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ВПЛИВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН 
 
Однією з гострих глобальних проблем людства на сучасному етапі є 

збереження миру на землі. Адже військові конфлікти стають сьогодні 
явищем, що представляє дуже серйозну небезпеку для людства. Ця 
небезпека визначається такими моментами: такі конфлікти приносять 
мільйони жертв, підривають самі основи життя народів; в умовах 
«ущільнення» міжнародних відносин, поглиблення взаємозв’язків всіх 
членів світового співтовариства будь-який військовий конфлікт може за 
певних умов перетворитися на своєрідний «детонатор» нової світової 
війни; військові конфлікти сьогодні посилюють екологічне 
неблагополуччя. 

Протягом всієї історії свого існування людство пережило більше 
15 тис. воєн, в яких загинуло близько 3,5 млрд. чоловік (протягом ХІХ та 
ХХ століть відповідно 16 та 100 млн. чоловік, тоді як за 10 років в новому 
тисячолітті вже загинуло більше 1 млн. чоловік). 

Протягом на 2010–2011 рр. війни тривають у різних куточках земної 
кулі – Сомалійська війна (вже більше 19 тис. жертв), війна НАТО в 
Афганістані (більш 100 тис.), Іракська війна (більше 100 тис.), а також 
війна в Лівії 1. 

Співробітництво в галузі роззброєння необхідне не тільки заради 
того, щоб виключити великі та малі війни і ті трагедії, які вони несуть 
народам, а й для того, щоб вивільнити величезні виробничі, фінансові та 
трудові ресурси, які сьогодні задіяні у військово-промисловому комплексі, 
і переключити їх на роботу по піднесенню добробуту народів світової 
співдружності. Так, наприклад один день операції в Лівії обходиться 
американським військово-повітряним силам в 4 мільйони доларів. За 
словами командувача ВПС США Майкла Донлі станом на 5 квітня 2011 р. 
ВПС витратили на війну в Лівії приблизно 75 млн. Ці кошти пішли на 
розгортання та бойове застосування близько 50 винищувачів, а також 39 
літаків підтримки 2. 

Військові витрати негативно впливають на економіку кожної країни, 
а також на всю систему міжнародних економічних відносин, оскільки 
відволікають валютні ресурси країн, збільшують зовнішню заборгованість, 
знижують конкурентоспроможність товарів і цим самим зменшують 
ефективність зовнішньої торгівлі і підвищують її інфляційні витрати. При 
цьому, слід мати на увазі, що перші кроки в напрямі скорочення гонки 
озброєнь показали складність цього процесу. Зокрема: виявилось, що в 
наш час відсутня повна політична довіра між країнами, і не всі країни 
прагнуть і вміють вирішувати спірні питання мирним шляхом (а тому й 
постійно точаться локальні військові конфлікти, як всередині окремих 
країн, так і між країнами (Афганістан, Югославія, Ефіопія, Ірак, Близький 



Схід, Індія-Пакистан)); з’ясувалось, що переведення підприємств на мирні 
рейки вимагає величезних затрат (на конверсію в Україні необхідно 
затратити майже 30 млрд. доларів 3. 

Отже, для подальшого вирішення воєнно-політичних проблем 
необхідно: змінити зміст самих військово-політичних відносин шляхом 
відмови від традиційної практики погроз і тиску з боку однієї чи кількох 
країн на своїх партнерів і опонентів; замінити наступальні військові 
доктрини на оборонні; розширити міжнародне співробітництво в галузі 
поглиблення конверсії військової промисловості шляхом визначення її 
міжнародного і національного рівнів, загальних умов і практичних заходів. 
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