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Дании�  аналіз1 має на меті оцінити, яким 
чином Посилена передова присутність 
Організації� Північноатлантичного дого-
вору (НАТО) змінила дилему ескалації� в 
регіоні Балтіи� ського моря. Сама ескала-
ція у віи� ськовому контексті може бути 
інтерпретована як “збільшення інтен-
сивності або масштабу конфлікту, що 
перетинає поріг (-и), до значного рівня, 
на думку одного або кількох учасників”.2  
Якісна зміна конфлікту, тобто перети-
нання порогів, є ключовим елементом 
аналізу ескалації�. Контроль ескалації� оз-
начає, використовуючи класичне визна-
чення Германа Кана3, що одна сторона 
має можливість загострити конфлікт до 

такого рівня, що він стає або дорогим, або 
невигідним для противника.

Важливо також зазначити, що хоча еска-
лація часто сприи� мається як взаємнии�  
процес між двома чи більше учасниками, 
насправді ескалація може бути и�  одно-
сторонньою. Одна сторона може виріши-
ти, що навмисне перетинання важливого 
порогу може надавати достатні переваги, 
включаючи навіть перемогу, особливо 
якщо противник захоплении�  зненацька, 
або перебуває в незбалансованому по-
літичному, віи� ськовому, економічному 
або соціальному становищі під час еска-
лації�. Такии�  варіант може бути особливо 

ПОСИЛЕНА ПЕРЕДОВА ПРИСУТНІСТЬ 
НАТО: ЗМІНЮЮЧИ РОЗРАХУНКИ 
КОНТРОЛЮ ЕСКАЛАЦІЇ  
В БАЛТІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ

Андраш Рац
Католицький університет Петера Пазманя, Будапешт

Стаття оцінює, як Посилена передова присутність НАТО в країнах Балтії та 
Польщі змінила стратегічний баланс у регіоні Балтійського моря. До 2016 
року Росія володіла беззаперечним контролем ескалації в цьому регіоні. Од-
нак розгортання багатонаціональних, боєздатних сил НАТО та усвідомлен-
ня, що будь-яка атака на них призведе до колективної реакції НАТО, змінили 
ці розрахунки. З того часу важке рішення за Росією, чи є три країни Балтії 
настільки важливими для Москви, щоб почати велику війну проти НАТО.

1 The article was prepared with the support of the research grant No. 129243, titled Tradition and Flexibility in 
Russia’s Security and Defense Policy, provided by the National Research, Development and Innovation Office of 
Hungary.

2 F.E. Morgan et al., Dangerous Thresholds: Managing Escalation in the 21st Century, RAND Corporation: Santa Monica, 
2008, p.8, [https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG614.pdf  
access: 20 December 2018].

3 H. Kahn, On Escalation: Metaphors and Scenarios, Transaction Publishers: Washington, 2009.
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привабливим, якщо сторона, що нападає, 
зможе розрахувати, що симетрична від-
повідь неможлива для іншої� сторони че-
рез брак необхідних спроможностеи�  або 
відсутність політичної� волі.

Посткримська ситуація в регіоні 
Балтійського моря

Це був саме тои�  сценаріи� , якии�  викликав 
головне занепокоєння в Естонії�, Латвії� та 
Литві, починаючи з 2014 року. Навесні та 
влітку 2014 року, після росіи� ського втор-
гнення на Кримськии�  півострів і початку 
бои� ових діи�  на сході Украї�ни, у краї�нах 
Балтії� поширювались побоювання щодо 
небезпеки росіи� ського нападу, подібного 
до того, що відбувався проти Украї�ни.

Гіпотетичні сценарії� включали мобіліза-
цію росіи� ськомовного населення Естонії� 
та Латвії� навколо розкольницького про-
росіи� ського порядку денного, за підтрим-
ки спецслужб Росії�, що інфільтровані в 
обидві краї�ни. Паралельно зі створенням 
внутрішньої� нестабільності, Росія могла 
б масово розгорнути звичаи� ні віи� ськові 
сили вздовж кордонів краї�н Балтії�, швид-
ше за все, під приводом віи� ськових нав-
чань, як це було на східному кордоні Украї�-
ни під час вторгнення до Криму. Такии�  
крок мав би значнии�  стримуючии�  ефект 
на уряди краї�н Балтії�, а саме, будь-які дії�, 
вжиті проти проросіи� ських повстанців, 
забезпечили б Москві привід для масова-
ного нападу конвенціи� ними віи� ськовими 
силами, під приводом, наприклад, ідеї� за-
хисту прав росіи� ських співвітчизників.

У 2014-2015 роках не було сил НАТО 
дислокованих в краї�нах Балтії�, за ви-
нятком крихітної� місії� Повітряного па-

трулювання краї�н Балтії�, яка, як прави-
ло, складалася з чотирьох винищувачів, 
розміщених одночасно, разом з близько 
50-100 особами допоміжного персоналу. 
Таким чином, у перші кілька днів будь-
якої� спроби дестабілізації� ситуації� Росі-
єю, або віи� ськового нападу, три уряди 
Балтії� не могли б покладатися на будь-
яку іншу оборону, ніж власні невеликі 
зброи� ні сили.

За таких обставин, відповідно до бага-
тьох аналізів, підготовлених на тои�  час, 
зброи� ним силам Росії� знадобилося б при-
близно 60 годин4, щоб заи� няти всі три 
краї�ни Балтії� після відкритого, повно-
масштабного нападу, що підтримувався б 
вже на тои�  час сильними проросіи� ськими 
місцевими повстанцями. Незважаючи 
на те, що наступаючі росіи� ські віи� ська 
зазнали б значних втрат від відчаи� душ-
ного опору регулярних зброи� них сил 
балтіи� ських держав і повинні були б 
протистояти тривалому нерегулярному 
партизанському руху опору, але жоден з 
цих факторів не змінив би результату – 
швидка окупація всіх трьох краї�н Балтії�.

Таким чином, дуже и� мовірно, що після 
забезпечення контролю над окупова-
ними балтіи� ськими державами, Росія б 
не продовжила наступ на Польщу. На-
томість, скоріш за все, Москва могла б 
заявити про свіи�  намір не просуватися і 
запропонувала б припинення вогню, але 
водночас загрожувала б НАТО відповіддю 
на будь-які наміри контр-наступу, вклю-
чаючи застосування ядерних ударів. Цеи�  
останніи�  елемент чітко и� шов би у відпо-
відності до тривалої� концепції� росіи� ської� 
віи� ськової� думки щодо ролі ядерної� зброї� 
як інструменту деескалації�.5

4 D.A. Shlapak, M.W. Johnson, Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank. Wargaming the Defense of the Baltics, 
RAND Corporation: Santa Monica, 2016, [https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf  доступ: 20 грудня 2018].

5 M. Kroenig, A Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes, Atlantic Council: Washington, April 2018, 
[https://www.atlanticcouncil.org/images/Nuclear_Strategy_WEB.pdf  доступ: 20 грудня 2018].
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Важкий вибір для НАТО

Таким чином, у випадку росіи� ського 
нападу на будь-яку з краї�н Балтії�, НАТО 
було б необхідно зіткнутися з жорсто-
кою дилемою: чи варто ризикувати 
початком ядерної� віи� ни проти Росії� за-
ради Естонії�, Латвії� та Литви. Одним із 
варіантів був би початок контрнаступу, 
незважаючи ні на що, таким чином ри-
зикуючи, що Росія дотримається свого 
слова і нанесе ядернии�  удар. Хоча за зви-
чаи� ною логікою ядерного протистояння 
цеи�  початковии�  удар був би обмеженим 
за силою, навряд чи можна було б досяг-
ти консенсусу між краї�нами НАТО щодо 
проведення контрнаступу в таких умо-
вах – і, безумовно, не досить швидко, 
щоб допомогти балтіи� ським державам, 
які зазнали нападу.

Другии�  варіант полягав би в тому, щоб 
прии� няти fait accompli (завершении�  
факт) і відмовитися від оборони краї�н 
Балтії�, щоб уникнути небезпеки зброи� -
ного конфлікту між НАТО і Росією, якии�  
міг би стати ядерним. Проте цеи�  варіант 
звів би нанівець довіру до статті 5 Ва-
шингтонського договору, яка гарантує 
колективну оборону, що є фундамен-
тальним компонентом НАТО. Продемон-
струвавши на практиці, що гарантії� ко-
лективної� оборони НАТО є туманними 

и�  беззмістовними, Росія могла б завдати 
сери� озного збитку Альянсу і, можливо, 
також покласти краи�  амбіціям зближен-
ня з НАТО деяких пострадянських та за-
хіднобалканських краї�ни, мова и� де про 
Украї�ну, Грузію, Македонію, і в тои�  час 
також Чорногорію. Крім того, подібна по-
разка НАТО, и� мовірно, зняла б також пи-
тання можливого приєднання Швеції� та 
Фінляндії� до НАТО.

Існував також і третіи�  варіант, а саме, 
що НАТО візьме курс на ескалацію сама, 
продовжуючи логіку, що була викори-
стана під час «холодної� віи� ни», тобто 
загрожуючи ескалацією, щоб уникнути 
поразки. З точки зору ескалації�, пробле-
ма, з якою б довелося зіткнутися НАТО, 
полягала в наступному: як тільки Росія 
захопила б три краї�ни Балтії�, і в односто-
ронньому порядку перестала б воювати, 
тоді політичнии�  і віи� ськовии�  тягар знову 
збільшувати напругу і розпочати наступ 
на росіи� ські сили, розгорнуті в краї�нах 
Балтії�, ризикуючи повноцінною віи� ною, 
включаючи можливі ядерні удари, був би 
покладении�  на НАТО.

Оскільки швидке захоплення балтіи� -
ських держав не призвело б до великих 
прямих віи� ськових втрат для будь-яких 
інших краї�н НАТО, було не дуже зрозумі-
ло, чи мав би Альянс необхідну єдність 
для задіяння статті 5. По-перше, оскільки 
деякі краї�ни НАТО відкрито і різко кри-
тикували санкції�, введені проти Росії�, то 
існували сери� озні занепокоєння , що ці ж 
краї�ни будуть проти колективної� відпо-
віді НАТО на росіи� ськии�  віи� ськовии�  удар 
обмеженого масштабу, тобто напад, якии�  
вплине «лише» на краї�ни Балтії�.

Громадська думка також не була обнадіи� -
ливою. Навесні 2015 року Дослідницькии�  
центр Pew провів детальне опитування, 

«у випадку російського нападу 
на будь-яку з країн Балтії, 
НАТО було б необхідно 

зіткнутися з жорстокою 
дилемою: чи варто ризикувати 
початком ядерної війни проти Росії 
заради Естонії, Латвії та Литви

6 Інтерв’ю з відповідальним представником НАТО, Латвія, осінь 2015.
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«Заходи, узгоджені в Уельсі, були 
спрямовані, головним чином, 
на скорочення часу реагування 

НАТО у випадку, коли розпочнеться 
криза у східній частині Альянсу

яке дало результати, що викликали сут-
тєві занепокоєння: На питання, чи повин-
ні ї�х краї�ни захищати союзника НАТО, на 
якого напали, лише в середньому 51% 
респондентів відповіли “так”7. Наи� ви-
щим цеи�  показник був у США і Канаді, 
де відповідно 56% і 53% погодилися. У 
Європі наи� вищии�  результат показали 
британські респонденти – 49% висло-
вилися за використання віи� ськової� сили 
для захисту союзників НАТО. Далі и� шла 
Польща, де результат становив 48%. Од-
нак у Німеччині лише 38% погодилися, 
що Берлін повинен використовувати віи� -
ськову силу для захисту свої�х союзників 
по НАТО. 

За таких обставин не дивно, що великі 
занепокоєння викликала готовність і 
здатність НАТО захищати краї�ни Балтії�. 
Таким чином, якби б Росія обрала одно-
сторонню ескалацію, Москва, мабуть, 
мала б явне ескалаціи� не домінування над 
НАТО.

Кроки НАТО для зміни розрахунків 
контролю ескалації 

Усвідомлення фундаментальної� вразли-
вості краї�н Балтії� перед росіи� ською агре-
сією спонукало Альянс зробити кілька 
кроків для вирішення цієї� проблеми. Вже 
на саміті в Уельсі, якии�  відбувся у вересні 
2014 року, НАТО взяла на себе зобов’я-
зання8 посилити колективну оборону 
та втілити гарантіи� ні заходи щодо свої�х 
східних членів. Гарантіи� ні заходи вклю-
чали постіи� ну, хоча і обмежену повітряну, 
морську на наземну присутність у східніи�  
частині НАТО – тобто в краї�нах Балтії�, а 
також Польщі та Румунії� – на ротаціи� ніи�  
основі, готуючись до швидкого розгор-
тання більших сил, створюючи Об’єдна-

ну оперативно-тактичну групу сил дуже 
високої� готовності (VJTF). Було також до-
мовлено про поступове збільшення ви-
трат на оборону до 2% ВВП краї�н-членів 
НАТО. Були взяті зобов’язання посилити 
структури командування і управління 
на Східному фланзі, а також необхідну 
логістику та інфраструктуру, на додаток 
до початку значної� кількості віи� ськових 
навчань для підготовки сценарії�в колек-
тивної� оборони. Проте в краї�нах Балтії� не 
було розгорнуто жодних великих гото-
вих до бою сил оборони.

Заходи, узгоджені в Уельсі, були спря-
мовані, головним чином, на скорочення 
часу реагування НАТО у випадку, коли 
розпочнеться криза у східніи�  частині 
Альянсу. Однак ці кроки ще не могли 
вирішити фундаментальну стратегічну 
проблему, а саме чіткии�  контроль ескала-
ції� Росії� в регіоні Балтіи� ського моря, про 
якии�  и� шлося вище.

Якби Москва прии� няла рішення про від-
крите, повномасштабне вторгнення в 
Естонію, Латвію та Литву, НАТО все ще 
не могла б захистити свої�х східних чле-
нів через занепокоєння, пов’язані з ча-
сом реакції� та фактичною здатністю до 
розгортання віи� ськових спроможностеи� . 
Незначні підрозділи, рішення про роз-
гортання яких було прии� нято в Уельсі, 

7 J. Dempsey, NATO’s European Allies Won’t Fight for Article 5, Carnegie Endowment for International Peace, 15 June 2015 
[http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=60389  доступ: 20 грудня 2018].

8 Wales Summit Declaration, North Atlantic Treaty Organization, 05 вересня 2014   
[https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm  доступ: 20 грудня 2018].
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були б явно не в змозі зупинити росіи� -
ське вторгнення або навіть виграти час, 
достатніи�  для розгортання більших сил 
НАТО. Більше того, було також сумнівно, 
чи могла б присутність незначних ком-
понентів запевнення значно посилити 
політичну єдність Альянсу відповідно до 
зобов’язанням згідно з Статтею 5.

Пастка посиленої передової 
присутності

Фундаментальні зміни відбулися на 
Варшавському саміті НАТО, що прои� шов 
у липні 2016 року, де було вирішено, 
що Альянс розгорне багатонаціональні, 
боєздатні сили в трьох краї�нах Балтії�, 
а також в Польщі.9 Щодо розміру сил, 
які будуть розгорнуті, то суттєвии�  ана-
ліз, підготовлении�  Корпорацією RAND 
у 2014-2015 роках та опубліковании�  
у 2016 році, закликав до необхідності 
розгортання семи бригад, у тому числі 
трьох бронетанкових бригад, а також 
необхідних повітряних і морських ком-
понентів.10 Ці сили могла б запобігти 
швидкіи�  перемозі Росії� над державами 
Балтії�, хоч ї�х і не вистачило б на тривалу 
і успішну оборону, не кажучи вже про пе-
ремогу над росіи� ськими віи� ськами. Го-
ловною метою було б виграти достатньо 
часу для прибуття підкріплень НАТО. 
RAND стверджувала, що подібне розгор-
тання змінило б стратегічні розрахунки 

Росії�, анулюючи перспективу швидкої� 
перемоги і замінивши ї�ї� на примару за-
тяжної� віи� ни.

Проте НАТО вибрала іншии�  шлях. У Вар-
шаві було вирішено, що чотири багатона-
ціональні батальи� они, готові до бои� ових 
діи� , будуть розгорнуті на східному флан-
зі, по одному в кожніи�  державі Балтії�, а 
четвертии�  – в Польщі.11 Кожен баталь-
и� он складається з сил провідної� держа-
ви, завжди однієї� з потужних віи� ськових 
краї�н НАТО, а також ряду інших держав. 
Батальи� он, розгорнутии�  в Естонії�, очо-
лює Велика Британія; в Латвії� провідна 
краї�на – це Канада, а батальи� он у Литві 
очолює Німеччина. Тим часом Сполучені 
Штати є провідною силою четвертого ба-
тальи� ону, розгорнутого в Польщі.

Це був першии�  випадок, коли боєздатні 
багатонаціональні сили НАТО були роз-
горнуті у всіх трьох краї�нах Балтії�.12 Хоча 
участь окремих краї�н у цих батальи� онах, 
а також присутність у них окремих на-
ціональних загонів, є ротаціи� ними, по-
силена передова присутність, в цілому, 
має бути тривалою. Розгортання зміни-
ло попередню тенденцію до зменшен-
ня присутності британців і канадців на 
європеи� ському континенті13; крім того, 
це стало поверненням Німеччини до єв-
ропеи� ського театру в якості потужної�  
віи� ськової� сили.

9 Warsaw Summit Key Decisions. Fact sheet, North Atlantic Treaty Organization, February 2017  
[https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170206_1702-factsheet-warsaw-summit-
key-en.pdf доступ: 20 грудня 2018].

10 D.A. Shlapak, M.W. Johnson, Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank. Wargaming the Defense of the Baltics, 
RAND Corporation: Santa Monica 2016, [https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf доступ: 20 грудня 2018].

11 Boosting NATO’s Presence in the East and the Southeast, North Atlantic Treaty Organization, 10 September 2018 
[https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm доступ: 20 грудня 2018].

12 J. Lüik, H. Praks, Boosting the Deterrent Effect of Allied Enhanced Forward Presence, Policy Paper, International 
Centre for Defence Studies: Tallinn, May 2017  
[https://icds.ee/wp-content/uploads/2017/ICDS_Policy_Paper_Boosting_the_Deterrent_Effect_of_Allied_eFP.pdf 
доступ: 20 грудня 2018].

13 J.R. Deni, NATO’s Presence in the East: Necessary but Still Not Sufficient, “War on the Rocks” blog, 27 June 2018 
[https://warontherocks.com/2018/06/natos-presence-in-the-east-necessary-but-still-not-sufficient/  
доступ: 20 грудня 2018].
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Зі стратегічної� точки зору, головна нови-
зна посиленої� передової� присутності по-
лягає в ї�ї� основніи�  меті, яка часто опису-
ється як логіка «міни-розтяжки». Чотири 
батальи� они розгорнуті в краї�нах Балтії� і 
Польщі не для того, щоб затримати про-
сування росіи� ських віи� ськ. Навіть сім бри-
гад, запропонованих RAND, не зможуть це 
зробити. Замість цього, чотири батальи� о-
ни НАТО розгортаються для того, щоб га-
рантувати, що росіи� ськии�  наступ негаи� но 
і безсумнівно викличе колективну відпо-
відь Альянсу, у відповідності до Статті 5. 
Причина полягає в тому, що багатонаціо-
нальнии�  склад цих батальи� онів, зокрема, 
залучення важливих віи� ськових держав 
НАТО як провідних держав, гарантує, що 
ніякі росіи� ські наступи не будуть мож-
ливими без нанесення шкоди значним 
британським, німецьким, канадським і 
американським силам. Іншими словами, 
якщо Росія нападе на краї�ни Балтії� або 
Польщу, вона не зможе уникнути бои� ових 
діи� , перемоги та можливо, знищення цих 
чотирьох батальи� онів. Проте, завдавши 
значних втрат американським, британ-
ським, німецьким і канадським віи� ськам, 
а також ряду інших союзників НАТО, це 
спрацює як міна-розтяжка, тобто призве-
де до швидшої� і більш одностаи� ної� віи� -
ськової� відповіді Альянсу.

Частина мотивації� НАТО полягала також 
у тому, що розгортання сил такого роз-
міру, якии�  запропоновании�  RAND, може 
сприи� матися Росією як загроза. Сім бри-
гад, три з яких бронетанкові, і навіть 
інші, які є дуже мобільними і підтриму-
ються необхідними силами артилерії�, по-
вітряними силами та віи� ськово-морськи-

ми компонентами, теоретично можуть 
становити істотну загрозу для західних 
регіонів Росії�, а можливо навіть для 
Санкт-Петербурга. Однак чотири баталь-
и� они не становлять значущої� загрози, і 
Росія це добре знає.14

Тим не менш, потрібно усвідомлювати 
тои�  факт, що навіть посилена передова 
присутність не буде достатньою для того, 
щоб фактично захистити краї�ни Балтії�. 
У разі росіи� ського нападу, всі три краї�ни 
Балтії� будуть окуповані, принаи� мні на де-
якии�  час, тому реалістичною метою НАТО 
є не захист балтіи� ських держав від росіи� -
ського нападу, а звільнення ї�х після цього. 

Суттєві труднощі повинні бути подолані 
в рамках посиленої� передової� присутно-
сті щодо сумісності, відсутності певних 
спроможностеи�  і дублювання інших.15 Є 
також занепокоєння з приводу того, чи 
діи� сно спрацювала б ця “міна-розтяжка”, 
тобто, чи були б втрати, які зазнали б де-
які основні краї�ни НАТО, діи� сно достат-
німи для створення надіи� ної� відповіді, у 
відповідності до Статті 5.16 

14 P.K. Baev, The Military Dimension of Russia’s Connection with Europe, “European Security”, Vol. 27, 2018  
[https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2017.1399876?needAccess:=true&instName=SOAS 
доступ: 20 грудня 2018]; інтерв’ю з росіи� ським експертом, Москва, квітень 2018.

15 J.R. Deni, NATO’s Presence in the East: Necessary but Still Not Sufficient, “War on the Rocks” blog, 27 June 2018 
[https://warontherocks.com/2018/06/natos-presence-in-the-east-necessary-but-still-not-sufficient/  
доступ: 20 грудня 2018].

16 D.P. Chamberlain, NATO’s Baltic Tripwire Forces Won’t Stop Russia, “The National Interest”, 21 July 2016  
[https://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/natos-baltic-tripwire-forces-wont-stop-russia-17074?nopaging=1/  
доступ: 20 грудня 2018].

«багатонаціональний склад 
цих батальйонів, зокрема, 
залучення важливих 

військових держав НАТО як 
провідних держав, гарантує, що 
ніякі російські наступи не будуть 
можливими без нанесення шкоди 
значним британським, німецьким, 
канадським і американським силам
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Андраш Рац захистив свою докторську 
дисертацію з новітньої історії в 2008 році 
в Будапештському університеті Лоранда 
Етвеша, Угорщина. У 2014-2016 роках був 
старшим науковим співробітником Фінського 
інституту міжнародних відносин у Гельсінкі. 
Після повернення до Угорщини, став доцентом 
в Інституті міжнародних відносин і 
політичних наук Католицького університету 
Петера Пазманя і позаштатним науковим 
співробітником Інституту зовнішньої політики 
Естонії, що працює в Таллінні. Його експертні 
сфери – питання безпеки і оборонної політики 
пострадянського регіону, а також відносини між 
Росією та Центральною Європою.

Висновки

Посилена передова присутність і логі-
ка «міни-розтяжки», яка покладена в ї�ї� 
основу з 2016 року, значно послабили 
контроль ескалації�, якии�  раніше мала Ро-
сія. До прии� няття рішень Варшавського 
саміту, у разі швидкого і рішучого напа-
ду Росії� на краї�ни Балтії�, тягар був би на 
плечах НАТО щодо подальшої� ескалації� і 
ризику повної�, можливо, ядерної� віи� ни – 
або для того, щоб не підвищувати ескала-
цію і погодитись на поразку, ризикуючи 
загальною втратою довіри до Альянсу. 
Між тим, НАТО не мала таких самих як 
Росія можливостеи�  для ескалації� в регі-
оні Балтіи� ського моря, через відсутність 
як спроможностеи� , так і бажання.

Розгортання чотирьох багатонаціональ-
них батальи� онів в краї�нах Балтії� зміни-
ло ці розрахунки контролю ескалації�. 
Зміцнюючи свої� віи� ськові спроможності 
на східному фланзі і збільшуючи и� мо-
вірність колективного реагування на ро-
сіи� ськии�  напад у відповідності до Статті 
5, НАТО змінила розрахунок контролю 
ескалації� на власну користь. Для Москви 
вже неможливо швидко змінити ста-
тус-кво і, особливо, без прямого нападу 
на віи� ськових США, Великої� Британії�, 
Німеччини та ряду інших не Балтіи� ських 
краї�н-членів НАТО. Іншими словами, в пе-
ріод до посиленої� передової� присутності, 
НАТО довелося зіткнутися з дилемою, чи 
хоче і може Альянс ризикувати початком 
тотальної� віи� ни проти Росії� заради Есто-
нії�, Латвії� та Литви. Однак, з 2016 року 
вже Росія має зіткнутися з тим самим пи-
танням, тобто чи варто ризикувати сер-
и� озною, тривалою віи� ною проти НАТО 
заради трьох краї�н Балтії�. 

Звичаи� но, Росія досі має теоретичну 
можливість ескалації�, шляхом нападу на 

балтіи� ські держави і на розміщені там 
сили НАТО, в тои�  час як Альянс все ще 
не в змозі зробити те ж саме проти Росії�, 
оскільки чотири батальи� они явно недо-
статні для будь-яких подібних діи� . Отже, 
в ескалаціи� ному потенціалі Росії� і НАТО 
в регіоні Балтіи� ського моря досі присут-
ня значна асиметрія.

Однак, оскільки посилена передова при-
сутність почала функціонувати, кон-
троль Росією ескалації� значною мірою 
послабився. Москва більше не може 
створювати ескалацію, не беручи на себе 
значно більших ризиків і потенціи� них 
затрат, ніж були потрібні до 2016 року. 
Теоретично, Москва все ще могла б роз-
глядати варіант нападу на краї�ни Балтії�, 
розраховуючи на внутрішню неузгодже-
ність, а також повільну реакцію, що мог-
ло б стати на заваді суттєвої�, колектив-
ної� відповіді Альянсу. Проте, на практиці 
дуже малои� мовірно, що за таких обста-
вин Кремль ризикував би великою віи� -
ною проти НАТО.
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