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ПОСТБІПОЛЯРНА БОРОТЬБА МІЖ США ТА КНР
Анотація. Тези доповіді спрямовані на аналіз сучасного стану відносин між США
та КНР, а також розкривають причини їхнього конфлікту та можливі наслідки для обох
сторін. Висвітлюють трансформацію політичного діалогу між Америкою та Китаєм.
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Abstract. The thesis of the report allow to analyze the current state of relations between
the US and PRC. Also help to reveal the reasons for their conflict, and possible consequences for
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both parties. The thesis highlight the transformation of political dialogue between America and
China.
Keywords: USA, PRC, Asia-Pacific region, conflict, war.

У постбіполярну епоху відбулася трансформація лідерських позицій в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Тепер з’являється новий впливовий
гравець – КНР. Держава, яка наразі є однією із найголовніших суперників
США. Відносини між країнами впливають на тенденції сучасного світу.
Зовнішня політика інших держав певною мірою залежить від одного з
гегемонів. Чим більший вплив має одна із держав, тим авторитетнішою вона є
у світі. Саме це наразі спричиняє боротьбу між США та КНР за владу.
Проблематику їхніх стосунків вивчали як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені, науковці, серед яких С. Пронь, Н. Городня, Д. Листопадова,
М. Пільсбері, З. Бжезінський.
Стосунки між державами розпочалися зі створення у 1949 р. Китайської
Народної Республіки. За президента Америки Д. Картнера між двома країнами
склалися повні дипломатичні відносини.
У період 70-80-х рр. відбулося кілька з’їздів Комуністичної Партії
Китаю. На одному з них була проголошена стратегія модернізації країни до
2049 р. [3]. Також у цей період відбулися криваві події на площі Таньяньмень
[2]. Міжнародна спільнота, зокрема і США, засудили Китай у порушенні прав
людини. Саме такою напругою було розпочато новий період протиріч між
двома різними ідеологічними центрами.
Ситуація ще більше загострилася, коли у 1996 р. було вирішено вперше
провести на Тайвані президентські вибори. Китай завжди мав претензії на цей
острів. Тому, щоб певною мірою перешкодити виборам, Піднебесна провела
ракетні випробування досить близько до острова.
Однак за другим терміном Б. Клінтона відносини між США та КНР були
дещо пом’якшені. У 1998 р. президент Америки здійснив візит до Китаю для
нормалізації стосунків між країнами. Деякі науковці вважають, що після цієї
зустрічі у свідомості як китайських, так і американських громадян
закарбувалося поняття «епоха Клінтона–Цзян Цземіння» [5].
За каденції Дж. Буша-молодшого відносини знову погіршилися. Амбіції
Піднебесної зростали, Китай продовжував нарощувати свої військові та
економічні сили в АТР. Це спричинило скептичне та неприязне ставлення до
китайського уряду тогочасної адміністрації США.
За Б. Обами відносини між США та КНР реалізувалися на тлі кризи
2008–2009 рр. У цей період відбулося погіршення стосунків. Деякі експерти
цей період називали «новою Холодною війною» [4]. З 2008 р. Китай був
найголовнішим кредитором США. Однак у 2009 р. розпочинається
«американо-китайський стратегічний і економічний діалог». Були спроби
створити неформальне об’єднання США та Китаю під назвою «G2». Однак
Китай виявив небажання до реалізації запропонованої концепції, оскільки
вбачав у цьому використання китайської економіки для вирішення
американських фінансових проблем.
СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК: ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ, ТЕНДЕНЦІЇ
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Відносини між Америкою та Китаєм за каденції Д. Трампа зазнали
серйозного погіршення. Період характеризується початком економічної війни.
Водночас у 2017 р. Америка оголосила про вихід з Транстихоокеанського
партнерства. На той час це була найбільша зона вільної торгівлі в АТР. Однак у
2020 р. був підписаний договір «Регіональне всебічне партнерство». Туди увійшло
14 азійських країн. Певне послаблення американської політики втручання у події
Азійсько-Тихоокеанського регіону призвело до створення досить потужного
союзу, який може надати КНР сили для встановлення своєї влади.
Варто зазначити, що стосунки між державами погіршилися і за часів
пандемії. Адже неодноразово в новинах можна почути звинувачення на адресу
Китаю у поширенні коронавірусу.
У 2021 р. розпочався новий період в історії США. Новообраним
президентом країни став Д. Байден. На першій зустрічі з питань зовнішньої
політики він висловив позицію боротьби з економічними зловживаннями
Китаю [1].
Отже, США та КНР досі перебувають у стані «тихої війни». Америка
має авторитет у АТР. Проте і Китай всіма силами намагається нарощувати
свою міць. Для цього країна використовує будь-які методи. Однак, якщо
Китайська Республіка має наміри до 2049 р. стати найголовнішим лідером
у світі, то для цього вона повинна кардинально змінити свій підхід до
управління країною. Адже наразі поширена концепція демократії та прав
людини, що для КНР залишається досить значною перепоною до правдивої
назви «китайська мрія».
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