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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР
Спільні проблеми економічного розвитку, взаємодоповнюваність економік України та
КНР, відсутність у українсько-китайських відносинах негативного спадку радянських часів
сприяли бурхливому розвитку торгово-економічного співробітництва та науково-технічної
співпраці двох країн.
Незважаючи на нинішнє скрутне фінансово-економічне становище, Україна все ще
володіє низкою технологічних та науково-виробничих можливостей, що становлять інтерес для
Китаю в контексті потреб розвитку передових галузей його економіки. Економічні санкції
України проти Росії значно звужують можливості українського експорту до РФ та вимагають
пошуку нових ринків збуту для машинобудівної, літакобудівної продукції та продукції
військового та подвійного призначення. Наука і технології становлять найпотужнішу і
довготривалу базу для співробітництва між нашими країнами.
В умовах необхідності швидкої та ефективної модернізації української економіки,
налаштування її на рейки сучасного світового ринку інвестиційні, виробничі та науковотехнологічні можливості КНР можуть стати для України вагомим ресурсом розвитку та
модернізації відповідних галузей економіки, поштовхом до відновлення позицій нашої держави
на світових ринках технологій. Водночас, це дає можливість китайському бізнесу зайняти
відповідні ніші на українському ринку, що швидко інтегрується до Об'єднаної Європи.
До переліку товарів, які нині активно імпортуються в КНР входять наступні позиції:
злаки, молочні продукти, яйця, мед, цукор, м'ясо та морепродукти, одяг, тварини, кава, чай,
спеції, бавовна, медикаменти, какао, шкіра, продукти помелу зерна, одяг, виготовлений на
замовлення і етнічний одяг, транспортні засоби, натуральне хутро та штучне, молочні
напівфабрикати, інші харчові напівфабрикати [5].
До того ж, прихід китайських інвестицій у східні та південні регіони України паралельно
вирішуватимуть проблему убезпечення цих регіонів від російської підривної діяльності, адже
жорстка позиція Китаю щодо захисту власних економічних інтересів добре відома росіянам.
В умовах необхідності швидкої та ефективної модернізації української економіки,
налаштування її на рейки сучасного світового ринку інвестиційні, виробничі та науковотехнологічні можливості КНР можуть стати для України вагомим ресурсом розвитку та
модернізації відповідних галузей економіки, поштовхом до відновлення позицій нашої держави
на світових ринках технологій. Водночас, це дає можливість китайському бізнесу зайняти
відповідні ніші на українському ринку, що швидко інтегрується до Об'єднаної Європи.
До того ж, прихід китайських інвестицій у східні та південні регіони України паралельно
вирішуватимуть проблему убезпечення цих регіонів від російської підривної діяльності, адже
жорстка позиція Китаю щодо захисту власних економічних інтересів добре відома росіянам.
Підтримувався достатній діалог на рівні урядів, парламентів, міністерств та відомств двох країн.
Україна в цей час продовжувала активно працювати над виконанням раніше підписаних контрактів з
Китаєм, зокрема, у військово-технічній сфері та обміну технологіями.
Отже, Україна має нарешті вирішити низку проблем, які існують у відносинах з Китаєм,
найважливішою серед яких є виконання вже розпочатих проектів, що були узгоджені на рівні
глав держав, урядів та відомств. При цьому треба розуміти, що Китай не цікавлять численні

«причини» невиконання зобов’язань, на які посилається українська сторона. Необхідно провести
певну ревізію, відверто назвати корупцію корупцією та покарати винних у неї.
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