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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСОБЛИВИХ ВІДНОСИН США
ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Анотація. Публікація присвячена темі «особливих відносин» США та Великобританії
на сучасному етапі. «Особливі відносини – це політичні, дипломатичні, культурні, економічні,
військові та історичні відносини між Сполученим Королівством та Сполученими Штатами
Америки, а також між їх лідерами. Сучасний етап цих відносин можна розглядати як
«любовну ненависть», оскільки вони характеризуються сильною любов’ю і суперництвом
водночас.
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Abstract. The publication is devoted to the topic of "special relations" between the United
States and Great Britain at the present stage. "Special relations" are political, diplomatic, cultural,
economic, military and historical relations between the United Kingdom and the United States of
America, as well as between their leaders. The current stage of this relationship can be considered
as "love hatred", because they are characterized by strong love and rivalry at the same time.
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«Особливі відносини» виходять за межі політики і поширюються на
загальні ідеології як в урядовому колі, так і серед громадян цих двох держав.
Крім загальних ідеологій, «особливі відносини» були також сформовані
особистими відносинами між британськими прем`єрами та президентами США.
Чим ближче особиста приналежність двох глав держав, тим тісніший зв’язок [5].
Цей особливий вид дружби пережив багато випробувань дотепер і
продовжує процвітати навіть під найбільшим тиском. «Особливі відносини»
завжди перетиналися з розстановкою сил, однак їм вдається пережити безліч
проблем завдяки взаємній вигоді для обох держав [2].
Існує незаперечний рівень співпраці між США і Великобританією з
широкого кола питань, як-от військове планування та операції, економічна
підтримка і збір розвідувальних даних, що виходить за межі рівня деталізації,
який нація розділяє з іншими партнерами. США ніколи не мали успіху в умовах
ізоляціоністської політики і повинні тісно взаємодіяти щодо глобальної безпеки
з таким союзником, як Сполучене Королівство [3].
Протягом наступних трьох–п’яти років США все більше потребуватиме
надійного і стійкого партнера для вирішення глобальних і регіональних
проблем, з якими США, можливо, не зможуть безпосередньо зустрітися через
географію, конкуруючі пріоритети і скорочення активів національної безпеки.
Аналіз партнерства між США та Великобританією показує, що «... особливі
відносини зазвичай класифікуються як тимчасовий інститут, який визначається
сучасним глобальним балансом сил». Це означає, що в пріоритетах будуть
зрушення, і спільні цілі не завжди збігатимуться повністю. Але ця різниця також
означає, що США повинні покладатися на Великобританію як партнера по
безпеці. Оскільки акцент зміщується на Азію і появу Китаю, США потрібен
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сильний партнер для захисту європейських проблем. НАТО буде орієнтуватися
насамперед на Європу, хоча США є Тихоокеанською державою [4].
США повинні визначити, коли і де використовувати національну владу, а
також як і чому, тобто – якою мірою. Це узгоджується зі світоглядом лідерів
обох країн. Колишній президент США Дональд Трамп зазначив, що такі
глобальні загрози, як економічна безпека, прикордонний контроль та тероризм,
роблять альянс США і Великобританії необхідним для обох країн. А
керівництво Великобританії заявило, що «наші міцні відносини з США у сфері
оборони, безпеки і розвідки виключно близькі і мають центральне значення для
наших національних інтересів»[1]. Це означає, що, оскільки США зосереджені
на Тихому океані, вони можуть розраховувати на те, що Великобританія стане
основою європейської безпеки, від якої США залежать.
Особливі відносини між США і Великобританією засновані не тільки на
необхідності, тобто на спільних цілях безпеки. Це засновано на загальних
політичних принципах, загальній історії та ідеалах, що робить відносини
тривалими, здатними витримувати відмінності і змінювати пріоритети, адже це
не короткостроковий шлюб за розрахунком, а глибока близькість, яка служить
обом націям як наріжний камінь їх індивідуальної та спільної безпеки. Загальні
інтереси США і Великобританії можуть зіткнутися з серйозними проблемами,
оскільки Сполучені Штати починають приділяти більше уваги Тихоокеанському
регіону, а Сполучене Королівство змушене вирішувати поточні проблеми, такі
як криза сирійських біженців і смілива, агресивна Росія.
Однак, як показала спільна історія минулого століття, Великобританія
залишиться важливою для безпеки США, точно так, як США – важливими для
Сполученого Королівства.
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