєн-
ну залежність від Сполучених Штатів та амери-
канську військову присутність на її території. 
[15] Географічне положення Японії в поєднанні 
з наявністю на її території американських війсь-
кових баз робили її важливим ланцюгом в аме-
риканській системі передового базування. Про-
фесор університету Арізона Шелдон Сімон з 
цього приводу пише: “Японські сили самооборо-

ни повинні модернізувати свої повітряні та мор-
ські сили за допомогою нових американських 
частин. Будь-яка військова акція Японії повинна 
бути узгодженою з операціями Сьомого флоту 
Сполучених Штатів... “ [16]. 
В січні 1982 року під час засідань американ-

сько-японського консультативного комітету з 
питань безпеки США було підкреслено, що 
“патрулювання Японією 1000-мильної зони в 
Тихому океані складає частину американської 
глобальної стратегії, направленої проти політи-
ки СРСР на Далекому Сході, а можливість Япо-
нії захищати вказаний район важлива для всього 
світу” [17]. 
Підсумки лише чотирьох років зовнішньопо-

літичної діяльності Р. Рейгана (до 1985 року) 
відносно Японії дозволяють зробити висновок 
про серйозні зміни в американському підході як 
до місця Японії в глобальній стратегії США, так 
і до розвитку безпосередньо двобічних зв’язків. 
Зміни в американській політиці щодо Японії 

торкнулися, перш за все, характеру та масштабів 
військового співробітництва між двома країна-
ми. Адміністрація Рейгана в своїх зусиллях по 
зміцненню американсько-японського військово-
го союзу особливу увагу приділила двом момен-
там: по-перше, конкретизації військової ролі 
Японії в американській глобальній стратегії і, по
-друге, “підриву” практично всіх існуючих в 
Японії конституційних обмежень на шляху її 
мілітаризації. 
На той час міністр оборони США К. Уайнбер-

гер підкреслив у доповіді Конгресу в 1983 році, 
що американські сили передового базування 
разом з військовими силами союзників 
“забезпечують лінію звичайної оборони в Захід-
ній Європі, Японії та Кореї, що є основою аме-
риканської системи колективної безпеки” [18]. 
За американськими даними, тільки в 1984 

році на Тихому океані вже було 129 американсь-
ких військових кораблів – носіїв ядерної зброї, в 
число яких входило 31 підводний човен, шість 
авіаносців 7-го і 3-го флотів США, лінкор “Нью-
Джерсі”, 17 крейсерів, 30 есмінців і 44 фрегати 
[19]. 
Можна погодитися з думкою російського 

вченого М.Г. Носова, що втягування Японії до 
глобальної воєнної стратегії Сполучених Штатів 
направлене на її перетворення в її могутню вій-
ськову державу, роль якої в майбутньому може 
виходити за межі далекосхідного регіону [20]. 
Однією із статей військових витрат Японії з 
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1988 року стала часткова платня на утримання 
більш як 50 тисяч американських військовослу-
жбовців, дислокованих у країні. США розгляда-
ли присутність своїх військ в Японії, насампе-
ред, як основу американської воєнно-політичної 
стратегії в регіоні. 
США також мали можливість використову-

вати бази в Японії для розгортання своїх сил в 
інших регіонах світу. Як зазначив колишній по-
сол CULA в Японії М. Менсфілд, “ми (тобто 
США. – С.П.) знаходимося тут не тільки для 
оборони Японії, ми тут для того, щоб встанови-
ти периметр нашої особистої оборони. Якщо б 
ми не мали японських баз, невідомо, скільки 
десятків мільярдів доларів нам необхідно було 
для утримання подібної лінії оборони і наскіль-
ки вона була б ефективною” [21]. У відповіднос-
ті з підписаною 14 січня 1991 року угодою, Япо-
нія з 1995 року брала на себе 100% витрат, вра-
ховуючи повну платню місцевої робочої сили і 
витрати по обслуговуванню баз. Згідно з оцінка-
ми, це повинно було перевершити витрати япон-
ської сторони з 3 млрд. доларів у 1991 році до 
3,7 млрд. доларів у 1995 році, а частка японсько-
го внеску зросла б з 40 до 53% від вартості утри-
мання американських військ або 73% від витрат 
на персонал. Витрати Японії на ці цілі у серед-
ньому складають біля 4% воєнного бюдже-
ту” [22]. 
Щодо збройних сил Японії, то в 1980-х роках 

вони розвивались відповідно з Національною 
програмою оборони 1976 року, прийнятою в 
1985 році, Програмою модернізації збройних 
сил Японії, вартість реалізації якої в цінах 1985 
року складала 18,4 трлн. ієн (або 83,2 млрд. до-
ларів). Японія, чиї збройні сили в багатьох випа-
дках доповнюють сили США, розгорнуті на Да-
лекому Сході, мають більше винищувачів-
перехоплювачів, ніж дислоковано на всій тери-
торії США, більше есмінців, ніж 7-й флот США, 
100 протичовнових літаків Р-ЗС, що разом з 23 
такими ж самими американськими літаками ве-
дуть патрулювання поблизу берегів Росії. 
В той же час, на думку завідуючого центром 

з проблем миру та конфліктів Каліфорнійського 
університету Джерсі Сандера, “безпека Азії не 
стане міцнішою від присутності десятків тисяч 
солдат в Сеулі або в Манілі” [23]. 
У Вашингтоні стали стриманіше відноситись 

до перспективи подальшого зростання японсь-
ких військових витрат. Якщо конгресмени про-
довжували звинувачувати Токіо в “безкош-

товному проїзді” і вимагали збільшити платню 
за американську “ядерну парасольку”, то ті, хто 
реально розуміли наслідки різкого збільшення 
японського воєнного бюджету, як, наприклад, 
помічник заступника міністра оборони К. Джек-
сон, підкреслювали, що нереалістично і некори-
сно очікувати, що Японія могла б вийти за межі 
тих функцій, які США відвели їй в реалізації 
завдань спільної оборони. Вимоги про збільшен-
ня воєнних витрат Японії до 2-3% від ВПН були 
невигідними як з політичної, так і з воєнної точ-
ки зору. Політично це призвело б як до зміцнен-
ня внутрішньої опозиції, так і до занепокоєності 
її сусідів і, особливо, Китаю. З воєнної точки 
зору важко уявити, щоб така сума могла бути 
використана. Практично Японія могла б побуду-
вати 10 бойових авіаносних груп або створити 
сучасний ядерний арсенал. Разом з тим все це 
значно дестабілізувало б стратегічну структуру 
в Північно-Східній Азії в цілому [24]. 
Аналізуючи американсько-японське співро-

бітництво, необхідно прийняти до уваги, що для 
Сполучених Штатів, а певною мірою і для япон-
ського керівництва, на першому плані була не 
тільки і не стільки участь Японії в американсь-
ких військових програмах, скільки її рішення 
погодитись з ними. Значною мірою ці рішення 
були відповідними деклараціями про наміри. 
Незважаючи на більш-менш конкретність цих 
програм, можливість їх реалізації, рівно як і вій-
ськова доцільність деяких з них, викликає пев-
ний сумнів. Так, конкретна участь у патрулю-
ванні морських комунікацій вимагає велику кі-
лькість літаків та кораблів, чи може на це розра-
ховувати Японія без допомоги Сполучених 
Штатів? 
В той же час ідея участі Японії в реалізації 

військових доктрин США дозволяла Вашингто-
ну вимагати від неї збільшення ВМС та морської 
авіації. Для японського уряду участь в амери-
канських програмах, використовуючи тези про 
“радянську загрозу”, було відповідним засобом 
виправдання зростаючих військових витрат. 
Намагання США підштовхнути Японію до 

більш активної участі в світовій політиці та пе-
регляду моральних і конституційних перешкод 
на шляху мілітаризації цілком співпадало з полі-
тикою кабінету прем’єр-міністра Я. Накасоне 
(1983-1987 роки). Як політик Я. Накасоне зав-
жди виступав з націоналістичних позицій. Дос-
татньо пригадати, що ще в 1951 році, роблячи 
перші кроки па політичній арені, 32-річний де-
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путат парламенту направив петицію генералу 
Макартуру з вимогами переглянути конституцію 
і створити незалежні збройні сили. Повністю 
відмовитись від “доктрини Йосіда” Накасоне не 
міг, бо на ній до цього часу будується вся систе-
ма американсько-японських відносин. Проте в 
рамках концепцій націоналізму була розпочата 
розробка нової політики Японії, яка торкалась, 
насамперед, її майбутнього [25]. 
Головною рисою нового курсу було проголо-

шення відмови від пасивності в зовнішній полі-
тиці в рамках доктрини про необхідність приве-
дення до відповідної ролі Японії в світовій еко-
номіці і світовій політиці. Більше того, у підсум-
ковій доповіді американсько-японської консуль-
тативної комісії, створеної у 1983 році президен-
том Рейганом і прем’єр-міністром Накасоне, 
прямо визначалося, що розвиток економічної 
конкуренції між двома країнами може в майбут-
ньому привести до того, що Японія займе 
“більш нейтральну зовнішню позицію”. Це, в 
свою чергу, призведе до “несприятливих подій” 
в американсько-японських відносинах [26]. 
Висування конкретних військових завдань 

Сполученими Штатами Америки було виклика-
но необхідністю виправдати і в самій Японії 
зростання японського воєнного потенціалу. Від-
повіді на питання про призначення японських 
військових збройних сил вимагала і розгорнута 
на початку 1980-х років в Японії дискусія з про-
блем оборони, яка особливо загострилася, коли 
Я. Накасоне спробував протиставити “доктрині 
Йосіди” політику “інтернаціоналізації Японії”, 
яка передбачала активізацію її участі у глобаль-
ній політиці. 
Саме в цей період склалися об’єктивні умо-

ви, визначивши необхідність прискорення про-
цесу “відкриття” Японії. Активізація зовнішньої 
політики мала на увазі більш широку участь в 
міжнародних справах, і термін “ інтер-
націоналізація” дуже точно визнавав ті зміни, 
які необхідно було подолати політиці та еконо-
міці країни. Ці зміни диктувалися комплексом 
причин. 
Інтернаціоналізація відповідала зрушенням у 

світовій економіці. В умовах, коли географічна 
ізоляція країни була подолана розвитком зв’яз-
ку, інформатики і транспорту, а міжнародний 
розподіл праці охоплював нові сфери економіки, 
були необхідні заходи щодо подолання ізоляціо-
нізму, який перешкоджав підтримці високих 
темпів зростання промисловості та введенню 

нових технологій. Розширення зовнішніх зв’яз-
ків відповідало завданням потреби тих кіл, які 
все більше усвідомлювали світ за межами Япо-
нії. Інтернаціоналізація пом’якшила і антияпон-
ський настрій торгівельних партнерів, які вима-
гали більш широкого доступу на внутрішні рин-
ки країни. 
В той же час економічні і технологічні досяг-

нення Японії стимулювали дискусії про особисті 
можливості очолити світове співтовариство. 
Курс на інтернаціоналізацію був альтернативою 
ізоляціонізму, і водночас, виходячи саме з ньо-
го, майже вперше за всю історію Японії підніма-
лось питання про поступове відхилення від кон-
цепції японської виключності. 
Необхідно зазначити, що рішучі звернення 

Накасоне про “необхідність для Японії відпові-
дати невідомим викликам XXI століття” зіткну-
лись з консерватизмом тих, хто вважав, що мас-
штаби зовнішньополітичної активізації слід до-
зувати і поки що краще залишатися в тіні союзу 
зі Сполученими Штатами. 
Одні в Японії розуміли під “ інтер-

націоналізацією” лібералізацію зовнішньої тор-
гівлі та розширення економічних і культурних 
зв’язків з зарубіжними країнами, інші думали 
про те, як прийняття відповідних правил гри 
буде сприяти засвоюванню світового лідерства. 
Нагадаю, що більшість дослідників викорис-

товують слова “інтернаціоналізація” і “гло-
балізація” як синоніми. Насправді це не так: за 
кожним з них стоять явища, які якісно відрізня-
ються одне від одного. Це не просто слова, а 
поняття. Англійський вчений Леслі Склер так 
визначає терміни “ інтернаціоналізація” і 
“глобалізація”: “Я стверджую, що повинно бути 
чітке розмежування між інтернаціоналізацією і 
глобалізацією. Дефіс в “інтер-національному” 
повинен показувати заплутану концепцію глоба-
лізації, заснованої на існуванні, навіть змінюю-
чи системи, нації держав, в той час як глобальне 
відображає появу процесів і систем соціальних 
стосунків, які не базуються на системі націй-
країн” [27]. Це значить, що інтернаціоналізація 
торкається сфери міжнародних і міждержавних 
відносин, а глобалізація охоплює всю сферу світо-
вих відносин, суб’єктом яких є не тільки країни, 
але й багато інших факторів світової політики. 
Я. Накасоне фактично став засновником кон-

цепції “самостійної оборони” (дзісю боей), яка 
передбачала створення незалежної від США 
японської військової могутності. Пізніше конце-
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пція “самостійної оборони” була перетворена у 
так звану “політику автономної оборо-
ни” (докурітту боей сейсаку), яка ставила за ме-
ту формування могутньої армії, функції якої не 
обмежувалися лише обороною [28]. Економічні 
успіхи як результат використання саме тих пере-
ваг, які давала “доктрина Йосіди”, створювали 
передумови для політичної кризи в країні на 
грунті націоналізму. Як підкреслював американ-
ський вчений К. Пайл, “залежність від іншої 
країни у воєнних питаннях приводила до відпо-
відного придушення почуття національної гід-
ності і ставала складною проблемою, особливо 
для консерваторів, для яких націоналізм був 
завжди емоційно приваблюючим” [29]. 
Посилення міжнародної ролі Японії пов’язу-

валося з активізацією воєнної політики. У січні 
1983 року, в ході свого першого візиту до Ва-
шингтона як прем’єр-міністр, Я. Накасоне зро-
бив досить сміливі заяви про більш значну роль 
Японії у військовому союзі зі Сполученими 
Штатами. Мова йшла про встановлення контро-
лю над протоками Японського моря, про перет-
ворення Японії у “непотопляемый авианосец”, 
про необхідність розвитку збройних сил, асигну-
вання на які повинні були значно перевищити 
1% ВНП. Я. Накасоне знову зробив наголос на 
необхідності перегляду деяких статей конститу-
ції [30]. За декілька днів до візиту в США Нака-
соне відвідав Сеул і надав південним корейцям 
довгостроковий кредит, який значною мірою 
призначався для зміцнення воєнного потенціалу 
Південної Кореї. 
Відповідний офіційний візит президента Р. 

Рейгана до Японії відбувся 9-11 листопада 1983 
року. Він перетворивсяя в нову демонстрацію пов-
ної єдності США і Японії у підході до проблем 
ядерного озброєння [31]. Не випадково в доповіді 
Міністерства оборони США Конгресу у зв’язку з 
прийняттям бюджету на 1984 фінансовий рік підк-
реслювалося, що “західній частині Тихого океану, 
яка примикає до берегів Японії, відводиться, в 
рівній мірі як і Європі, найперше місце в ядерній 
стратегії Сполучених Штатів” [32]. 
Зовнішньополітичні заяви прем’єр-міністра 

Накасоне не привели до суттєвих змін ні в полі-
тиці Японії, ні в її відносинах із Сполученими 
Штатами. Військові витрати, навіть незважаючи 
на те, що в січні 1987 року кабінет Я. Накасоне 
прийняв рішення відмовитись від “1%-го” обме-
ження і визначити воєнний бюджет” відповідно 
до міжнародної ситуації та економічних і фінан-

сових обставин в Японії” [33], не перевищували 
попередніх рамок. Спроби ж Токіо обмежитись 
лише фінансовим внеском і відхилятись від пря-
мої участі у війні з Іраком у 1991 році викликали 
незадоволення Сполучених Штатів.  
Визначною рисою міжнародних відносин 

цього часу була тенденція пошуку стабільності 
на глобальному рівні, і в цьому контексті амери-
кансько-японське співробітництво загалом, так і 
за часів президентства Рональда Рейгана, можна 
розглядати як позитивний фактор. Інша справа, 
що наприкінці 1990-х років цей пошук не обме-
жується лише попередженням виникнення гло-
бальних та регіональних конфліктів. Мова йде 
про те, щоб гарантувати стабільність загальноо-
світньої системи при низькій інтенсивності вій-
ськового і політично-ідеологічного протистоян-
ня. Головна складність вбачається в тому, що 
якщо розглядати становище в азіатсько-
тихоокеанському регіоні як частину глобальної 
системи міжнародних відносин, то ні Сполучені 
Штати, в силу розуміння ситуації в цій частині 
світу як сприятливої для особистих інтересів, ні 
Японія, враховуючи її особисті власні проблеми 
у відносинах, які вона має з країнами регіону, не 
були готові до будь-яких серйозних змін у під-
ходах до забезпечення глобальної і регіональної 
стабільності.  
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