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Дипломатичні відносини між Україною та КНР були встановлені в 
1991 році. Перший президент незалежної України пан Кравчук з офіційним 
візитом відвідував Китай в 1992 р., другий президент пан Кучма двічі 
відвідував КНР в 1995 та 2002 році (був першим іноземним президентом, 
що особисто поздоровив Ху Цзінтао з обранням Головою КНР та генсеком 
КПК; відвідав КНР у період розпалу атипічної пневмонії з метою 
заключення договору про принципи відносин та стратегічне 
співробітництво між КНР та Україною). Наступні кроки були заплановані 
на 2004 рік. Однак зміни влади в України загальмували процес. Період 
2003-2010 років був періодом тиші у відносинах на високому рівні між 
країнами. Голова КНР Цзян Цземінь відвідував Україну в 1995 та 2001 
роках.  

Візит президента пана Януковича до КНР у вересні 2010 року та 
перший візит Ху Цзінь Тао до України у червні 2011 р. мають велике 
значення для подальшого розвитку відносин. Був підписаний договір про 
стратегічне співробітництво на 2010-2012 роки. Було також підписано 13 
рамкових угод на суму 4 млрд.дол.США. Візити значно покращити 
взаємний діалог. Активізувалась політика заохочення до співпраці на 
регіональному рівні. 

 Існує п‘ять пріоритетних напрямків співробітництва країн, що 
декларуються протягом довгого періоду часу: розвиток інфраструктурного 
будівництва, розробка мінеральних ресурсів, військово-технічне 
співробітництво, космос та сільське господарство.  Реалізація проектів 
була посунута в часі через ряд вимог, висунутих китайською стороною. 
Однією з них є обов‘язкове використання китайської робочої сили. Екс-
міністр економіки пан Цушко заявив, що Україна на це піти не може.  

Крупним двостороннім проектом, що офіційно розпочато 28 грудня 
2011 р., є будівництво залізничного сполучення «Повітряний експрес». 
Заявлена вартість проекту складає 372 млн. дол.США. Очікувалось, що 
проект буде інвестиційним, однак сторони змогли домовитись лише про 
кредитування під державні гарантії.  

Серед інших проектів, що довгий час знаходяться на стадії 
обговорення  - спільна нафтогазова розробка шельфу Чорного моря, 
будівництво гідроелектростанції в Криму, співпраця у зборці військового 
літака Л-15, завод калійних добрив в Калуші, будівництво та  
переобладнання вугляних шахт тощо. 

Практика показує, Китай буде наполягати на виконанні своїх умов в 
обмін на великі капіталовкладення в економіку. Прикладом є покупка 
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активів проблемних країн Єврозони – Греції, Іспанії, Португалії на 
мільярди доларів. В обмін висунуто прохання: вільні умови для китайських 
інвестицій, зняття обмежень на експорт високотехнологічної продукції з 
ЄС в Китай, визнання китайської економіки як ринкової. Ще один з 
мотивів такої поведінки - диверсифікація валютних резервів, що на кінець 
2010 року становили 3 трил.дол.США (1,2 трил.дол. вкладені в 
держоблігації США, приблизно 25% резервів в європейській валюті). Зараз 
Китай посідає 5-е місце за обсягом прямих інвестицій в економіки інших 
країн. Зараз пропорція інвестицій з Китаю та в Китай є 1:2. Прогнозується 
пропорція 1:1 в 2015 році.  

КНР поступово перетворюється на крупного експортера капіталу, 
який діє в рамках своїх національних інтересів. В 2009-2010 роках 
Екпортно-імпортний банк Китаю та Банк розвитку Китаю підписали угоди 
з урядами та держустановами країн, що розвиваються на суму 110 млрд. 
дол. США. В той же час продовжується активний інвестиційний процес і в 
середині  КНР. Інвестиції в основні засоби склали 4,7 трил. дол..США в 
2011 р.  (зростання на 23.8% в порівнянні з 2010 р.). Серед них іноземні 
інвестиції це 943,7 млрд. дол.США (20 %). 

Під час візиту пана Азарова до КНР були переговори та підписано 
угоду з Екпортно-імпортним банком Китаю на 2 млрд. дол. США на 
фінансування інфраструктурних об‘єктів в Київській області (Повітряний 
експрес, об‘їзна дорога). При цьому пан Азаров в Пекіні завірив особисто 
китайських партнерів у проведенні анти-корупціної експертизи та 
особистому контролі, що говорить про розуміння непрозорості 
українського інвестиційного середовища. 

Під час візиту Голови КНР до Києву в червні 2011 р. було підписано 
угод на 3,5 млрд.дол. США. Була підписана декларація про становлення та 
розвиток відносин стратегічного партнерства, надана безоплатна допомога 
на 12,3 млн.дол. НБУ планує внести китайський юань в золотовалютні 
резерви – 7,3% резервів НБУ, що складають 34 млрд.дол.США, або 30% 
від товарообороту між країнами - 2,5 млрд.дол.США. Варто зазначити про 
наявність кореспондентської угоди між Укрексімбанком та Ексімбанком 
Китаю, заключної в 2011 р. Китайські банки готові відкривати свої 
представництва в Україні, перш за все під кредитні проекти у сільському 
господарстві. 

На заваді прямих іноземних інвестицій (створення спільних 
виробництв з подальшим реекспортом) – слабко розвинуте інвестиційне 
середовище, непрозорий бізнес клімат. Навіть на офіційному сайті 
Державного агентства з інвестицій та управління національними 
проектами України немає чітко визначений умов та переваг інвестицій в 
Україну.  

Протягом 22 років незалежності України розвиток стосунків між 
Україною та КНР мав безсистемний характер, базуючись в основному на 
торговельних відносинах. Станом на кінець 2011 р. товарообіг між країнам 
склав 7.7 млрд. дол.США. (від‘ємне сальдо торгівлі склало близько 3,8 
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млрд.дол.США). Можна сказати, що розвиток відносин відбувається в 
інтересах китайської сторони.  

Динаміка товарообігу України та КНР (млн.дол.США)
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Однак, такий стан можна пояснити наслідком глобалізації економіки: 
Китай має більше конкурентних переваг у глобальному середовищі в 
останній період. Очевидно, що відносини не відповідають потенціалу та 
потребам України.  В 2010 році з економіку України надійшло 44,7 
млрд.дол.США (Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Росія, Австрія) в переробну 
промисловість, фінансові установи тощо. Серед них китайські інвестиції 
становили 12,8 млн.дол. (біля  0.03% від загального обсягу). Для довідки: 
глобальна доля китайських прямих інвестицій в країни, що розвиваються 
складає 28%.  

Можна навести три великі приклади швидких темпів модернізації та 
економічного зростання.  

Китай. Створені сприятливі умови для іноземного інвестора: 
податкові канікули (зараз вони становлять 3 роки), прозора та швидка 
реєстрація підприємства, підтримка на регіональному рівні. При 
сприятливому інвестиційному кліматі та зростанні глобального попиту 
збільшення виробництва забезпечує економічний прорив. Зараз Китай на 
такому рівні розвитку, коли виникла необхідність стримання інвестицій в 
деякі галузі, наприклад текстильну. Останні роки Китай став експортером 
капіталу. 

Сінгапур. Країна має 48 років незалежності. Саме іноземні інвестиції 
спричинили стрімкий  «економічний прорив». Ефективне прозора ринкова 
економіка, міцна юридична система, зрозуміла податкова система 
спричинили приплив інвестицій. Сінгапур був першою країною в регіоні, 
яка не побоялась впустити в свою економіку транснаціональні корпорації 
(кінець 60-х років), що спричинили швидкий технологічний прорив. 
Великий акцент робиться на кваліфіковані професійні керівні кадри. 
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Тайвань. Зміна політики імпортозаміщення на експортну орієнтацію 
спричинила  різке зростання економіки. В 50-і 80-і роки країна була 
відкрита для іноземного капіталу. Інноваційні технології, що прийшли в 
економіку, привели до зростання продуктивності праці. Проводилась 
ефективна державна політика. Не було в економіці ТНК (як в Сінгапурі) 
або національних конгломератів (як в Кореї). Зростання економіки 
забезпечено гнучкими сімейними компаніями, які виробляли продукцію на 
замовлення іноземних трейдерів.  

Азійський регіон має величезний економічний, технологічний та 
інвестиційний потенціал. Пріоритетним геоекономічним напрямком 
України та одним з основних векторів її інтеграційної стратегії стає 
співробітництво з цим регіоном. Залучення досвіду прискореного 
економічного зростання й антикризових стратегій  азійських країн може 
мати позитивний вплив на розробку власних моделей економічного 
розвитку України. Вдосконалення судової, податкової, митної систем 
повинні створити сприятливі умови розвитку перш за все для національних 
інвесторів та викликати довіру в іноземного інвестора.  
 
 
 
 


