Швеції як внутрішня, так і зовнішня політика Швеції ґрунтується на одних і тих
самих соціально-демократичних цінностях. [9, c. 59].
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Яворська Ольга
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ВПЛИВ ІМІДЖЕВОЇ СТРАТЕГІЇ НА РОЗВИТОК ВІДНОСИН
ІЗРАЇЛЮ З ПРОВІДНИМИ ГРАВЦЯМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Анотація. У тезах розглянута актуальність дослідження іміджевої стратегії
Держави Ізраїль на сучасній міжнародній арені; проаналізовано її вплив на розвиток відносин
Єврейської держави з такими провідними гравцями: Сполучені Штати Америки, Російська
Федерація та Європейський Союз; виокремлено основні аспекти іміджевої стратегії та
напрями взаємодії із зазначеними акторами.
Ключові слова: Держава Ізраїль, іміджева стратегія, США, Російська Федерація, ЄС.
Abstract. The thesis examines the relevance of the study of the image strategy of the State of
Israel on the modern international arena; analyzes its influence on the development of the Jewish
state's relations with leading players, such as the United States, the Russian Federation and the
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European Union; allocates the main aspects of image strategy and directions of interaction with the
specified actors.
Keywords: State of Israel, image strategy, USA, Russian Federation, EU.

Актуальність дослідження полягає в необхідності з’ясування впливу
іміджевої стратегії Держави Ізраїль на відносини з провідними гравцями
сучасної системи міжнародних відносин. Стратегія формування іміджу
передбачає вибудовування образу держави, відповідальної за свої дії, і комплекс
зобов’язань держави, що випливають з цих дій. Для реалізації стратегії
формування іміджу держави необхідна послідовна і скоординована робота на
загальнонаціональному рівні.
Метою дослідження є визначити основні аспекти іміджевої стратегії
Держави Ізраїль та напрями взаємодії із Сполученими Штатами Америки,
Російською Федерацією та Європейським Союзом.
Розумно вибудувана іміджева стратегія створює сприятливий клімат для
економічного розвитку і залучення інвестицій до Держави Ізраїль; завдяки
проведенню активної економічної політики складається імідж країни, який
характеризується високими темпами розвитку економіки, що позитивно впливає
на рівень життя населення. Наразі можна говорити про те, що іміджева стратегія
Держави Ізраїль є певною мозаїкою, яка складається з географічного,
економічного, військового, культурного, туристичного, безпекового та
інноваційного компонентів.
Для того, щоб довести світові, що Ізраїль відповідальна держава, країна
належно намагається вибудовувати свою іміджеву стратегію. На міжнародній
арені це проявляється у виборі стратегій взаємодії, концепцій розвитку, участі в
міжнародному співробітництві, демократичних цінностях тощо. Особливу увагу
Держава Ізраїль приділяє розвитку відносин зі Сполученими Штатами Америки,
Російською Федерацією та Європейським Союзом.
Відносини Ізраїлю та США мають глибоке коріння, їх пов’язує міцна
дружба, заснована на спільних цінностях свободи, демократії, миру і прогресу.
Будучи однією з основних демократичних країн, Сполучені Штати повністю та
цілком підтримують Ізраїль у встановленні та закріплені демократичних
цінностей як у внутрішній, так і у зовнішній політиці країни.
Ізраїль виступає одним з основних акторів сучасних міжнародних
відносин, який надзвичайно велику увагу приділяє економічному розвитку та
інноваціям, що і стало певним стратегічним напрямом. Незважаючи на
невеликий географічний розмір Ізраїлю, його внесок в економіку США і рівень
співпраці з американськими структурами на федеральному, державному і
приватному рівнях не можуть не вражати. Ізраїль підтримує значну присутність
у багатьох сферах американської економіки й НДДКР, включно з цивільною
авіацією, наукою, енергетикою і космічними дослідженнями. США –
найзначніший партнер Ізраїлю у сфері НДДКР, і проекти двосторонніх
інновацій підтримані буквально сотнями американо-ізраїльських угод у цій
сфері. Тільки на міждержавному рівні між Національним управлінням з
інновацій Ізраїлю і різними федеральними та державними установами США
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підписані і діють понад 15 спільних угод про дослідження і розробки.
Технологічні гіганти американської економіки, як-от Google, Apple, Facebook,
Microsoft, Intel, Yahoo!, Motorola, HP та інші, створили в Ізраїлі свої центри
досліджень і розробок [1].
В Ізраїлі та США діють приблизно 50 двосторонніх організацій, що
сприяють спільним дослідженням та інноваційним проектам, академічному і
культурному обміну та співпраці, туризму, програм економічного розвитку,
діловим, торговим та інвестиційним можливостям, обмінам високими
технологіями і партнерствами між американськими та ізраїльськими
корпораціями та університетами [2].
Для Ізраїлю важливою є підтримка іміджу безпечної країни, тому він
велику увагу приділяє питанням безпеки та співробітництву з США у цій
сфері. Ізраїль є одним з найнадійніших союзників США, і обидві держави
спільно протистоять загрозам (зокрема і тим, які являють собою
радикальний ісламський тероризм) і просуванню спільних інтересів у
сприянні миру і стабільності [1]. Обидві сторони виграють від обміну
розвідувальними даними, інноваційних оборонних проектів, військових
угод і спільних навчань. Сполучені Штати гарантували законом свою
прихильність збереженню якісної військової переваги Ізраїлю, яке дає
Єврейській державі можливість самій захищати себе від загроз існуванню.
Департамент внутрішньої безпеки США і його ізраїльські партнери
обмінюються технічними знаннями у сфері захисту портів і терміналів від
терористичних нападів, протидії нетрадиційним видам озброєнь і
кіберзагрозам, а також боротьби з наркоторгівлею. Обидві країни тісно
співпрацюють з метою забезпечення відкритого, безпечного і надійного
доступу до інформації, підвищення стійкості до кіберзагроз і забезпечення
подальшого глобального соціального та економічного розвитку [1].
Особливу увагу Держава Ізраїль також приділяє відносинам з Російською
Федерацією. Зокрема Ізраїль позиціонує себе як активного учасника
міжнародних відносин, який розвиває відносини з багатьма іншими акторами.
Якщо ж говорити про відносини з Росією, то це проявляється здебільшого у
налагодженні двосторонніх контактів і візитах. Крім цього, Ізраїль і Росія
проводять регулярні двосторонні консультації на рівні міністерств закордонних
справ, різних державних і парламентських структур, серед них:
- спільна економічна комісія під головуванням глави МЗС Ізраїлю
Авігдора Лібермана і заступника глави уряду РФ Віктора Зубкова;
- міжпарламентська робоча група з питань безпеки та міжнародної
політики Ради Федерації РФ і комісії Кнесету з іноземних справ і оборони;
- регулярні піврічні консультації представників МЗС обох країн з
політичних питань;
- діалог між Радою національної безпеки Ізраїлю і Радою Безпеки РФ як
на рівні керівників обох структур, так і за участю експертів;
- економічний діалог, що координується МЗС Ізраїлю;
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- інші консультації експертів МЗС обох країн з тематичних проблем
(авіапольоти, комунікації, Близький Схід, міжнародні організації тощо) [3].
Між двома країнами підписано цілу низку угод про співпрацю в таких
сферах, як культура й освіта, боротьба зі злочинністю, сільське господарство,
наука, туризм, охорона здоров’я, транспорт, авіаперевезення, торгівля,
міжбанківське співробітництво, договір про запобігання подвійному
оподаткуванню, угода про безвізовий обмін і договір про співпрацю у сфері
нанотехнологій [4].
Так само Ізраїль велику увагу приділяє розвитку відносин з Європейським
Союзом. Зокрема, розвиваючи публічну дипломатію, яка формує імідж держави,
Єврейська держава брала участь у великій кількості євро-середземноморських
регіональних програм, що фінансуються в межах MEDA:
- молоді ізраїльтяни беруть участь у програмах молодіжного обміну зі
своїми європейськими і середземноморськими колегами в межах Молодіжної
програми Euro-Med;
- ізраїльські кінематографісти отримали фінансування і пройшли навчання
в межах аудіовізуальної програми Euro-Med;
- ізраїльські університети беруть участь у форумі економічних інститутів
FEMISE, а торгові палати та асоціації роботодавців беруть участь у таких
програмах, як UNIMED і ArchiMedes;
- такі інститути, як Управління старовини Ізраїлю, беруть участь у
програмі Euromed Cultural Heritage тощо [4].
Отже, іміджева стратегія Держави Ізраїль має свою яскраво виражену
ізраїльську специфіку. Країна прагне до мирної міжнародної обстановки,
приділяючи особливу увагу власному розвитку та розвитку відносин з США,
Російською Федерацією та Європейським Союзом як таким, водночас зберігає і
просуває демократію на планеті, позиціонуючи себе як країну, яка має
позитивний імідж, як держава, що несе відповідальність за свої дії, в основі
стратегії якої опора на історію країни та її зростаючу роль.
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