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ВСТУП

«Дипломатія воїна-вовка» — саме так
метафорично називають останнім
часом підходи Китайської Народної
Республіки у міжнародних відносинах.
Воїн-вовк — персонаж популярного
серед китайців фільму, якого часом
порівнюють із американським Рембо.
«Дипломатія воїна-вовка» — це
більш самовпевнена, наступальна
дипломатія, яка полягає в активнішому
відстоюванні власних інтересів. Вона
позначає відхід від консервативної,
обережної, спостерігацької зовнішньої
політики, яка була властива Пекіну до
недавніх пір. Україна, яка ставить за
мету розвивати відносини з азійським
регіоном (і з Китаєм не в останню
чергу), має усвідомлювати потенційні
і вже наявні ризики, перед якими вона
може постати.
Одним із важливих напрямків
зовнішньої політики України, за
словами міністра закордонних справ
Дмитра Кулеби, має стати розвиток
співпраці з азійськими країнами.
Щойно він очолив відомство на
початку весни 2020 року, майже
відразу заявив про необхідність
розробки відповідної «прагматичної
стратегії». «Колись Україною пролягав
знаменитий шлях із варягів у греки.
Сьогодні ми працюємо спільно
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з Китаєм, щоб стати невід’ємною
частиною їхньої ініціативи «Один пояс,
один шлях» […] Азія звикла думати
століттями наперед, відчуваючи
минуле. Для України також настав
час виробляти стратегію на кілька
кроків вперед. Варто пам’ятати, що
коронавірус рано чи пізно відступить,
а от його наслідки триватимуть.», про це написав у своєму блозі глава
зовнішньополітичного відомства у
перші тижні карантинних заходів в
Україні, коли і починається підготовка
фундаментального документа1.
Розробка Україною Азійської стратегії
викликала інтерес не лише серед
наших партнерів в Азії, але й з-поміж
партнерів у ЄС та НАТО. Оскільки
європейська та євроатлантична
інтеграція залишаються ключовими
пріоритетами української зовнішньої
політики, а Азійська стратегія має
компліментарний характер, Центр
«Нова Європа» проаналізував, які
головні ризики може становити
підготовка та імплементація стратегії
для реалізації європейського та
євроатлантичного курсу України
(акцент зроблено на співпраці саме
з КНР, оскільки ця країна наразі
перебуває в фокусі уваги головних
глобальних акторів).

Кулеба, Д., «Азійська кухня у Києві». Блог для «Європейської правди». 6 квітня 2020 року.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/kuleba/5e8adfffa2521/
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Загальні висновки.

Аналіз ризиків співпраці
з КНР для відносин із ЄС.
Аналіз ризиків співпраці
з КНР для відносин із США.
Аналіз ризиків співпраці
з КНР для відносин із НАТО.

Кожен окремий розділ щодо ЄС, США
і НАТО ставить перед собою завдання
дослідити нинішній етап відносин між
КНР і згаданими акторами, виклики у
цих відносинах та способи реагування
на них. Основне при цьому питання, на
яке намагаються відповісти аналітики
Центру «Нова Європа», — як ті чи інші
виклики, наприклад, у кооперації між
Китаєм і ЄС можуть позначитися на
співпраці офіційного Пекіна і Києва.
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1. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Євроатлантичні
партнери – пріоритет.
Відведення особливого
місця у зовнішній політиці України
відносинам із азійським регіоном
викликає інтерес зі сторони
стратегічних партнерів — США та
Європейського Союзу. Перед Києвом
стоятиме завдання щодо коректної
комунікації факту підготовки та
імплементації Азійської стратегії: про
переорієнтацію зовнішньої політики
не йдеться. Співпраця з Азійським
регіоном є комплементарною до
європейської та євроатлантичної
інтеграції, а не їх замінником.

Торгівля без узалежнення.
Серед країн Китай вийшов
на перші позиції за рівнем
товарообігу з Україною (загалом
першість у торгівлі все ж таки за ЄС).
Цей тренд може продовжуватися
і надалі. У цілому ЄС чи США не
мають особливих застережень щодо
співпраці у торговельній сфері,
однак прагнуть уникати залежності
за окремими позиціями від торгівлі
з КНР. Не виключено, що з часом
питання торгівлі з Китаєм постане на
порядку денному переговорів України
з ЄС чи США. Відсутність торговельного
узалежнення в інтересах і України,
оскільки убезпечує її в майбутньому
від використання Китаєм присутності
української продукції на китайському
ринку як важелів впливу на Україну
в інших, необов’язково торговельних
питаннях (за зразком Австралії).

Інвестиції під
мікроскопом. У ЄС і США з
особливою обережністю
ставляться до китайських інвестицій у
світі, вважаючи, що вони можуть
нести, зокрема, і безпекові загрози.
Необхідно враховувати, що за
рахунок втягування в економічну
залежність, Китай може
проштовхувати в інших країнах
власні політичні інтереси. Тісніша
співпраця з КНР може стати сигналом
для партнерів із ЄС і США, що Пекін
потенційно чинитиме вплив на
Україну.
Скринінг інвестицій за європейським
зразком має бути одним із варіантів
реагування на відповідні ризики —
особливо це стосується оборонної
сфери, технологій, стратегічних
інфраструктурних об’єктів. Так,
Україні краще дотримуватись
меморандуму про співпрацю з
компанією Ericsson щодо розбудови
5G на українській території і не
змінювати цього партнера на Huawei
(як через безпекові причини, так
і через можливу гостру реакцію
важливих для України партнерів).
Питання «Мотор Січі» й надалі
залишатиметься критично важливим
на порядку денному українськоамериканських відносин, а також —
під впливом США — може стати
більш вагомим на порядку денному
Україна-НАТО.
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1. Загальні висновки

Пастки інфраструктурних
проєктів. Україна зацікавлена
в транспортних коридорах до
Азії, які обходять Росію, тому їй може
бути корисною ініціатива Китаю
«Один пояс, один шлях». Та варто
остерігатися китайських позик на
інфраструктурні проєкти з сумнівним
співвідношенням вартості й вигоди.
Занадто багато прикладів країн Азії та
навіть Балкан (Чорногорія), які мають
велику заборгованість перед Китаєм.
Китайські позики, хоча вони
пропонуються без прив’язки до
виконання певних умов та є
привабливими для політичних лідерів,
вже виявились фінансовою пасткою у
багатьох країнах, включно із ШріЛанкою2, Кенією3, Чорногорією,
Монголією і Таджикистаном4.
Інфраструктура, яку побудували
на китайські кредити, не отримує
достатнього доходу, щоб погасити
позику, і майно зрештою опиняється
в руках Китаю. При цьому місцеві
органи влади не можуть впливати
на те, як та для чого це майно буде
використовуватись (і чи буде взагалі).
Часто виявляється, що китайські
інвестиції були необхідні для того, аби
купити певну технологію й передати її
до Китаю. Стабільної вигоди місцевій
промисловості у багатьох випадках це
не приносило.

Акцент на праві та
правилах. Між Україною та
КНР може виникати
дипломатичне напруження у тому
випадку, коли офіційний Київ
приєднуватиметься до декларацій ЄС
щодо порушення прав людини в Китаї.
Інтересам України в цілому відповідає
підтримка загальноєвропейської лінії
у цьому питанні (і не лише через
прагнення поділяти ті ж цінності, що і
ЄС), оскільки для України важливим є
збереження підтримки Євросоюзу на
міжнародній арені, яка полягає в
реагуванні на порушення прав
українських громадян на окупованих
Росією територіях. Водночас у
комунікації з КНР Україна могла б
робити акцент на праві і правилах
(rules-based international order). Такий
підхід цілком відповідав би інтересам
України, яка вбачає потенціал у
взаємовигідній співпраці з КНР, а
також сподівається на підтримку в
рамках міжнародних організацій.
Насамперед, у протидії російській
агресії на рівні ООН.

Попередні консультації з
чутливих проєктів.
Україна має оцінювати будь-який
інфраструктурний, технологічний чи,
тим більше, безпековий проєкт у
співпраці з КНР з точки зору його
впливу на відносини з США чи ЄС

2

How China’s debt trap diplomacy works and what it means. TRT World. 13 Dec 2019 https://
www.trtworld.com/africa/how-china-s-debt-trap-diplomacy-works-and-what-it-means-32133

3

China to take over Kenya’s main port over unpaid huge Chinese loan. Hellenic Shipping news,
22 Nov 2019 https://www.hellenicshippingnews.com/china-to-take-over-kenyas-main-portover-unpaid-huge-chinese-loan/

4

Montenegro fears China-backed highway will put it on road to ruin. Financial Times, 10 Apr
2019 https://www.ft.com/content/d3d56d20-5a8d-11e9-9dde-7aedca0a081a

8

«ВОЇН-ВОВК» І УКРАЇНА
Які ризики може становити співпраця з КНР для відносин із ЄС, США та НАТО?

(можливо, через неформальні
попередні консультації з партнерами у
Вашингтоні чи столицях
Європейського Союзу). Співпраця з
Китаєм уже стала токсичним фактором
як для трансатлантичних партнерів,
так і партнерів всередині ЄС.
Конфлікти наявні через жорсткіші
підходи США та більш дипломатичні
кроки ЄС як інституції, а також через
більшу вразливість перед Китаєм
країн Центрально-Східної Європи
порівняно з Західною Європою.
Трансатлантичне протистояння, а
також відсутність єдиної позиції
країн-членів ЄС щодо співпраці з
Китаєм, з одного боку, створює простір
для маневру з боку України, але, з
іншого, провокуватиме ситуації, коли
офіційний Київ буде змушений
обирати сторону.

Кібер/інформаційна
безпека. Україна має
проаналізувати досвід ЄС у
сфері інформаційної безпеки та, за
можливості, долучитися до
відповідних ініціатив, адже важливим
фактором для успішної інтеграції
України у Єдиний цифровий ринок ЄС
є посилення співпраці у сфері
кібербезпеки . Закон про кібербезпеку
(Cybersecurity Act), який було
погоджено в ЄС наприкінці 2018 року,
покликаний протидіяти
кіберзлочинам. Україна так само має
продовжувати співпрацю зі США у цій
сфері. Україна зацікавлена в протидії
дезінформаційним кампаніям, які
впроваджує Росія у світі. Наразі в ЄС
дедалі гучніше лунають голоси тих, хто
застерігає проти інформаційних
провокацій і зі сторони КНР. Україна
повинна стежити за ініціативами

протидії ЄС у цьому контексті, аби
заходи, впроваджувані щодо КНР, не
поступалися за масштабом заходам
щодо Росії.

Інтелектуальна власність.
Україні необхідно
врегулювати із КНР питання
інтелектуальної власності й
прописати порядок співпраці між
українськими та китайськими
підприємствами й дослідниками.

Продаж зброї. Досі ЄС
і США не висловлювали
публічно критичних
зауважень щодо продажу зброї
Україною Китаю. Проте, як засвідчили
наші інтерв’ю, не виключено, що таке
питання може постати з огляду на
впроваджувану західними партнерами
політику ембарго на продаж зброї
країнам, де систематично порушують
права людини.
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2. Ризики співпраці з КНР для відносин із ЄС

2. РИЗИКИ СПІВПРАЦІ З КНР ДЛЯ ВІДНОСИН ІЗ ЄС
Європейський Союз у цілому і окремі
країни-члени ЄС зокрема офіційно не
висловлювали якихось застережень
щодо співпраці України з Китайською
Народною Республікою. Хоча на
неформальному рівні дипломати,
які представляють країни-члени
ЄС, незалежні аналітики з західних
держав не приховують свого інтересу
(на межі з певним занепокоєнням)
до українсько-китайської кооперації.
Поглиблення співпраці між Україною
та КНР, азійським регіоном у цілому
неминуче викликатиме увагу і
застереження з боку окремих
європейських партнерів.
Імовірно, брак єдиної позиції
Європейського Союзу щодо
співробітництва з Китаєм створює
певний простір для маневру Києва:
ЄС, вочевидь, не заперечуватиме
проти тісної економічної співпраці з
Китаєм, проте може очікувати
долучення України до тих ініціатив
або декларацій, які будуть пов’язані з
захистом прав людини в КНР;
застерігатиме від сумнівних
китайських інвестицій. Доктор Сьюзен
Стюарт, експерт із Німеччини з цього
приводу висловила думку Центру
«Нова Європа»: «Ресурси, відведені для
зовнішньої політики України, є дуже
обмеженими. Тому існує серйозний
ризик — якщо інвестувати більше часу,
енергії й персоналу в співпрацю з
Китаєм, ресурси для західного

5

напрямку будуть скорочені, внаслідок
чого постраждають чинні відносини.
Це може надіслати сигнал ЄС і США
про те, що Україна менш зацікавлена в
них як партнерах; це може призвести
до того, що вони надаватимуть менше
підтримки Україні»5.

Імовірно, брак єдиної позиції Європейського
Союзу щодо співробітництва з Китаєм створює
певний простір для маневру Києва.

На тлі пандемії-2020 дедалі
виразнішим стало сприйняття в ЄС
Китаю як загрози в інформаційній
сфері. Актуалізація питання
інформаційної безпеки відповідає
інтересам України, яка давно
закликала західних партнерів до
більшої уваги щодо дезінформаційних
провокацій зі сторони Росії.

2.1. ЯК ЄС ВПРОВАДЖУЄ
ПОЛІТИКУ ЩОДО КНР?
Європейський Союз та КНР — два
найбільші торговельні партнери у
світі. Китай — другий за величиною
торговельний партнер ЄС (після
США), тоді як ЄС — найбільший
торговельний партнер КНР.

Які ризики створює поглиблення співпраці України з Китаєм для її відносин із ЄС і
США? Центр «Нова Європа», 6 серпня 2020. http://neweurope.org.ua/analytics/yaki-ryzykystvoryuye-poglyblennya-spivpratsi-ukrayiny-z-kytayem-dlya-yiyi-vidnosyn-iz-yes-i-ssha/
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Останні роки стали свого роду
кульмінацією в розвитку відносин
між ЄС і Китаєм. Із одного боку,
намітилася досить інтенсивна
співпраця: Європейський Союз
виробив низку стратегічних
документів, які передбачали
подальше поглиблення
партнерства 6. ЄС вибудовує свою
політику щодо КНР на основі
ширшої стратегії щодо поглиблення
співпраці між Європою та Азією
в цілому — відтак було створено
Платформу зв’язності між ЄС та
КНР (EU-China Connectivity Platform),
яка ставить за мету створення
сталих транспортних коридорів 7.
Взаємодія/зв’язність (connectivity) —
ключове слово, яке визначає
дискурс офіційних документів між
двома сторонами. Із іншого, на
початок 2020 року випадає один
із найбільш гострих моментів,
коли у ЄС чітко артикулюють
претензії до Китаю. Частина з
них безпосередньо стосується
безпекової сфери — зокрема
висловлюються занепокоєння щодо
поширення Китаєм дезінформації
на теренах Євросоюзу. Україна має
звернути увагу на кілька аспектів,
на яких базується політика ЄС
щодо КНР.

ЄС прагне розвивати свою співпрацю
з Китаєм, але дедалі частіше зважає
на виклики, які йдуть пліч-о-пліч
із цією кооперацією. Заклики
Сполучених Штатів також змушують
союзників у ЄС долучатись до
дискусій про можливий перегляд
стратегічних підходів із реагування
на ймовірні загрози. ЄС у цілому
впроваджував політику балансу,
сприяючи розвитку багатополярного
світу. Європейський Союз здебільшого
намагається уникати ситуацій, де
б довелося зайняти одну зі сторін.
Це, зокрема, може пояснювати і
той факт, що частина країн ЄС не
поспішає запроваджувати заборону
для китайських компаній із доступу до
розбудови 5G.
Перший аспект підходів ЄС щодо
КНР — правила як пріоритет. У ЄС
сподіваються на розвиток
взаємовигідної співпраці (win-win
cooperation) як у політичній, так і в
економічній сфері. Це означає, що
ЄС розраховує, наприклад, на
відкритість китайського ринку у не
меншій мірі, ніж це робить саме
єврооб’єднання. ЄС прагне, аби Китай
дотримувався зовнішньополітичних
підходів, які б ґрунтувалися на праві
і правилах (rules-based international
order). Ці позиції носять стандартний

6

EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation. EU External Action, 2013. https://eeas.europa.
eu/sites/eeas/files/20131123.pdf
EU-China — A strategic outlook. European Commission, 12 Mar 2019. https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
The 2016 Strategy on China (Joint communication to the European Parliament and the Council.
Elements for a new EU strategy on China). European Commission, 22 Jun 2016. http://eeas.
europa.eu/archives/docs/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_
the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
EU’s Strategy on Connecting Europe and Asia. European Commission, 26 Sep 2019. https://eeas.
europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50699/connecting-europe-asia-eu-strategy

7

The EU-China Connectivity Platform. European Commission, https://ec.europa.eu/transport/
themes/international/eu-china-connectivity-platform_en
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характер для розвитку будь-яких
відносин зі сторони ЄС — вони
цілком відповідають і інтересам
України, яка вбачає потенціал у
взаємовигідній співпраці з КНР, а
також сподівається на підтримку в
рамках міжнародних організацій.
Насамперед, у протидії російської
агресії на рівні ООН.
У цьому сенсі Китай здебільшого
тримається нейтральної позиції, хоч
у Пекіна та Москви в цілому доволі
тісні відносини. Наприклад, у березні
2014 року КНР утрималася (але не
заветувала) під час голосування
щодо проєкту резолюції, який
засуджував військову інтервенцію
Росії в українському Криму8.
У 2018 році КНР так само
утрималася під час голосування
з приводу резолюції про
мілітаризацію Криму9. При цьому
КНР голосувала проти ухвалення
резолюцій, які стосувалася
порушення прав людини Росією на
півострові і в 2016, і в 2017, і в 2018,
і в 2019 роках10. Тобто очевидно,
що Китай не підтримує документи,
у яких ідеться про права людини,
проте утримується щодо тих заяв
чи резолюцій, де йдеться про
порушення Москвою у безпековій
сфері.

Другий аспект — єдність як
визначальний підхід. Згідно з
офіційним баченням, країни ЄС
прагнуть виступати «сильним, чітким
і єдиним голосом» (strong, clear and
unified voice) щодо Китаю. Кожна
країна-член ЄС, вибудовуючи свої
двосторонні відносини з КНР, має
співпрацювати з Єврокомісією,
Європейською Службою зовнішніх

Перший аспект підходів ЄС щодо КНР – правила
як пріоритет. У ЄС сподіваються на розвиток
взаємовигідної співпраці (win-win cooperation)
як у політичній, так і в економічній сфері.
справ, іншими країнами-членами, аби
впевнитися, що двосторонній порядок
денний збігається з загальними
правилами Союзу, відповідає
інтересам ЄС у цілому. При
формуванні своєї політики з азійським
регіоном (і особливо з КНР) Україні
варто враховувати цю настанову
так само (хоча, очевидно, що навіть
в ЄС вона не завжди працює). Утім,
стратегічна бажана лінія поведінки ЄС
доволі зрозуміла. Було би небажаним,
аби позиція України принципово
відрізнялася від позиції ЄС із того
чи іншого питання, які стосуються
співпраці з КНР.

8

Security Council Fails to Adopt Text Urging Member States Not to Recognize Planned 16 March
Referendum in Ukraine’s Crimea Region. United Nations, 15 Mar 2014. https://www.un.org/
press/en/2014/sc11319.doc.htm

9

Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol,
Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov : resolution / adopted by the
General Assembly. United Nations, 2018. https://digitallibrary.un.org/record/1656124?ln=ru

10

Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol
(Ukraine) : resolution / adopted by the General Assembly. United Nations, 2016. https://
digitallibrary.un.org/record/855181?ln=ru
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Попри прагнення єдиних підходів,
кожна країна ЄС почасти впроваджує
власний порядок денний у відносинах
із КНР11. Португалія, Італія та Греція,
наприклад, частково позиціонують себе
як міст для діалогу між Китаєм та США.
Угорщина, за спостереженнями

Було би небажаним, аби позиція України
принципово відрізнялася від позиції ЄС із того чи
іншого питання, які стосуються співпраці з КНР.
закордонних аналітиків, намагається
добитися вигод для себе на тлі
суперечок між Пекіном та
Вашингтоном. Латвія, Румунія,
Словаччина віддають перевагу не
розвивати надмірну співпрацю з
Китаєм, проводячи політику wait-andsee (чекати-і-спостерігати). Зрештою, є
група країн на чолі з Францією,
Німеччиною та Іспанією, які
намагаються посилити стратегічну
автономію і економічний суверенітет
ЄС (особливо в сфері розвитку
критично важливих технологій).
Закордонні аналітики, з якими
спілкувалася «Нова Європа»,
наголошували в цьому контексті: «Це
не просто геополітична боротьба між
Заходом і Китаєм. Це свобода проти
авторитаризму. Україна як вільна
країна не повинна вагатися, на якій
стороні вона знаходиться»12.

2.2. ЯКІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЄС
СТВОРЮЄ КНР І ЯК ЄС НА НИХ
РЕАГУЄ?
Попри намагання згладжувати
гострі кути, інтенсивну торговельноекономічну співпрацю, між КНР та ЄС
досить часто виникають конфлікти
різного ступеню гостроти. В останні
тридцять років виникала низка
кризових моментів у співпраці
двох потуг. Так, європейські країни
запровадили ембарго на поставки
зброї до Китаю після придушення
протесту на площі Тяньаньмень у
1989 році. Посилилася напруга між
ЄС і КНР у 1999 році, коли США і
європейські союзники погодилися
щодо операції НАТО в колишній
Югославії (під час бомбардувань
було знищено китайське посольство
у Белграді)13. У 2008 році було
скасовано саміт ЄС-Китай через
намір французького президента
Ніколя Саркозі зустрітися з Далайламою. У 2020 році між КНР і
ЄС поглибилася недовіра через
ситуацію зі свободами в Гонконгу,
дезінформаційну кампанію КНР
у ЄС. Проте якими б не були ці
непорозуміння, торгівля між
сторонами не просто не зупинялася,
а йшла переважно по висхідній
(дивитися Графік 1).

11

Europe in the Face of US-China Rivalry. European Think-tank Network on China (ETNC),
January 2020. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etnc_report_us-china-europe_
january_2020_complete.pdf

12

Які ризики створює поглиблення співпраці України з Китаєм для її відносин із ЄС і
США? Центр «Нова Європа», 6 серпня 2020. http://neweurope.org.ua/analytics/yaki-ryzykystvoryuye-poglyblennya-spivpratsi-ukrayiny-z-kytayem-dlya-yiyi-vidnosyn-iz-yes-i-ssha/
China, at Security Council meeting, registers strongest possible protest over attack
against its Embassy in Belgrade. United Nations, 8 May 1999. https://www.un.org/press/
en/1999/19990508.SC6674.R1.html
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Графік 1. Товарообіг ЄС і Китаю, 2009-2019 (євро, мільярди)14
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У цілому можна виокремити такі
виклики, які розглядає Європейський
Союз при формуванні своєї політики
щодо Китаю:

Китайська політика «розділяй
і владарюй»
У ЄС вбачають чималі ризики
в тому, що Китай намагається
вибудувати тісні взаємовідносини з
частиною слабших країн-членів, що
узалежнює такі країни від впливів
зі сторони Пекіна. Потенційно це
може призводити до серйозних
наслідків, які ставитимуть під
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Китай намагається вибудувати тісні
взаємовідносини з частиною слабших країнчленів, що узалежнює такі країни від впливів зі
сторони Пекіна.

питання цілісність політики
усього ЄС. Йдеться насамперед
про партнерство у рамках групи
«17+1», яке розвиває Китай.
Якщо в Пекіні розглядають таке
партнерство як можливість для
розвитку інфраструктурних проєктів,
то у Брюсселі мають підозри
щодо недружнього характеру цієї
ініціативи: мовляв, Китай зможе

Trade balance of the European Union with China from 2009 to 2019. Statista. https://www.
statista.com/statistics/257155/eu-trade-with-china/
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впроваджувати підхід «розділяй
і владарюй»15. У дослідницьких
колах можна також зустріти фразу
«наступальний меркантилізм»
(offensive mercantilism) на позначення
наполегливих зусиль Китаю із
завоювання європейських ринків16.
В Україні мають брати до уваги цей
чинник так само: більша присутність
Китаю означатиме більшу
залежність, що може викликати і
більше недовіри зі сторони окремих
західних партнерів. Утім, дотепер
китайські інвестиції були спрямовані
передусім на багатші країничлени ЄС — найбільші китайські
інвестиції в Британії (перебуваючи
в ЄС, була лідером у цьому плані),
Німеччині, Франції, Італії, Фінляндії,
Нідерландах (див. Графік 2)17.

«Як і кожні ліки, співробітництво з Китаєм має
серйозні побічні ефекти та викликає залежність.
Ці ефекти викликають стурбованість і в самій
Україні».

«Як і кожні ліки, співробітництво
з Китаєм має серйозні побічні
ефекти та викликає залежність. Ці

ефекти викликають стурбованість
і в самій Україні: китайські позики,
хоча вони пропонуються без
прив’язки до виконання певних умов
та є привабливими для політичних
лідерів, — вже виявились фінансовою
пасткою у багатьох країнах.
Інфраструктура, яку побудували
на китайські кредити, не отримує
достатнього доходу, щоб погасити
позику, і майно зрештою опиняється
в руках Китаю. При цьому місцеві
органи влади не можуть впливати
на те, як та для чого це майно буде
використовуватись (і чи буде взагалі).
Часто виявлялось, що китайські
інвестиції були необхідні для того,
аби купити технологію й передати
її до Китаю. Стабільної вигоди
місцевій промисловості, зрештою,
це не приносило,» — про це під час
інтерв’ю в рамках дослідження
Центру «Нова Європа» заявив Ґустав
Ґрессель, старший аналітик програми
«Розширена Європа», European
Council on Foreign Relations
(ECFR), Німеччина18. У зв’язку з цим
аналітик рекомендує спочатку
обговорювати з Вашингтоном та
Брюсселем можливі рішення та
їхні наслідки, оскільки це «врятує
Київ від стрибків у епіцентр дедалі
жорсткішої технологічної війни».

15

Jeremy Garlick. China’s Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive
Mercantilism? Europe-Asia Studies, 71:8, 5 Sep 2019. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.
1080/09668136.2019.1648764

16

Holslag, J. How China’s New Silk Road threatens European trade. The International Spectator,
Vol. 52, Issue 1, pp. 46-60, 2017. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03932729.2017.
1261517

17

Thilo Hanemann, Mikko Huotari. EU-China FDI: Working towards more reciprocity in investment
relations. Mercator Institute for China Studies, 17 Apr 2018. https://merics.org/en/report/euchina-fdi-working-towards-more-reciprocity-investment-relations
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Графік 2. Китайські інвестиції: ЄС та Україна (2005 – 2020, долари, мільярди)* 19
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З 2020 року Велика Британія не входить до ЄС. На інфографіці вказано дані по цій країні
через значний рівень інвестицій КНР.
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Права людини
Європейський Союз постійно і чітко
висловлюється з приводу порушення
прав людини в Китаї (чи стосується
Тибету, Сіньцзяну, Гонконгу тощо). ЄС
намагається вести регулярний діалог із
Китаєм щодо підтримки прав людини,
верховенства права і громадянського
суспільства. Базова Лісабонська угода
ЄС від 2007 року передбачає захист
прав людини як один із ключових
елементів зовнішньої політики20.
Раніше Україна вже мала досвід
певної напруги на європейському
напрямку через китайський чинник.
Так, у 2010 році український посол
відмовився від участі в церемонії
нагородження Нобелівською премією
миру китайського правозахисника
Лю Сяобо. Україна тоді опинилася
«в компанії» Росії, Венесуели, Куби,
Саудівської Аравії, Тунісу, Сербії.
Відмова відбулася фактично під
тиском зі сторони Китаю. Тоді
український демарш було сприйнято
з певним рівнем занепокоєння
у європейських столицях, адже
в команді президента Віктора
Януковича часто говорили про
розворот із євроінтеграційного шляху.
Україна зрештою змогла зберегти
обличчя — у церемонії взяла участь
українська тимчасова повірена, перша
секретарка посольства21.

The European Think-tank Network on
China (ETNC) виокремив кілька груп
країн ЄС щодо їхньої активності в
відстоюванні ліберальних цінностей
у Китаї22. Так, дослідники виділяють
чотири основні табори держав:
Перша група — Німеччина і Швеція
(раніше Велика Британія, яка
вже не входить до ЄС) займають
найбільш відкриту і рішучу позицію
у цьому питанні. Вони виступають
публічно з цього приводу, порушують
відповідні питання на переговорах за
зачиненими дверима з китайськими
колегами.
Друга група — Бельгія, Данія,
Франція, Нідерланди і Норвегія
(нечлен ЄС) також активно
відстоюють політичні цінності,
але не такі наполегливі в питанні
публічного тиску на Пекін.
Третя група — Чехія, Латвія, Польща,
Португалія, Румунія, Іспанія публічно
не висловлюються на тему політичних
цінностей у КНР. Віддають перевагу
тому, аби основний удар у цьому
сенсі брав брюссельський рівень —
інституції ЄС.
Четверта група — Греція, Угорщина,
Італія виглядають як найбільш пасивні
у цьому плані.

20

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the
European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12007L/TXT

21

МЗС заперечує, що український посол буде брати участь у Нобелівській церемонії за
рекомендацією Китаю. Інтерфакс-Україна, 8 грудня 2010. https://interfax.com.ua/news/
general/55504.html

22

Political values in Europe-China relations. The European Think-tank Network on China (ETNC),
December 2018. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/full-report-web-version_
updated_2019.pdf
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Аналіз подій цього року дозволяє
припустити, що для частини країн
подібне групування є не зовсім
актуальним. За спостереженнями
окремих аналітиків, можна навіть
припустити, що Німеччина і Франція
помінялися місцями. Або ж —
утворилася ще одна група, проміжна
між першою і другою, до якої можна
включити і Париж, і Берлін (тобто не
завжди відкрито критикують дії КНР;
політика базується на підході case by
case).
Цілком імовірно, що Україна
потраплятиме до третьої групи,
зважаючи на важливість співпраці з
ЄС щодо захисту прав людини
(зокрема і на окупованих територіях
України). Україна, до слова,
апробувала цей підхід, наприклад,
щодо ситуації навколо протестів проти
Олександра Лукашенка в серпні 2020
року, коли в своїх заявах посилалася
на те, що позиція України у цілому
збігається з позицією ЄС («Ми загалом
поділяємо позицію, висловлену
Європейським Союзом щодо виборів в
Білорусі»23). Не виключено, що випадки
на зразок нобелівського інциденту
можуть знову виникати в контексті
співпраці з Китаєм, однак до певної
міри сприятливим є той факт, що Київ
не самотній у політиці балансування
на європейському континенті. Більше
того, як показала доволі млява реакція
офіційного Берліна на події навколо
Гонконгу, навіть у Німеччині не схильні

жертвувати торговельними зв’язками з
КНР, загострюючи увагу на правах
людини24.

Київ не самотній у політиці балансування на
європейському континенті. Більше того, як
показала доволі млява реакція офіційного Берліна
на події навколо Гонконгу, навіть у Німеччині не
схильні жертвувати торговельними зв’язками з
КНР, загострюючи увагу на правах людини.

Інвестиційна безпека
Європейський Союз — улюблене місце
для китайських інвестицій в останні
роки. Динаміка капіталовкладень
була настільки активною, що в ЄС
з’явилися побоювання за власну
безпеку. Прямі інвестиції КНР у ЄС
виросли майже в 50 разів за лише
вісім років із показника в менше
ніж 840 млн доларів у 2008 році
до рекордних 42 мільярдів доларів
(35 мільярдів євро) у 2016 році.
У цілому ж інвестиції Китаю в ЄС
у 2019 році сягали 348 мільярдів
доларів; громадяни Китаю отримали
у власність понад 350 європейських
компаній за останні десять років25. Хоч
у цілому частка китайських інвестицій
і не така велика (2,2% від загальної
суми супроти 36% від інвестицій США
у 2016 році), проте стрімка динаміка
особливо привертає увагу. «Ми не

23

Заява МЗС щодо президентських виборів в Білорусі. Міністерство закордонних справ
України, 15 серпня 2020. https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-shchodo-prezidentskih-viborivv-bilorusi

24

Germany’s reluctance to speak out against China. Deutsche Welle, 07 Jul 2020. https://www.
dw.com/en/germanys-reluctance-to-speak-out-against-china/a-54079606

25

Mapping China’s Investments in Europe. The Diplomat, 14 Mar 2019. https://thediplomat.
com/2019/03/mapping-chinas-investments-in-europe/
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хочемо, аби критична інфраструктура
(така як електрика, вода і вулиці)
опинилися у власності компаній, коли
ми на 100 відсотків не впевнені щодо
їхніх намірів,» — з таким зверненням
виступав німецький міністр економіки
Петер Альтмайєр в німецькому
парламенті весною 2020 року26.
Європейські компанії, які опинилися
під китайським контролем, включають
розташовану у Швеції Volvo Cars,
італійського виробника шин Pirelli,
найбільший порт у Греції Пірея і
швейцарського виробника
агрохімікатів Syngenta. Anta, китайська
компанія, торік придбала Amer Sports,
фінську компанію, якій зокрема
належить бренд Louisville Slugger27.
У вересні 2018 року з ініціативи
Німеччини, Франції та Італії
Європейська комісія запропонувала
новий законодавчий акт для

За період із 2005 по 2019 рік КНР інвестував
понад 1600 інвестиційних проєктів інших країн
на 1,2 трильйони доларів, із них в економіку
України близько 1%, що становить 9 мільярдів
доларів.

створення спільного європейського
інструменту щодо скринінгу прямих
іноземних інвестицій. Цей документ
фокусується на стратегічних об’єктах,
які мають критичне значення для
європейської безпеки і громадського
порядку (зокрема в секторі критичних
технологій, інфраструктури чи
чутливої інформації).
Україна так само розробила
законопроєкт, який покликаний
здійснювати детальний аналіз
іноземних інвестицій28. Він має
дозволити оцінити вплив на
національні інтереси та безпеку
держави. Законодавчий акт, який
передбачатиме скринінг інвестицій,
може убезпечити Україну від
небажаних наслідків. Що особливо
важливо — процес із запровадження
скринінгового інструменту
відбувається фактично одночасно з
його ініціюванням у ЄС. На цьому етапі
Україна не належить до пріоритетних
країн для китайських інвестицій.
Наприклад, за період із 2005 по
2019 рік КНР інвестував у понад
1600 інвестиційних проєктів інших
країн на 1,2 трильйони доларів, із них
в економіку України близько 1%, що

26

Direktinvestitionen aus Nicht-EU-Staaten sollen genauer geprüft werden, Deutscher
Bundestag, 23 Apr 2020. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw17-deaussenwirtschaftsgesetz-691594

27

Europe Takes Steps to Block Chinese Bargain Hunters, The New York Times, 22 Jun 2020.
https://www.nytimes.com/2020/06/17/business/european-union-china-deals.html

28

Проєкт Закону України «Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти
господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України».
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 6
травня 2020. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=873888fb-56ef-4f57b9e7-c53c57d0fc05&title=ProektZakonuUkrainiproPoriadokZdiisnenniaInozemnikhInvestitsiiUS
ubktiGospodariuvannia-SchoMaiutStrategichneZnachenniaDliaNatsionalnoiBezpekiUkraini
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становить 9 мільярдів доларів29. Для
вирішення проблеми інвестиційного
дисбалансу в ЄС прагнуть підписати
з КНР інвестиційну угоду вже у 2020
році. Через погіршення політичного
клімату у відносинах висловлювалися
сумніви щодо можливості укладення
документа цього року (китайська
дезінформація в ЄС; наступ на свободи
у Гонконзі). Угода, за сподіваннями
Брюсселя, мала б дозволити відкрити
китайський ринок для європейських
автовиробників, компаній із
сектору фінпослуг, а також для
біотехнологічних підприємств. Цей
документ має передбачати дотримання
Китаєм високих стандартів у захисті
довкілля і прав найманих працівників.

Інтелектуальна власність
Одне з пріоритетних питань порядку
денного відносин ЄС і КНР — захист
прав на інтелектуальну власність.
Перед цією проблемою раніше також
поставала і Україна. Офіційний Київ
має негативний досвід у зв’язку із
порушенням прав інтелектуальної
власності китайською стороною у
рамках втілення окремих проєктів30.
Спершу Україна поставляла певні
види товарів, згодом така ж продукція
виходила з китайських конвеєрів із
позначкою Made in China. Передовсім
це стосувалося сфери переоснащення
китайської армії.

Безпека
Хоч ЄС і впроваджував політику, яка б
мала дозволити уникнути участі у
протиборстві Китаю та США, схоже, що
європейським столицям доведеться
визначатися. На тлі пандемії в ЄС
посилилися голоси тих, хто вважає, що
КНР становить безпекові загрози для
світу. Так, Китай часто згадується в
контексті кібератак, інформаційної
безпеки. Ембарго ЄС на продаж зброї
щодо Китаю діє вже тридцять років.

На тлі пандемії в ЄС посилилися голоси тих, хто
вважає, що КНР становить безпекові загрози
для світу.

У сфері кібербезпеки Європейський
Союз намагається проводити
обережну політику, аби, з одного
боку, не стати на заваді принципам
конкуренції, інноваційності, а з
іншого, захистити приватні дані
громадян. У ЄС існують побоювання,
що «непорядні компанії», які походять
із закордонних авторитарних країн,
можуть отримати доступ до інформації
про мешканців Європейського Союзу.
Відтак у ЄС розробили стандарти, які
мають посилити рівень захисту даних.
Закон про кібербезпеку (Cybersecurity
Act), який було погоджено в ЄС
наприкінці 2018 року, покликаний

29

China Global Investment Tracker. American Enterprise Institute: https://www.aei.org/chinaglobal-investment-tracker/?fbclid=IwAR34QFVy2H2tpIdiPJAaEKE6TlazCy9FlMMEioDnVFneEeu7HunxcDBRkI
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Клименко, І.В. Щодо окремих питань розвитку економічного співробітництва України та
Китаю в сучасних умовах. НІСД. http://old2.niss.gov.ua/articles/1359/
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протидіяти кіберзлочинам31.
Найчастіше джерелами загроз
кібербезпеці називають Китай та
Росію. Україна має проаналізувати
досвід ЄС у сфері кібербезпеки
та, за можливості, долучитися до
відповідних ініціатив. ЄС просуває
свої стандарти у світі у царині захисту
даних, у впровадженні яких уже
зацікавлені Японія, Індія та Бразилія32.
Із огляду на зростання уваги ЄС до
порушення прав людини в КНР (через
події навколо Гонконгу, дискримінацію
уйгурів) не варто очікувати будь-яких
послаблень у зв’язку з ембарго на
продаж зброї. Це може мати вплив і
на відповідну співпрацю України.

31

Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on
ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications
technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013
(Cybersecurity Act). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj

32

Annegret Bendiek, Martin Schallbruch. Europe’s Third Way in Cyberspace. What Part
Does the New EU Cybersecurity Act Play? SWP, December 2019. https://www.swp-berlin.
org/10.18449/2019C52/
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3. РИЗИКИ СПІВПРАЦІ З КНР ДЛЯ ВІДНОСИН ІЗ США
Як свідчить досвід інших держав,
зокрема Греції та Ізраїлю, для США
найчутливішими сферами співпраці
партнерів із Китаєм є ініціативи в
безпековій сфері (оборона, технології)
та в стратегічних інфраструктурних
проєктах, які є важливими для
колективної безпеки регіону (великі
міжнародні порти)33. Країнам, які
прагнуть співпрацювати з КНР у цих
сферах, доводиться обирати між
можливістю отримати китайські
інвестиції та ризиком погіршення
відносин зі США, зокрема частковим
або повним припиненням співпраці з
американцями у безпекових питаннях
(так, після рішення про допуск
китайців до порту у Хайфі США
заявили, що припинять
використовувати його для своїх
ВМС)34.
Окремої уваги для США заслуговують
технології або практики, які
уможливлюють китайський
кібершпіонаж (Huawei та 5G).
Тиск США на країни ЄС і погрози
зупинити їхню безпекову підтримку
свідчать про те, що для збереження
дружніх відносин зі Штатами
сфери, які надають китайцям
доступ до критично важливої
інформації, мають бути закритими
від співпраці з китайськими
компаніями. Україна підписала

Як свідчить досвід інших держав, для США
найчутливішими сферами співпраці партнерів
із Китаєм є ініціативи в безпековій сфері та в
стратегічних інфраструктурних проєктах, які є
важливими для колективної безпеки регіону.

меморандум щодо впровадження 5G
з конкурентом Huawei — компанією
Ericsson у 2020 році.
Україна вже зіткнулася з тиском з
боку США, які прагнуть обмежити
доступ КНР до передачі технологій
за допомогою купівлі підприємства
«Мотор Січ». Впродовж останніх
років це питання з різним
рівнем інтенсивності фігурувало
в українсько-американському
діалозі. Колишній радник
президента США з національної
безпеки Джон Болтон у 2019 році
здійснював візит до України саме
з метою переконати керівництво
«Мотор Січі» та українську владу
запобігти продажу підприємства
китайським компаніям. Це питання
загострилось після початку виборчої
кампанії в США, яка на тлі пандемії
відбувається під антикитайськими
гаслами. Є підстави вважати, що з
потенційною зміною президента
США це питання не буде знято з

33

Mario Esteban and Miguel Otero-Iglesias. Europe in the Face of US-China Rivalry. European
Think-tank Network on China (ETNC), January 2020. https://www.ifri.org/sites/default/files/
atoms/files/etnc_report_us-china-europe_january_2020_complete.pdf

34

Israel Pushes to Sell Its Biggest Port as China Builds Rival. Bloomberg, 4 Aug 2020. https://
www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-08-04/supply-chains-latest-israel-s-top-port-isfor-sale
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українсько-американського порядку
денного.
Україна є одним із постачальників
зброї (турбовентиляторних двигунів
для низки літальних апаратів,
дизельних двигунів для танків, газових
турбін для ракет «повітря-повітря») до
Китаю35. Ця техніка використовується
Китаєм для посилення своїх
військово-морських і повітряних сил,
які зараз загрожують американським
військовим в Азії. Наразі з боку
адміністрації Трампа відсутні публічні
сигнали щодо небажаності такої
українсько-китайської кооперації, але
питання продажу зброї до КНР може
стати так само чутливим у відносинах
України та США, як і питання «Мотор
Січі».
У 2002 році на тлі «кольчужного»
скандалу (імовірного продажу
Україною радарних систем Іраку)
певна увага була прикута і до
китайського чинника. Американські
та британські експерти припускали,
що «Кольчуги» могли дістатися
Багдаду через Китай, який купував
українські системи36. Згодом США
фактично оголосили дипломатичний
бойкот Україні, хоч доказів про
продаж «Кольчуг» Іраку зрештою і не

виявилося (американські дипломати
пояснювали, що для жорстких
рішень США достатньо навіть
факту записаних на плівку розмов
президента України на цю тему). На
тлі поточного загострення відносин
між США та КНР, американські
партнери, ймовірно, провадитимуть
жорсткішу політику у питанні торгівлі
України озброєнням із Китаєм.
Більш помірковано, але із
застереженням, США ставляться
до отримання іншими країнами
китайського фінансування.
Про це свідчить досвід Польщі,
Словаччини, Казахстану, яким США
радили утриматись від отримання
китайських кредитів37,38. Під час
перебування в Україні у 2019
році Болтон також висловив
занепокоєння тим, що КНР пропонує
іншим державам кредити на
умовах, які згодом призводять
до надмірної заборгованості цих
країн і роблять їх у такий спосіб
залежними від Китаю39. Водночас,
як свідчить досвід отримання
Україною інвестицій із Китаю, США
не реагує на вливання КНР коштів
у ті українські підприємства, які
не дозволяють китайцям отримати
доступ до оборонної промисловості.

35

Michael Kofman. Ukraine’s China Problem. Wilson Center, 8 Dec 2014. https://www.
wilsoncenter.org/article/ukraines-china-problem

36

Ukraine Faulted in Probe of Radar Sale. The Washington Post. 26 Nov 2002. https://www.
washingtonpost.com/archive/politics/2002/11/26/ukraine-faulted-in-probe-of-radarsale/0246c744-c8a6-4783-9378-c4786bac2fd6/

37

Mario Esteban and Miguel Otero-Iglesias. Europe in the Face of US-China Rivalry. European
Think-tank Network on China (ETNC), January 2020. https://www.ifri.org/sites/default/files/
atoms/files/etnc_report_us-china-europe_january_2020_complete.pdf

38

Pompeo, in Kazakhstan, Warns of China’s Growing Reach. The Diplomat. 03 Feb 2020. https://
thediplomat.com/2020/02/pompeo-in-kazakhstan-warns-of-chinas-growing-reach/

39

США непокоїть продаж «Мотор-Січі» китайцям — Болтон. Українська правда, 28 серпня
2019. https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/28/7224688/
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Серед інвестиційних проєктів,
які Китай планує впровадити в
Україні, можна згадати China Energy
Engineering (сміттєпереробний
завод), China Oil and Food
Corporation (інфраструктурне
оновлення порту Маріуполь)40.
Наприкінці літа 2020 року підкомісія
Україна — Китай підписала протокол,
який включає угоду про співпрацю
в сфері інфраструктурних проєктів.
Угода надасть можливість Україні
отримати кредит від Ексімбанку
КНР для будівництва нового мосту у
Кременчуці і першої черги Великої
кільцевої дороги навколо Києва41.
США схильні наразі толерувати
торгівлю між КНР та іншими
країнами (частково й тому, що
самі є залежними від китайського
ринку). Водночас є підстави
вважати, що диверсифікація ринків,
яку провадить Китай, зокрема й
подальше зменшення ролі США як
експортера сільськогосподарської
продукції для КНР, викликає
занепокоєння серед політиків
та бізнесменів США. У контексті
американсько-китайської
торговельної війни Україна майже
повністю замінила США у постачанні
сільськогосподарської продукції на
китайський ринок з окремих позицій
(кукурудза). Україна експортує в КНР
переважно сировину і купує в Китаї
здебільшого готову продукцію.

3.1. ЯК США ВПРОВАДЖУЄ
ПОЛІТИКУ ЩОДО КНР?
І республіканці, і демократи
сприймають КНР як конкурента,
який загрожує світовому
домінуванню США. Дональд Трамп
зробив жорстку позицію щодо
Китаю пріоритетом своєї виборчої
кампанії, але його політика щодо
КНР є доволі хаотичною та не
розрахована на довгу перспективу.
У разі його поразки на виборах
Демократична партія, ймовірно,

І республіканці, і демократи сприймають
КНР як конкурента, який загрожує світовому
домінуванню США.

розробить більш комплексне
бачення партнерства з КНР і
проведе аудит відносин зі своїми
партнерами відповідно до нової
стратегії. Це може мати позитивні
наслідки для України на кшталт
чіткого розуміння «червоних ліній»
для співпраці з КНР. Нова стратегія
може створити й нові виклики
для України, адже такі питання, як
торгівля з КНР зброєю, а не лише
питання «Мотор Січі», потенційно
можуть стати токсичними для
українсько-американських відносин.
«Китайська мрія перетворюється
на китайський кошмар. Поглиблення
відносин із Китаєм, якщо не

40

Китай опоясує світ. І надає Україні шанс. Укрінформ, 2 травня 2019. https://www.
ukrinform.ua/rubric-economy/2693197-kitaj-opoasue-svit-i-nadae-ukraini-sans.html

41

Україна і КНР погодили протокол про співпрацю у сфері інфраструктури. LegalHub,
28 серпня 2020. https://legalhub.online/uryad/ukrayini-i-knr-pogodyly-protokol-prospivpratsyu-u-sferi-infrastruktury/
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здійснюється з позиції впевненої
сили, неодмінно поставить
під загрозу відносини зі США —
країною, в якій опозиція проти
нового імперіалізму Китаю — це
остання велика тема, що об’єднує
Республіканську й Демократичну
партії» — таку думку в рамках
дослідження Центру «Нова Європа»
висловив Роланд Фройденштайн із
Центру європейських студій імені
Вілфреда Мартенса42.
Економічна криза й ескалація
відносин між США та КНР
загрожують виконанню першого
етапу торгової угоди, яку ці країни
підписали на початку 2020 року.
Трамп зацікавлений у дотриманні
цієї угоди до президентських
виборів, але після переобрання,
найпевніше, продовжуватиме
жорстку лінію щодо КНР. Відтак
незалежно від результатів
президентських виборів у США,
Україні слід очікувати, що її
відносини з Китаєм будуть в зоні
пильної уваги США і, найімовірніше,
підлягатимуть жорсткішому
регулюванню з боку американських
партнерів.

3.2. ЯКІ ВИКЛИКИ ДЛЯ США
СТВОРЮЄ КНР І ЯК США НА
НИХ РЕАГУЄ?
Виклик домінуванню західних
демократій на чолі зі США
КНР створює загрозу глобальному
ліберальному порядку, змінюючи
зони впливу основних гравців.
Разом із Росією Китай створює
альтернативний центр тяжіння,
який об’єднує навколо себе
країни зі слабкою демократією
та авторитарними режимами.
До 2014 року Україна офіційно
підтримувала позицію Китаю щодо
Тибету та забороняла мирні зібрання
представників руху «Фалуньгун»43,44.
Із 2014 року українська влада
уникає висловлювань у зв’язку з
правозахисними питаннями, які
розколюють США та КНР. Під час
минулорічних протестів у Гонконзі
Україна не солідаризувалася із
позицією США, але й не робила заяв
на підтримку дій Китаю.

КНР створює загрозу глобальному
ліберальному порядку, змінюючи
зони впливу основних гравців.

42

Які ризики створює поглиблення співпраці України з Китаєм для її відносин із ЄС і
США? Центр «Нова Європа», 6 серпня 2020. http://neweurope.org.ua/analytics/yaki-ryzykystvoryuye-poglyblennya-spivpratsi-ukrayiny-z-kytayem-dlya-yiyi-vidnosyn-iz-yes-i-ssha/

43

Грищенко підтримує приналежність Тибету до Китаю. Українська правда, 22 липня 2012.
https://www.pravda.com.ua/news/2012/07/22/6969269/

44

Порушення свободи мирних зібрань. Китай тисне на МЗС, а МЗС на КМДА? (в додатку
лист МЗС для службового користування). УГСПЛ, 14 травня 2010. https://helsinki.org.ua/
articles/porushennya-svobody-myrnyh-zibran-kytaj-tysne-na-mzs-a-mzs-na-kmda-v-dodatkulyst-mzs-dlya-sluzhbovoho-korystuvannya/
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США підтримує інші країни (Японію та
певною мірою Індію) для створення
альтернативних Китаю центрів впливу
в певних регіонах світу та об’єднує
зусилля з іншими демократичними
державами для протистояння КНР,
зокрема й у контексті концепції
вільного і відкритого ІндоТихоокеанського регіону.45 Наприклад,
Австралія нещодавно приєдналася
до США у спробах переконати інші
провідні демократії, включно з ЄС,
активніше захищати ліберальні
цінності від впливу комуністичної
ідеології. У заявах до своїх
партнерів, які можуть потрапити під
вплив КНР, США також невпинно
наголошують на тому, що співпраця
з недемократичними державами
шкодитиме розвитку демократії в цих
країнах.
У відповідь на політику КНР щодо
COVID-19 (замовчування масштабів
розповсюдження вірусу на початку
2020 року, «маскова дипломатія»
Китаю) США заявили про намір вийти
із Всесвітньої організації охорони
здоров’я. Із боку республіканців
лунали заклики до інших провідних
демократій створити альтернативу
ООН — без Китаю, який наразі через
своїх представників в організації
суттєво впливає на правозахисний
порядок денний. Реагуючи на масові
випадки порушення прав людини
у КНР, США запроваджують санкції

проти тих, хто був причетний до
правопорушень (Гонконг: заборони на
подорожі та заморожування активів
китайських політиків).
Разом зі зростанням впливу Китаю
у регіоні США може вимагати від
України більш чіткої позиції з
ідеологічних питань (права людини у
КНР). Тут варто згадати спільну заяву
Джорджа Буша та Віктора Ющенка
у 2005 році про «підтримку поступу
свободи у таких країнах, як Куба і
Білорусь». Вашингтон, як бачимо,
раніше вже виступав зі схожими
ініціативами, які зрештою позначалися
на двосторонній співпраці з третіми
країнами46.

Безпекові виклики
Зростання військової міці КНР
За темпами озброєння Китай
випереджає всі країни світу. За
даними Стокгольмського інституту

За темпами озброєння Китай випереджає всі
країни світу.
дослідження проблем світу (SIPRI),
у 2019 році Китай опинився на
другому місці в рейтингу країн з
найбільшими військовими витратами

45

A free and open Indo-Pacific. Department of State, United States of America, 4 Nov 2019.
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf

46

Альона Гетьманчук, Сергій Солодкий, Катерина Зарембо. М’яка сила України в регіоні:
інструмент ефективної зовнішньої політики. Центр «Нова Європа», 2011. http://
neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Myaka-syla-Ukrayiny-v-regyone.pdf
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у світі (2019 рік: + 5,1% до 2018)47.
Окрім модернізації озброєння КНР
впроваджує військові реформи, які
до 2050 року повинні вивести
збройні сили країни на новий
рівень. Розвідувальне управління
Міністерства оборони США пояснює
швидке перетворення Китаю на
«військову супердержаву» тим, що
китайська влада заощадила великі
кошти на дослідження та розробки,
купуючи, модернізуючи або крадучи
інтелектуальну власність інших
країн48. Постачаючи Китаю озброєння,
Україна сприяє посиленню військової
міці КНР і у такий спосіб грає на боці
супротивника США.
За спостереженнями Річарда Вайтца,
старшого наукового співробітника
і директора Центру військовополітичного аналізу в Інституті
Хадсона, США: «За попередніх урядів
продаж зброї з України до Китаю
допоміг Народно-визвольній армії
Китаю посилити свої військовоморські й повітряні сили, які зараз
загрожують американським і
європейським силам в Азії, а також
Індії, Японії та іншим азійським
країнам. Якби Україна придбала 5G
обладнання у китайських компаній,

таких як Huawei, перспективи
співпраці української розвідки з
країнами НАТО суттєво знизились»49.
Останнім часом США збільшують
свої військові витрати (2019 рік:
+5,3% до 2018) — частково у
відповідь на зростання військової
міці КНР50. Понад те, США посилюють
експортний контроль, мета якого —
унеможливити передачу технологій
або продукції, які потенційно
можуть бути використані Китаєм
для посилення своїх збройних сил.
Експортну перевірку США здійснюють
не тільки щодо американських
підприємств, але й щодо компаній
країн-партнерів (включно із
ЄС). Жорсткіший експортний контроль
означатиме для України неможливість
повторення інциденту з «кольчугами»
та необхідність заздалегідь
обговорювати зі США будь-які питання,
чутливі для американських партнерів,
щоб запобігти запровадженню
екстериторіальних санкцій США проти
українських компаній.

Послаблення безпеки країнпартнерів (насамперед ЄС і НАТО)
Китай надає кредити багатьом
країнам світу, зокрема й державам

47

Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching
$1917 billion in 2019, SIPRI, 27 Apr 2020. https://www.sipri.org/media/press-release/2020/
global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917billion

48

Die Welt: Шлях Китаю до військової супердержави. Український тиждень, 22 березня 2019.
https://tyzhden.ua/World/227744

49

Які ризики створює поглиблення співпраці України з Китаєм для її відносин із ЄС і
США? Центр “Нова Європа”, 6 серпня 2020. http://neweurope.org.ua/analytics/yaki-ryzykystvoryuye-poglyblennya-spivpratsi-ukrayiny-z-kytayem-dlya-yiyi-vidnosyn-iz-yes-i-ssha/

50

Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching
$1917 billion in 2019, SIPRI, 27 Apr 2020. https://www.sipri.org/media/press-release/2020/
global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917billion
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Графік 3. Китайська ініціатива «Один пояс, один шлях»
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Центральної, Південної та Східної
Європи, більшість із яких мають тісні
зв’язки зі США. На відміну від стійких
і заможніших демократій, таким
країнам, як Угорщина, Словаччина та
Сербія легше спокуситися китайським
фінансуванням. КНР пропонує цим
країнам кредити на двосторонні
інфраструктурні проєкти та ініціативи
в рамках програми «Один пояс, один
шлях», просуває свій бізнес через
платформу «17 + 1», яка була створена
для співпраці КНР саме з країнами
цього регіону, лобіює розбудову мережі
5G за допомогою Huawei (див. графік
3)51. Країни, які мають заборгованість

51

перед КНР, ризикують потрапити
у залежність від Китаю, який може
намагатись отримати інформацію про
безпеку й оборону держави-боржника.
Через слабкі демократичні інститути
та економічну кризу Україна також
знаходиться у зоні ризику й може
потрапити у фінансову залежність від
Китаю, який намагатиметься тиснути
на українські компанії, щоб отримати
стратегічно важливу інформацію.
Як свідчить досвід Польщі,
Словаччини, Казахстану, США зазвичай
радять партнерам утриматись від
отримання інвестицій з Китаю.

Belt and Road Initiative.The World Bank, 29 March 2019. https://www.worldbank.org/en/topic/
regional-integration/brief/belt-and-road-initiative
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Пояснюють це тим, що привабливість
китайських інвестицій може призвести
до втрати суверенітету і зашкодити
довгостроковому розвитку країни
(приклад такої залежності: Сербія, яка
заборгувала КНР 6 млрд дол). Наразі
США лише застерігають Україну, що
китайські кредити можуть призвести
до негативних економічних та
політичних наслідків.
США розцінюють китайські інвестиції
у масштабні інфраструктурні
та оборонні проєкти як більш
небезпечний виклик, ніж
кредитування нестійких демократій.
Адміністрація Трампа вважає
використання технології Huawei для
мереж 5G викликом для безпеки
США та ЄС через можливість злому
китайцями інформаційних систем
державних установ та стратегічних
підприємств. США також вважають
небезпечним надання доступу до
великих інфраструктурних об’єктів.
Наприклад, у 2016 році китайці
купили 51% акцій і у такий спосіб
отримали контроль над Пірейським
портом у Греції — другим за
розміром контейнерним портом
у Середземномор’ї та найбільшим
пасажирським портом Європи. Ще
одним приводом для занепокоєння
США стала нещодавня участь
китайської компанії у тендері з
будівництва найбільшого у світі
заводу з опріснення, який має
розташовуватись біля ізраїльської
військової бази.

Ситуація з продажем заводу «Мотор
Січ» демонструє, що США вважає
українські оборонні технології
важливим ресурсом, який може
посилити Китай. Майкл Емерсон,
асоційований старший науковий
дослідник Центру європейських
політичних досліджень (CEPS),
Бельгія з цього приводу зазначив
Центру «Нова Європа»: «Показова
ситуація з підприємством, яке
виробляє вертолітні двигуни «Мотор
Січ». Більшість акцій у ньому раніше
купили китайські компанії, але
зараз цей продаж застряг на рівні
Антимонопольного комітету України.
Краще було б заблокувати цю угоду,
позаяк в іншому випадку ці інвестиції
коштуватимуть українській державі
надто дорого і в сучасній ситуації
вона може втратити підтримку з
боку США».52
Адміністрація Трампа тисне на своїх
союзників, щоб вони заборонили
використання технології Huawei
для мереж 5G та не надавали
китайцям доступу до стратегічної
інфраструктури. Основний
метод тиску — погрози зупинити
безпекову співпрацю. Наприклад,
у Польщі Помпео заявив, що якщо
Huawei залишиться в країні, це
перешкоджатиме американськопольському співробітництву в
контексті безпеки53. В Ізраїлі США
наполягали на тому, щоб країна
зменшила присутність Китаю
в ізраїльському порту Хайфа.

52

Які ризики створює поглиблення співпраці України з Китаєм для її відносин із ЄС і
США? Центр “Нова Європа”, 6 серпня 2020. http://neweurope.org.ua/analytics/yaki-ryzykystvoryuye-poglyblennya-spivpratsi-ukrayiny-z-kytayem-dlya-yiyi-vidnosyn-iz-yes-i-ssha/

53

Mario Esteban and Miguel Otero-Iglesias. Europe in the Face of US-China Rivalry. European
Think-tank Network on China (ETNC), January 2020. https://www.ifri.org/sites/default/files/
atoms/files/etnc_report_us-china-europe_january_2020_complete.pdf
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Графік 4. Походження кібератак на США. Атаки найчастіше спрямовані з Китаю,
США, Індії та Росії
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Невиконання цієї вимоги могло
поставити під загрозу продовження
використання порту п’ятим флотом
США.
Не виключається, що Трамп, в разі
переобрання, посилить тиск на
ЄС щодо 5G. Країни, які залежать
від фінансування МВФ, можуть
постати перед новою умовою для
отримання траншів: відмовитись від
співпраці з Huawei. Це має стати
попереджувальним сигналом і для
української влади, якщо вона захоче
змінити партнера по розбудові 5G в
Україні.

Шпигунство Кіберзагроза з боку
Китаю вже понад 10 років є одним із
головних викликів для США (див.
графік 4)54. Серед прикладів викликів
для кібербезпеки США можна згадати
хакерські атаки на державні та
приватні сервери з метою крадіжки
інформації та підозри у кібершпіонажі

54

через технології китайських компаній
(Huawei). США також вбачає загрозу у
китайських підприємцях, дослідниках
та студентах, які приїжджають у країну
на роботу або навчання і мають
доступ до важливих інфраструктурних
та військових об’єктів. Попри
застереження латвійських спецслужб
та українських активістів з груп
реагування на кіберзагрози, Україна
регулярно закуповує обладнання для
відеоспостереження у компанії
HikVision, яка належить державному
підприємству Китаю. Експерти
повідомляли, що у китайських камерах
вбудовано механізм
несанкціонованого прихованого
доступу до пристроїв (backdoor) і
припускають, що дані з камер можуть
надходити на китайські сервери.

Кіберзагроза з боку Китаю вже понад 10 років є
одним із головних викликів для США.

The true location of the attackers remains unknown. Softpedia news, 25 Aug 2014. https://
news.softpedia.com/news/United-States-Targeted-by-Cyber-Attacks-Originating-from-Chinathe-US-India-and-Russia-456235.shtml
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Деякі американські співрозмовники
висловлюють певне занепокоєння
тим, що у 2017 році Китай подарував
телекомунікаційне обладнання
державній інституції (МЗС України)
вартістю близько 100 тис дол.
У липні 2020 року у Харкові
розпочав роботу перший Центр
підтримки підприємців Дія.Бізнес,
ініційований Міністерством
цифрової трансформації України.
Спонсором проєкту, разом із Visa,
стала компанія Huawei. Голова
Харківської ОДА Олексій Кучер
пов’язує вибір міста для відкриття
офісу із потенціалом харківського
IT-сектору. Тісна співпраця
китайської компанії, яку США
пов’язують із кібершпіонажем, з
українським міністерством та її
доступ до новітніх інформаційних
технологій цілком ймовірно може
викликати у майбутньому
занепокоєння з боку американських
партнерів55.

Ситуація навколо продажу заводу «Мотор Січ»
свідчить про те, що Україна має потужний
ресурс у сфері авіатехнологій, а КНР зацікавлені
в отриманні доступу до цієї інтелектуальної
власності.

США застосували низку заходів для
боротьби зі шпигунством. Відмовили
у в’їзді до США певним категоріям
китайських робітників, дослідників
та студентів. Закрили Huawei та ZTE
доступ до ринку США. Заборонили
службовцям ВМС США користуватися
китайським сервісом TikTok.
Запровадили санкції щодо виробника
камер відеоспостереження HikVision56.

Інтелектуальна власність Окрім
хакерських атак, які можуть призвести
до крадіжки новітніх технологій,
США вбачає загрозу і в співпраці
американських підприємств із
китайськими: відомі численні випадки,
коли в обмін на доступ до китайського
ринку, американські фірми були
змушені ділитися інформацією,
яка містила комерційну таємницю.
Ситуація навколо продажу заводу
«Мотор Січ» свідчить про те, що
Україна має потужний ресурс у сфері
авіатехнологій, а КНР зацікавлені
в отриманні доступу до цієї
інтелектуальної власності.
Торгова угода між США та КНР (2020)
вводить жорсткіше регулювання
у питаннях комерційної таємниці,
використання торгових марок та
піратства. Не виключається, що
Вашингтон запровадить санкції щодо
компаній, які США визначать як такі,
що були залучені до крадіжки прав
інтелектуальної власності57.

55

Перший в Україні Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес запрацював у Харкові. Huawei,
1 липня 2020. https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200701?fbclid=IwAR19vbIxdJE5B
LdnWb58cK70MpMZiDWaQCVm0aH5apnrhEq_OGP0Rt4v9ZU

56

Чому Київ закупає китайські камери спостереження і чим вони можуть бути небезпечні?
Хмарочос, 3 травня 2020. https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/03/chomu-kyyiv-zakupayekytajski-kamery-sposterezhennya-i-chym-vony-mozhut-buty-nebezpechni/

57

Після купівлі «Мотор-Січі» у китайців можуть опинитись українські авіатехнології.
Українська правда, 28 серпня 2019.https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/28/7224661/
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Графік 5. Динаміка українсько-китайської двосторонньої торгівлі 2010-2018 рр.
Динаміка українсько-китайської двосторонньої торгівлі 2010-2018 рр., млрд дол.

Джерело: Державна служба статистики України

Таблиця 1. Ключові товарні позиції українсько-китайської торгівлі у 2018 р.
Таблиця 2. Ключові товарні позиції українсько-китайської торгівлі у 2018 р.
Частка* товару в
Експорт у КНР

Частка* товару в
Імпорт із КНР

експорті
України

імпорті КНР

експорті КНР

імпорті
України

Залізна руда та
концентрати

23%

0,9%

Напівпровідники

2,1%

94%

Кукурудза

14%

62%

Смартфони

0,2%

59%

Олія та насіння соняшнику

8%

58%

Комп’ютери

0,3%

68%

Турбореактивні двигуни

57%

2,5%

Прокат плоский сталевий
або з нелегованої сталі

1,5%

46%

Макуха в гранулах

15%

22%

Пестициди

3,1%

17%

*частка експорту / імпорту товару в КНР / з КНР в загальному експорті / імпорті цього товару
Джерело: International Trade Center / Trade Map
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Економічна залежність
США посідає перше місце серед країнімпортерів китайських товарів. Разом
із Канадою та Мексикою КНР входить
у топ-3 ринків збуту продукції зі США.
Попри спроби досягти більшої
незалежності від китайського ринку,
товарообіг із КНР зменшився за 2019
рік лише на 11%. Через тісні зв’язки
між двома найбільшими економіками
світу зменшити незалежність США від
КНР можливо лише в довгостроковій
перспективі, після переорієнтації
американської економіки на інші
ринки. Відтак США змушені шукати
компроміс щодо торгівлі з Китаєм і не
можуть розірвати цей зв’язок. По
деяких товарних позиціях (авіація, соя,
автотранспорт та мікрочіпи) Китай є
головним ринком збуту для США. Це
відкриває для КНР можливості для
тиску на США через встановлення
імпортного мита на американську
продукцію. Особливо вразливою для
тиску є агропродукція.
Китай стає головним торговельним
партнером України, залишивши
позаду США та РФ, з негативним
сальдо для України у 5,4 млрд дол.

(див. графік 5, таблиця 1). 58 Україна не
є імпортозалежною від КНР, натомість
відмова від закупки китайської
продукції машинобудування могла
б посилити позиції українського
виробника59. Попри зростання частки
КНР у структурі українського експорту
сировини, Україна має інші ринки
збуту продукції.
США впроваджують низку заходів
для послаблення своєї залежності від
китайського ринку. До них належать
заборона федеральним пенсійним
фондам інвестувати в акції китайських
компаній, введення імпортних мит (з
2018 року, з початком торговельної
війни з Китаєм, США намагаються
стати більш незалежними від
китайського ринку). З цією метою були
введені імпортні мита на китайські
товари (побутову техніку, медичні
прилади, зброю тощо). США також
поступово диверсифікують ринки
збуту (соя: Європа, Єгипет, Пакистан)
та намагаються переконати країнипартнери, які так само залежать
від торгівлі з КНР (Австралія), що
їм слід досягти більшої автономії
від китайського ринку та об’єднати
зусилля зі США з метою послаблення
економіки Китаю.

Китай стає головним торговельним партнером
України, залишивши позаду США та РФ, з
негативним сальдо для України у 5,4 млрд дол.

58

Дроботюк О. Українсько-китайське економічне співробітництво: підсумки 2010-2018 рр.
Українська асоціація китаєзнавців, 2019. https://sinologist.com.ua/drobotyuk-o-ukrayinskokytajske-ekonomichne-spivrobitnytstvo-pidsumky-2010-2018-rr/

59

Україна-Китай. Колоніальний дисбаланс. Український Тиждень, 13 серпня 2019. https://
tyzhden.ua/Economics/233713
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4. РИЗИКИ СПІВПРАЦІ З КНР ДЛЯ ВІДНОСИН
ІЗ НАТО
НАТО офіційно не висловлювала
застережень щодо співпраці України
з Китайською Народною Республікою.
Ба більше, наразі Альянс, так само
як і Україна, перебуває у пошуку
форматів відносин з КНР. Вочевидь,
на інституційному рівні НАТО і в
майбутньому не висловлюватиме
застережень щодо українськокитайської співпраці, втім, на рівні
окремих держав-членів НАТО Україна,
імовірно, все ж зіштовхнеться з
необхідністю «обрати сторону».
Це обумовлено, перш за все,
відмінністю в інституційному та
міждержавному підходах НАТО до
КНР: як інституція НАТО декларує, що
бере до уваги загрозу з боку Китаю,
але прагне розвивати з ним відносини.
Водночас, між США, ЄС, Туреччиною і
Канадою, які мають асиметричні
інтереси щодо КНР, існують суттєві
протиріччя. Пам’ятаючи, що рішення в
НАТО приймаються консенсусом і
будь-яка держава може почати
блокувати певні рішення Альянсу по
Україні, як це було у випадку з
Угорщиною та Комісією Україна-НАТО
на найвищому рівні, Україні потрібно
балансувати між європейськими
партнерами та США, вибудовуючи
свою стратегію відносин із КНР.
Цілком можливо, що наразі брак
єдиної узгодженої позиції НАТО
щодо співробітництва з Китаєм
створює певний простір для маневру
Києва: обережна та вибіркова
співпраця не матиме суттєвих
наслідків для євроатлантичної
інтеграції України. Україні потрібно

Україні потрібно не боятись розвивати
відносини у тих сферах, які не втягували б її
в економічну залежність від КНР; водночас,
зважати на те, що кібербезпека або інвестиції в
інфраструктурні проєкти є чутливим сферами у
співпраці з КНР.

не боятись розвивати відносини
у тих сферах, які не втягували б
її в економічну залежність від
КНР; водночас, зважати на те,
що кібербезпека або інвестиції в
інфраструктурні проєкти є чутливим
сферами у співпраці з КНР. Зокрема,
США будуть пильно стежити за
дотриманням Україною меморандуму
про співпрацю з компанією Ericsson
(а не Huawei) щодо розбудови 5G,
а також за питанням «Мотор Січі»,
яке під впливом Сполучених Штатів
може стати більш вагомим на
порядку денному Україна-НАТО.

4.1. ЯК НАТО ВПРОВАДЖУЄ
ПОЛІТИКУ ЩОДО КНР?
Відносно донедавна КНР була
відсутня на порядку денному НАТО.
Вперше ідея про те, що Китай
потенційно може становити виклик
з’явились в Альянсі у 2012-2013
роках з подачі Вашингтона за
«стратегічного розвороту США до Азії»
та збільшення присутності Штатів в
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Однак після анексії Криму та початку
війни на Донбасі першочерговими
для НАТО були питання стримування
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Російської Федерації та збільшення
обороноздатності Альянсу.
У цей час Китай, що стрімко
нарощував свій військовий потенціал,
здебільшого турбував НАТО у
контексті його залучення до форматів
контролю над озброєннями. З огляду
на це, в Альянсі неодноразово
наголошували, що підтримують
приєднання Китаю, який має другий
оборонний бюджет світу60, до
російсько-американських переговорів,
зокрема, до консультацій щодо
контролю над ядерними озброєннями
у червні 2020 року у Відні61. Втім, КНР
нехтує закликами Альянсу долучитись
до згаданих форматів.
За останні роки Китаю вдалося не
тільки збільшити свій військовий
та економічний потенціал, але
і наростити свій вплив у Європі
(особливо у її Центрально-Східній
частині) настільки, що про нього
почали стурбовано говорити і в
Альянсі. Так, на саміті НАТО в Лондоні

На саміті НАТО в Лондоні у грудні 2019 року
вперше за всю історію Альянсу держав-члени
винесли на порядок денний обговорення теми
КНР як потенційної загрози.

у грудні 2019 року вперше за всю
історію НАТО держав-члени винесли
на порядок денний обговорення
теми КНР як потенційної загрози.
Зі спільної Лондонської декларації
лідерів держав-членів Альянсу: «Ми
визнаємо, що зростаючий вплив
та міжнародна політика Китаю
становлять як можливості, так і
виклики, які нам необхідно вирішувати
спільно, як Альянсу.62»
Таким чином, НАТО почала
впроваджувати політику щодо КНР
лише з початку 2020 року і фактично,
як і Україна, перебуває наразі у
пошуку форматів розбудови відносин
із Китаєм. Про це свідчить поява у
2019-2020 роках великої кількості
аналітичних матеріалів на тему
того, як НАТО варто вибудовувати
відносини із КНР та які виклики
останній становить для Альянсу (досі
інтерес аналітиків був переважно
прикутий до двосторонніх відносин
КНР із США та ЄС).
КНР поки відсутня на рівні
стратегічних документів Альянсу, втім,
імовірно, що китайське питання
знайде своє відображення у новій
Стратегічній концепції НАТО, розробка
якої розпочалась у 2020 році.
Документ є дорожньою картою
Альянсу, що визначає його діяльність

60

Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching
$1917 billion in 2019. SIPRI, 27 Apr 2020. https://www.sipri.org/media/press-release/2020/
global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917billion

61

Statements by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and Mark Esper, US Secretary
of Defense. NATO, 26 Jun 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_176811.
htm?selectedLocale=en

62

London Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting
of the North Atlantic Council in London, 3-4 December 2019, NATO. 4 Dec 2019. https://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm
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на 10 років, і прийде на зміну
концепції 2010 року. Водночас, Китай
також є серед питань, які
розглядаються в рамках NATO
Reflection Process — процес рефлексій
з приводу того, у якому напрямку має
рухатись Альянс у наступні 10 років.
Запускаючи 8 червня поточного року
цю ініціативу-діалог НАТО-203063,
Генеральний Секретар НАТО Єнс
Столтенберг наголосив, що станом на
сьогодні трьома глобальними
викликами є COVID-19, тероризм та
зростаюча могутність КНР64.

4.2. ЯКІ ВИКЛИКИ ДЛЯ НАТО
СТВОРЮЄ КНР?
Так само, як КНР донедавна була
майже відсутня на порядку денному
НАТО, мало уваги приділяв власне
Альянсу і Китай. Аналіз наративів
російських та китайських медіа,
проведений NATO StratCom COE у
червні 2020 року, показує, що наразі
НАТО набагато більше присутня на
порядку денному Росії, ніж КНР65.
Переважно формулювання про
те, що «ведмідь та дракон (тобто
Росія і КНР — ред.) об’єдналися, щоб
стримувати НАТО» зустрічаються
у російському медійному просторі,
а не китайському. Китайські медіа

Імовірно, що китайське питання знайде
своє відображення у новій Стратегічній
концепції НАТО. Китай також є серед питань,
які розглядаються в рамках NATO Reflection
Process.

здебільшого негативно висвітлюють
США, а не НАТО.
Так само на рівні стратегічних
документів КНР НАТО не згадується
як загроза або виклик: в останній
Білій книзі з національної оборони
Китаю від 2019 року Альянс
згадується лише один раз в контексті
трансформації міжнародного
стратегічного ландшафту: «НАТО
продовжило своє розширення,
активізувало військове розгортання
в Центральній та Східній Європі,
проводило часті військові
навчання.66»
На думку дослідників, враховуючи
поступове визнання державамичленами НАТО Китаю як загрози,
ситуація може змінитись у

Наразі НАТО набагато більше присутня на
порядку денному Росії, ніж КНР.
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Secretary General launches NATO 2030 to make our strong Alliance even stronger. NATO, 8 Jun
2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176193.htm
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NATO Secretary General underlines the need for NATO to take a more global approach. NATO,
30 Jun 2020 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176985.htm

65

The People’s Republic of China and the Russian Federation as Strategic Allies. NATO strategic
Communications Centre of Excellence, June 2020. https://www.stratcomcoe.org/peoplesrepublic-china-and-russian-federation-strategic-allies

66

China’s National Defense in the New Era. The State Council Information Office of the People’s
Republic of China, July 2019. http://www.chinadaily.com.cn/specials/whitepaperonnationaldefen
seinnewera.pdf
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майбутньому, а відносини КНР-НАТО —
загостритись. Втім, справедливо було
б зазначити, що КНР вже потенційно
створює певні загрози як для державчленів, так і опосередковано для
Альянсу в цілому.

Загроза єдності
Конфронтація зі США, нейтральна
риторика щодо НАТО та розбудова
економічних відносин із
європейськими державами свідчать
про застосування Китаєм принципу
«розділяй та владарюй» щодо
держав-членів НАТО. Таким чином
загроза єдності держав-членів
Альянсу є ключовим викликом серед
тих, що КНР потенційно створює для
НАТО.
Це обумовлено, перш за все,
асиметрією інтересів державчленів щодо Китаю, яку він вміло
використовує на досягнення власних
цілей. Зокрема, йдеться про лінії

Загроза єдності держав-членів Альянсу
є ключовим викликом серед тих, що КНР
потенційно створює для НАТО.

розлому між США та Європою, а також
між різними державами-членами ЄС,
у таких сферах: безпека, економіка,
права людини.
Як вже зазначалось у попередніх
розділах, США мають більш жорсткі
позиції у всіх трьох питаннях, ніж
європейські партнери, в той час
як держави-члени ЄС намагаються
впроваджувати політику балансу
та уникати ситуацій, де б довелося
зайняти одну зі сторін. Показовими
у цьому випадку є протиріччя між
США і ФРН щодо заборони діяльності
компанії Huawei у питанні розвитку
мереж 5G67 або ситуація довкола
Азійського банку інфраструктурних
інвестицій (AIIB), учасниками якого є
більшість європейських держав, втім,
від приєднання до якого відмовились
США68.
Водночас, попри намагання
впроваджувати єдиний підхід щодо
КНР, і в самому ЄС наразі не має
чіткої спільної стратегії щодо Китаю.
Натомість держави-члени борються за
китайські інвестиції в рамках проєктів
«17+1» та «Один пояс, один шлях»69.
В результаті, залежні від китайських
інвестицій, держави часом починають
впроваджувати політики, вигідні
КНР. Наприклад, у червні 2016 року
Греція заблокувала спільну заяву ЄС
із закликом до Китаю дотримуватися
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міжнародного морського права.
Наступного року Афіни також
відмовилися схвалити заяву ЄС із
закликом до Китаю поважати свободу
слова70. Такі дії Греції виглядали
особливо дивно з огляду на те,
що Греція постійно закликає інші
держави, особливо сусідню Туреччину,
поважати міжнародне морське право
та права людини.
Брак єдності між державами-членами
НАТО обумовлюють не лише різні
позиції США та Європи. Туреччина, що
наразі переживає боргову та валютну
кризу і намагається покращити
ситуацію за рахунок китайських
інвестицій, навряд чи займатиме
жорстку позицію щодо КНР в рамках
Альянсу71. Водночас, непростими
наразі є відносини КНР та Канади,
які, з одного боку, є одними з
найбільших торговельних партнерів,
проте наразі перебувають у розпалі
скандалу через затриману у Канаді
доньку засновника Huawei та арешт у
КНР двох канадців за нібито
шпигунство72.
Брак єдиної безпекової ідентичності
(security identity) у держав-членів
НАТО є тією ахіллесовою п’ятою
Альянсу, якою користатиметься КНР у
власних інтересах. Відмінність позицій
держав-членів НАТО небезпечна,
перш за все, з огляду на те, що
рішення в Альянсі ухвалюються
консенсусом, тож, як свідчить приклад

Брак єдиної безпекової ідентичності
(security identity) у держав-членів НАТО
є тією ахіллесовою п’ятою Альянсу, якою
користатиметься КНР у власних інтересах.

Греції в ЄС, політичного впливу КНР на
одного члена буде достатньо, щоб
заблокувати рішення Альянсу. До того
ж, із огляду на конфронтацію між США
і Китаєм європейські партнери по
НАТО можуть одного дня опинитись у
ситуації, коли їм необхідно буде
обирати між економічними зв’язками
із КНР та стратегічним партнерством
зі США.

Політичного впливу КНР на одного члена буде
достатньо, щоб заблокувати рішення Альянсу.

Безпекові виклики
Опосередковано Китай створює
також певні ризики для безпеки
Альянсу: він збільшує свою
присутність в Арктиці, Африці та
Середземномор’ї (що становлять
сферу інтересів НАТО та через
які між Альянсом і КНР з часом
можуть виникнути суперечки),
проводить спільні навчання з Росією
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(«Восток-2018», «Центр-2019»
та ін.), порушує морське право тощо.
Крім того, технологія 5G китайської
компанії Huawei та залучення Китаю
до інфраструктурних проєктів
держав-членів може становити
загрозу кібербезпеці Альянсу,
створюючи ризики для обміну
конфіденційною інформацією
між державами-членами. США
неодноразово застерігали про це
союзників по НАТО, зокрема Польщу
і Угорщину. За словами Майка
Помпео, Вашингтону буде складніше
співпрацювати з країнами, що
будуть розгортати на своїй
території обладнання китайського
телекомунікаційного гіганта
Huawei73.

політичне шпигунство Китаю
(Німеччина) та зростання діяльності
китайської розвідки (Чехія), китайське
«профілювання» — пошук необхідних
людей серед місцевого населення та
побудова довготермінових контактів з
ними (Нідерланди, Литва)74.

Хоча на порядку денному державчленів НАТО китайська загроза ще
не займає такого місця, як російська
(особливо у Східній Європі), однак
держави дедалі більше усвідомлюють
потенційні небезпеки з боку Китаю.
Про це свідчить дослідження, що
аналізує звіти розвідок європейських
держав, Канади та США з метою
виявлення спільних тенденцій серед
загроз, які ці держави ідентифікують
для себе з боку КНР.

4.3. ЯК НАТО РЕАГУЄ
НА ВИКЛИКИ З БОКУ КИТАЮ?

Зокрема, йдеться про занепокоєння
інвестиціями КНР у критичну
інфраструктуру європейських
держав (Велика Британія, Данія),

Альянсу рекомендується, зокрема,
запровадити Раду НАТО-Китай, на
кшталт вже існуючої Ради НАТОРосія, яка, з одного боку, буде

Деякі з виявлених тенденцій
включають також політичний та
економічний тиск, який чинить Китай
з метою отримання підтримки своїй
політиці (сприяння засудженню
Тайваню та Тибету або територіальних
суперечок у Південно-Китайському
морі), використання китайської
діаспори для справ розвідки тощо.

У той час, як на рівні розробки власних
стратегічних документів щодо Китаю
НАТО просунувся наразі недалеко
(йдеться про згадані вище нову
стратегічну концепцію НАТО та NATO
Reflection Process), експертна спільнота
сформувала низку рекомендацій,
які варто було б вжити Альянсу,
вибудовуючи відносини з КНР.
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свідчити про більш злагоджений
підхід союзників до КНР як виклику,
але водночас стане майданчиком
для розвитку конструктивних
відносин із Китаєм, наприклад, в
операціях з боротьби з піратством75.
Україні теж не варто нехтувати
співпрацею з КНР у таких
нейтральних сферах.
Державам-членами НАТО
пропонується також посилити
обмеження на китайські інвестиції
в ключові технологічні сектори по
обидва боки Атлантики76. Хоча США
та європейські країни мають відмінні
позиції щодо цього питання, Україні
також варто бути обережною із
співпрацею з КНР у цих секторах.
НАТО слід розвивати відносини
з ключовими демократіями ІндоТихоокеанського регіону: Австралія,
Нова Зеландія, Південна Корея,
Японія, зокрема, шляхом встановлення
військового штабу та/або Центру
передового досвіду НАТО (Center of
Excellence) в одній з країн регіону77.

Україна теж може взяти на озброєння
цю рекомендацію та на азійському
напрямку приділяти більше уваги саме
цим країнам.
Державам-членам ЄС та партнерам
по НАТО рекомендується також
тісніше співпрацювати у сфері
кібербезпеки78. У 2019 році міністр
внутрішніх справ Польщі закликав
ЄС і НАТО зайняти спільну позицію
щодо Huawei після затримання
працівника Huawei за звинуваченням
у шпигунстві79. Аналогічні заклики
висловлював також міністр IT Естонії80.
Маючи досвід протидії російським
кібернападам, Україна може
ініціювати та усіляко промотувати
власне залучення до цих форматів
взаємодії.
У контексті захисту від кібер нападів
варто згадати, що у липні 2016
року держави-члени НАТО визнали
кіберпростір сферою, в яких Альянс
повинен захищати себе так само
ефективно, як у повітрі, на суші та в
морі. Водночас на Брюссельському
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саміті у 2018 році держави-члени
домовилися створити Центр
операцій в кіберпросторі (Cyberspace
Operations Centre), який, як очікується,
буде повністю забезпечений штатом
та функціонуватиме з 2023 року81.
Було також погоджено, що НАТО може
використовувати кібер спроможності
окремих держав-членів для своїх
місій та операцій82.
Справедливо згадати, що таких кроків
для забезпечення безпеки своїх
держав-членів у кіберпросторі Альянс
вжив перш за все через загрозу з
боку Росії, яка тривалий час була
однією з найголовніших проблем
на порядку денному об’єднання.
Втім, вони є гарним капіталом для
протидії кіберзагрозам і з боку КНР.
Так, тепер в НАТО також проводять
навчання з протидії кібернападам
з боку Китаю. У 2019 році до таких
навчань приєдналась Японія83. Україна
також може вести переговори з
приводу того, щоб брати участь у таких
навчаннях.
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