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«Один пояс, один шлях» - стратегія розвитку КНР, озвучена восени 2013 року яка ставить
перед собою мету поглиблення співпраці між країнами, через які проходить транзитний коридор
Європа-Азія. Стратегія складається з двох компонентів в рамках програми з побудови «Нового
шовкового шляху»: економічний (наземний) пояс Шовкового шляху і Морський Шовковий шлях.
Стратегія підкреслює бажання Китаю грати вагомішу роль на світовій арені, і необхідність експорту
китайської економіки в сегментах, які демонструють уповільнення темпів росту (металургія,
будівництво і т.д).
Завдяки чому та саме в яких сферах Україна та Китай можуть почати більш тісно працювати?
Перш за все, початком більш тісною співпраці між Україною та Китаєм стане угода про вільну
торгівлю. Угода про вільну торгівлю також спричинить за собою спрощення візового режиму,
полегшення регуляції норм і законів, що стосуються питань стандартизації, а також - про співпрацю в
сфері освіти. Переговори про зону вільної торгівлі триватимуть не менше 2-3 років.
По-друге, у Китаї про Україну не забувають - вони розуміють прекрасно, що за своїм значенням,
особливо
в
продовольчому
плані,
Україна
не
має
собі
рівних.
Вже зараз 90% всього обсягу імпортованої Китаєм кукурудзи йде з України. 95% соняшникової олії,
яку Китай завозить з усього світу - теж з України. Тож у разі підключення Китаєм фінансових
можливостей, інвестицій, то за допомогою України можна вже виходити і на нові ринки.
По-третє, екологічні проблеми в Китаї що загостюються стають рушійною силою в розробці та
будівництві альтернативних джерел енергетики. Для цього там склалися унікальні умови - розвинена
мережа комунікацій, ліній електропередач, достатній показник ясних сонячних днів. Потенційно
побудовані центри з альтернативної анергії зможуть щорічно виробляти 1500 ГВт в рік
електроенергії і приносити дохід у розмірі 120-130 млн євро.
Крім того, в своїх ініціативах Китай має ідею розміщення в Україні певних виробництв. В першу
чергу, українська робоча сила вже стала дешевшою ніж китайська робоча сила. Другий фактор те, що
зараз посилюється риторика в світі (перш за все в США) про необхідному протекціонізмі внутрішніх
виробників. ЄС не зможе залишитися осторонь, тому боротьба буде йти за кожен цент здешевлення
продукції.
Крім того, Україна все ще цікава Китаю в сфері військово-технічного співробітництва. В Україні ще
залишилися цікаві Китаю інженерні розробки в цій сфері, перш за все у сфері транспортного
літакобудування та ракетної техніки.
То ж що необхідно зробити для того, щоб співробітництво двох країн стало тісніше?
Перш за все, Україні необхідно бути більш ініціативними та швидше вирішувати паперові питання.
Отож необхідно акумулювати всі ті риси які цікаві партнерам з Китаю та використати їх на
поліпшення економічних відносин України та Китаю.
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ECONOMIC COOPERATION PROSPECTS OF UKRAINE AND CHINA
The Belt and Road Initiative is a development strategy proposed by China's paramount leader Xi Jinping
that focuses on connectivity and cooperation between Eurasian countries, primarily the People's Republic of
China, the land-based Silk Road Economic Belt and the oceangoing Maritime Silk Road.
So whyand in which areas can Ukraine and China begin to work more closely?
The conclusion of an agreement between Ukraine and China about free trade will help to develop economic
relations.
Ukraine will still preserve its position in the agricultural sector which is of interest to Chinese partners.
China is also interested in building alternative energy sources in Ukraine.
China has the idea of placing certain industries in Ukraine.
What should be done to make the cooperation between the two countries closer?
First of all, Ukraine needs to be more proactive and faster to solve paper issues. It is therefore
necessary to accumulate all the features that are interesting to partners in China and use them to
improve the economic relations between Ukraine and China.
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