
Формування та 
реалізація зовнішньої 

політики Катару 



Актуальність дослідження 

Актуальність обумовлена сучасними соціально-

політичними процесами у світі. Адже внаслідок 

процесу глобалізації все більшого значення набувають 

не лише провідні країни Заходу, але й низка країн 

Сходу, зокрема ті, які розташовані на території 
Аравійського півострову.  



Об’єкт, предмет, мета дослідження 

 Об’єкт дослідження – Формування та реалізація 

зовнішньої політики країн. 

 Предмет дослідження – зовнішня політика Катару. 

 Мета дослідження – встановити історію, шляхи 

формування та реалізацію зовнішньої політики 

Катару та визначити якою вона є станом на 2020 рік. 

 

 



Завдання дослідження 

 визначити державне утворення Катару: нафта та газ; 
 встановити Катар як «малу» держава; 

 обґрунтувати ідіосинкратичний елемент політики Катару; 

 з’ясувати економіку як владну політику: інвестиції в Лівію, 
Єгипет та Сирію; 

 виконати аналіз медіації як елемент політичної влади; 

 дослідити реалістичну модель владної політики Катару.  

 



Державне утворення Катару: нафта 

та газ 

Катар сильно залежить від нафти та газу як ресурсів 

для існування. Нафта не тільки відповідальна за вихід 

держав Перської затоки на міжнародну арену, бо 

нафта Катара - це виживання.  



Катар як «мала» держава 

Те, що за останні десятиліття було задумано як "слабкість", внаслідок 

невеликої чисельності населення, добре послужило Катару. Це 

забезпечувало відносну безпеку під час регіональної боротьби, тоді як 

традиційні великі сили підривали одна одну. Крім того, коливання цін на 

нафту, вичерпання ресурсів, міжнародні санкції, економічна криза 2008 

року та багато інших дестабілізуючих факторів, які зазнали держави в 

регіоні, безпосередньо не вплинули на Катар. 



Ідіосинкратичний елемент політики 
Катару 

Катар застосував чіткий реалістичний підхід, який фокусується на 

наслідках регіональної системи, коли держава вирішила 

врівноважити, а не змусити проти більш потужних конкурентів. Для 

реалістів анархія заохочує всі держави намагатися максимізувати 

свою відносну силу завдяки тому простому факту, що жодна 

держава не може бути впевнена, коли можуть виникнути 

ревізіоністські сили. Сприйняття загрози та здатність її стримувати є 

двома рушійними силами, що формують зовнішньополітичне 

рішення держави Катар. 

 



Економіка як владна політика: 
інвестиції в Лівію, Єгипет та Сирію 

 Економічні інвестиції Катару в різні країни є засобом досягнення мети. 
Капітал отримує вартість, коли його вкладають у прибуткові сектори. 

 Налагодження таких відносин з режимами в Лівії, Сирії та Єгипті до 
арабської весни було необхідним для виходу Катару на ці ринки. Після 
арабської весни катарські особи, які приймають рішення, обрали 
іншу стратегію. 



Медіація як елемент політичної влади 

 Медіація – це посередницьке втручання, це «форма 

управління конфліктами, при якій третя сторона 

допомагає двом або більше сторонам, що 

змагаються, знайти рішення, не вдаючись до сили. 

 Інтерес цієї роботи полягає в тому, щоб показати, як 

зробити посередництво центральним для зовнішньої 
політики і це  підпадає під послідовний катарський 

підхід до питань регіону та світу. 



Реалістична модель владної політики 
Катару 

Запаси нафти і газу дали Катар економічну 

незалежність, що, в свою чергу, спонсорує політичну 

незалежність. Той факт, що катарські лідери 

переслідували владу, пояснює безпрецедентний курс 

дій країни. Умови, що регулювали геополітику 

Близького Сходу до Арабської весни, не такі, як після. 

Зовнішня політика Катару є метаморфозою владної 
політики, яка змінилася від влади з кількома питаннями 

до арабської весни до влади з однією проблемою під 

час арабської весни. Покладання на владу з однією 

проблемою, яка може спричинити невдоволення тих, 
хто виключений із здійснення влади, може створити 

перешкоди для тих, хто фактично здійснює владу. 

 



Висновки 

 Ця робота запропонувала пояснення зовнішньої політики Катару, 
заснованої на політиці влади, шляхом порівняння рішень її лідерів до і 
після Арабської весни. Значення цієї історичної події після десятиліть 
авторитарного правління супроводжувалось суперечливою 
зовнішньою політикою Катару, спрямованою на досягнення різних 
цілей. 

 Після Арабської весни політика Катару була спрямована на 
визначення логіки або стратегії, в якій задумані еміром ведення 
закордонних справ своєї країни. 

 Теоретики міжнародних відносин дуже зацікавились тим, що Катар 
став потужною державою, але не міг представити аргументу, чому він 
вирішив відмовитись від своєї ролі посередника і взяти безпосередню 
участь у вирішенні конфліктів.  

 Підйом Катару на міжнародній арені та популярність серед арабської 
громадськості змушують деяких спостерігачів неправильно трактувати 
його зовнішню політику і вважати вибір, зроблений після "арабської 
весни", зміщенням зі свого традиційного шляху. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


