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ФОРУМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХî

Офіційний блок
Виступ голови КНР Сі Цзіньпіна на Форумі міжнародного співробітництва “Один 
пояс, один шлях” 
Виступ першого віце-прем’єр-міністра України С. І. Кубіва на паралельній сесії  
Форуму міжнародного співробітництва “Один пояс, один шлях” 
Аналітика
Коваль Олексій. Форум міжнародного співробітництва “Один пояс, один шлях” – 
новий етап реалізації китайської стратегії глобального розвитку і міжнародного 
співробітництва
Кіктенко Віктор. “Один пояс, один шлях” – глобальний геоекономічний проект Китаю
Антонюк Л.Л., Антонюк Б.О., Хлистова О.С. Стратегічні напрями забезпечення конку-
рентного лідерства Китаю
Тимченко Д.О., Стрижак О.О. Визначна роль патентної конкурентоспроможності 
Китаю у будівництві “Одного поясу, одного шляху” 
Документи
Ініціатива стимулювання співробітництва у галузі безперешкодної торгівлі “Одно-
го поясу, одного шляху” 
Перелік досягнень Форуму міжнародного співробітництва “Один пояс, один шлях”

ТИЖДЕНЬ КИТАЙСЬКО  УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ 
ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ î

У Києві пройшла урочиста церемонія відкриття Тижня китайсько-українського 
культурного обміну “Один пояс, один шлях”
Промова Посла КНР в Україні пана Ду Вея на церемонії відкриття Тижня китай-
сько-українського культурного обміну “Один пояс, один шлях”
У Києві пройшов Перший китайсько-український молодіжний форум “Один пояс, 
один шлях”: від Янцзи до Дніпра
Промова Посла КНР в Україні пана Ду Вея на Першому китайсько-українському 
молодіжному форумі “Один пояс, один шлях”: від Янцзи до Дніпра
Посол КНР в Україні відповідає на питання журналістів стосовно Тижня китай-
сько-українського культурного обміну “Один пояс, один шлях” та Форуму міжна-
родного співробітництва “Один пояс, один шлях”

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО 

Писаренко Валерій. Перезавантаження відносин. Як Україні повернути довіру ки-
тайських партнерів?
Осипенко Руслан. Компанії-члени Китайської Торгової Асоціації вірять у спільний 
з Україною успіх
Кошовий Сергій. Стратегічне партнерство України та КНР у транспортно-логістич-
ній сфері

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КНР 
Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні був запрошений відвідати 
Житомирську область
Делегація з Білої Церкви на чолі з міським головою Геннадієм Диким відвідала 
місто-побратим Цзінчжоу (КНР) 

НАУКА І ТЕХНІКА

Кондратенко В. А. Україна і Китай: цілі, ідеали і майбутнє економічного розвитку 
громадських систем. Можливості співпраці
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Шаповалова Олена. Україна – Китай: туристична весна
Трубенкова Альбіна. Далекий Китай стає ближче
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互学互鉴。古丝绸之路不仅是一条通商易货之道，更
是一条知识交流之路。沿着古丝绸之路，中国将丝绸、瓷
器、漆器、铁器传到西方，也为中国带来了胡椒、亚麻、香
料、葡萄、石榴。沿着古丝绸之路，佛教、伊斯兰教及阿拉
伯的天文、历法、医药传入中国，中国的四大发明、养蚕技
术也由此传向世界。更为重要的是，商品和知识交流带来了
观念创新。比如，佛教源自印度，在中国发扬光大，在东南
亚得到传承。儒家文化起源中国，受到欧洲莱布尼茨、伏尔
泰等思想家的推崇。这是交流的魅力、互鉴的成果。

互利共赢。古丝绸之路见证了陆上“使者相望于道，
商旅不绝于途”的盛况，也见证了海上“舶交海中，不知其
数”的繁华。在这条大动脉上，资金、技术、人员等生产要素
自由流动，商品、资源、成果等实现共享。阿拉木图、撒马尔
罕、长安等重镇和苏尔港、广州等良港兴旺发达，罗马、安
息、贵霜等古国欣欣向荣，中国汉唐迎来盛世。古丝绸之路
创造了地区大发展大繁荣。

历史是最好的老师。这段历史表明，无论相隔多远，只
要我们勇敢迈出第一步，坚持相向而行，就能走出一条相遇
相知、共同发展之路，走向幸福安宁和谐美好的远方。

女士们、先生们、朋友们！
从历史维度看，人类社会正处在一个大发展大变革大

调整时代。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多
样化深入发展，和平发展的大势日益强劲，变革创新的步
伐持续向前。各国之间的联系从来没有像今天这样紧密，
世界人民对美好生活的向往从来没有像今天这样强烈，人
类战胜困难的手段从来没有像今天这样丰富。

从现实维度看，我们正处在一个挑战频发的世界。世
界经济增长需要新动力，发展需要更加普惠平衡，贫富差
距鸿沟有待弥合。地区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐。
和平赤字、发展赤字、治理赤字，是摆在全人类面前的严峻
挑战。这是我一直思考的问题。

2013年秋天，我在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共建
丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一带一路”
倡议。“桃李不言，下自成蹊。”4年来，全球100多个国家和
国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、
联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容。“
一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现
实，建设成果丰硕。

这是政策沟通不断深化的4年。我多次说过，“一带一
路”建设不是另起炉灶、推倒重来，而是实现战略对接、优
势互补。我们同有关国家协调政策，包括俄罗斯提出的欧
亚经济联盟、东盟提出的互联互通总体规划、哈萨克斯坦
提出的“光明之路”、土耳其提出的“中间走廊”、蒙古提
出的“发展之路”、越南提出的“两廊一圈”、英国提出的“
英格兰北方经济中心”、波兰提出的“琥珀之路”等。中国同
老挝、柬埔寨、缅甸、匈牙利等国的规划对接工作也全面展
开。中国同40多个国家和国际组织签署了合作协议，同30多
个国家开展机制化产能合作。本次论坛期间，我们还将签
署一批对接合作协议和行动计划，同60多个国家和国际组
织共同发出推进“一带一路”贸易畅通合作倡议。各方通
过政策对接，实现了“一加一大于二”的效果。

这是设施联通不断加强的4年。“道路通，百业兴。”
我们和相关国家一道共同加速推进雅万高铁、中老铁路、
亚吉铁路、匈塞铁路等项目，建设瓜达尔港、比雷埃夫斯港
等港口，规划实施一大批互联互通项目。目前，以中巴、中蒙
俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以陆海空通道和信
息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等重大工程为依托，
一个复合型的基础设施网络正在形成。

这是贸易畅通不断提升的4年。中国同“一带一路”参
与国大力推动贸易和投资便利化，不断改善营商环境。我了
解到，仅哈萨克斯坦等中亚国家农产品到达中国市场的通关
时间就缩短了90%。2014年至2016年，中国同“一带一路”
沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国对“一带一路”沿
线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国
家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收
和18万个就业岗位。

这是资金融通不断扩大的4年。融资瓶颈是实现互联
互通的突出挑战。中国同“一带一路”建设参与国和组织
开展了多种形式的金融合作。亚洲基础设施投资银行已经
为“一带一路”建设参与国的9个项目提供17亿美元贷款，“
丝路基金”投资达40亿美元，中国同中东欧“16+1”金融控
股公司正式成立。这些新型金融机制同世界银行等传统多
边金融机构各有侧重、互为补充，形成层次清晰、初具规
模的“一带一路”金融合作网络。

这是民心相通不断促进的4年。“国之交在于民相亲，
民相亲在于心相通。”“一带一路”建设参与国弘扬丝绸之
路精神，开展智力丝绸之路、健康丝绸之路等建设，在科
学、教育、文化、卫生、民间交往等各领域广泛开展合作，
为“一带一路”建设夯实民意基础，筑牢社会根基。中国政
府每年向相关国家提供1万个政府奖学金名额，地方政府
也设立了丝绸之路专项奖学金，鼓励国际文教交流。各类
丝绸之路文化年、旅游年、艺术节、影视桥、研讨会、智库
对话等人文合作项目百花纷呈，人们往来频繁，在交流中
拉近了心与心的距离。

丰硕的成果表明，“一带一路”倡议顺应时代潮流，适
应发展规律，符合各国人民利益，具有广阔前景。
女士们、先生们、朋友们！中国人说，“万事开头难”。“一
带一路”建设已经迈出坚实步伐。我们要乘势而上、顺势而
为，推动“一带一路”建设行稳致远，迈向更加美好的未
来。这里，我谈几点意见。

第一，我们要将“一带一路”建成和平之路。古丝绸之
路，和时兴，战时衰。“一带一路”建设离不开和平安宁的
环境。我们要构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打
造对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系。各国应该尊重彼
此主权、尊严、领土完整，尊重彼此发展道路和社会制度，
尊重彼此核心利益和重大关切。古丝绸之路沿线地区曾经
是“流淌着牛奶与蜂蜜的地方”，如今很多地方却成了冲突
动荡和危机挑战的代名词。这种状况不能再持续下去。我
们要树立共同、综合、合作、可持续的安全观，营造共建共
享的安全格局。要着力化解热点，坚持政治解决；要着力斡
旋调解，坚持公道正义；要着力推进反恐，标本兼治，消除
贫困落后和社会不公。

第二，我们要将“一带一路”建成繁荣之路。发展是解
决一切问题的总钥匙。推进“一带一路”建设，要聚焦发展
这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发
展大联动、成果大共享。产业是经济之本。我们要深入开展
产业合作，推动各国产业发展规划相互兼容、相互促进，抓
好大项目建设，加强国际产能和装备制造合作，抓住新工业
革命的发展新机遇，培育新业态，保持经济增长活力。
金融是现代经济的血液。血脉通，增长才有力。我们要建
立稳定、可持续、风险可控的金融保障体系，创新投资和融
资模式，推广政府和社会资本合作，建设多元化融资体系
和多层次资本市场，发展普惠金融，完善金融服务网络。

设施联通是合作发展的基础。我们要着力推动陆上、
海上、天上、网上四位一体的联通，聚焦关键通道、关键城
市、关键项目，联结陆上公路、铁路道路网络和海上港口网

Форум міжнародного співробітництва ™ Один пояс, один шляхº

Форум$ міжнародного$ співробітництва$ “Один$ пояс4 $ один$ шлях”

Форум міжнародного співробітництва ™ Один пояс, один шляхº

Форум$ міжнародного$ співробітництва$ “Один$ пояс4$ один$ шлях”

Форум міжнародного співробітництва “Один пояс, один шлях”

Форум міжнародного співробітництва ™ Один пояс, один шляхº

ВИСТУП ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА

尊敬的各位国家元首，政府首脑，
各位部长,各位国际组织负责人，
女士们，先生们，朋友们：
   

“孟夏之日，万物并秀。”在这美好时节，来自100多个国
家的各界嘉宾齐聚北京，共商“一带一路”建设合作大计，
具有十分重要的意义。今天，群贤毕至，少长咸集，我期待
着大家集思广益、畅所欲言，为推动“一带一路”建设献计
献策，让这一世纪工程造福各国人民。 

女士们、先生们、朋友们！
2000多年前，我们的先辈筚路蓝缕，穿越草原沙漠，开

辟出联通亚欧非的陆上丝绸之路；我们的先辈扬帆远航，
穿越惊涛骇浪，闯荡出连接东西方的海上丝绸之路。古丝绸
之路打开了各国友好交往的新窗口，书写了人类发展进步
的新篇章。中国陕西历史博物馆珍藏的千年“鎏金铜蚕”，
在印度尼西亚发现的千年沉船“黑石号”等，见证了这段历
史。

古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、
开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人
类文明的宝贵遗产。

和平合作。公元前140多年的中国汉代，一支从长安出
发的和平使团，开始打通东方通往西方的道路，完成了“凿
空之旅”，这就是著名的张骞出使西域。中国唐宋元时期，
陆上和海上丝绸之路同步发展，中国、意大利、摩洛哥的旅
行家杜环、马可·波罗、伊本·白图泰都在陆上和海上丝绸
之路留下了历史印记。15世纪初的明代，中国著名航海家郑
和七次远洋航海，留下千古佳话。这些开拓事业之所以名
垂青史，是因为使用的不是战马和长矛，而是驼队和善意；
依靠的不是坚船和利炮，而是宝船和友谊。一代又一代“丝
路人”架起了东西方合作的纽带、和平的桥梁。

开放包容。古丝绸之路跨越尼罗河流域、底格里斯河
和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域，
跨越埃及文明、巴比伦文明、印度文明、中华文明的发祥地，
跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地，跨越不同国度
和肤色人民的聚居地。不同文明、宗教、种族求同存异、开
放包容，并肩书写相互尊重的壮丽诗篇，携手绘就共同发展
的美好画卷。酒泉、敦煌、吐鲁番、喀什、撒马尔罕、巴格达、
君士坦丁堡等古城，宁波、泉州、广州、北海、科伦坡、吉达、
亚历山大等地的古港，就是记载这段历史的“活化石”。历
史告诉我们：文明在开放中发展，民族在融合中共存。

2017年5月14日，中国国家主席习近平在“一带一

路”高峰论坛上的主旨演讲(全文)

携手推进“一带一路”建设
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络。我们已经确立“一带一路”建设六大经济走廊框架，要
扎扎实实向前推进。要抓住新一轮能源结构调整和能源技
术变革趋势，建设全球能源互联网，实现绿色低碳发展。
要完善跨区域物流网建设。我们也要促进政策、规则、标
准三位一体的联通，为互联互通提供机制保障。

第三，我们要将“一带一路”建成开放之路。开放带来
进步，封闭导致落后。对一个国家而言，开放如同破茧成
蝶，虽会经历一时阵痛，但将换来新生。“一带一路”建设
要以开放为导向，解决经济增长和平衡问题。我们要打造
开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，共同创造
有利于开放发展的环境，推动构建公正、合理、透明的国
际经贸投资规则体系，促进生产要素有序流动、资源高效配
置、市场深度融合。我们欢迎各国结合自身国情，积极发展
开放型经济，参与全球治理和公共产品供给，携手构建广
泛的利益共同体。

贸易是经济增长的重要引擎。我们要有“向外看”的胸
怀，维护多边贸易体制，推动自由贸易区建设，促进贸易和投
资自由化便利化。当然，我们也要着力解决发展失衡、治理
困境、数字鸿沟、分配差距等问题，建设开放、包容、普惠、
平衡、共赢的经济全球化。

第四，我们要将“一带一路”建成创新之路。创新是推动
发展的重要力量。“一带一路”建设本身就是一个创举，搞
好“一带一路”建设也要向创新要动力。我们要坚持创新驱
动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算
机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，
连接成21世纪的数字丝绸之路。我们要促进科技同产业、
科技同金融深度融合，优化创新环境，集聚创新资源。我们
要为互联网时代的各国青年打造创业空间、创业工厂，成就
未来一代的青春梦想。

第五，我们要将“一带一路”建成文明之路。“一带一
路”建设要以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明
冲突、文明共存超越文明优越，推动各国相互理解、相互尊
重、相互信任。我们要建立多层次人文合作机制，搭建更多
合作平台，开辟更多合作渠道。要推动教育合作，扩大互派
留学生规模，提升合作办学水平。要发挥智库作用，建设好
智库联盟和合作网络。在文化、体育、卫生领域，要创新合
作模式，推动务实项目。要用好历史文化遗产，联合打造具
有丝绸之路特色的旅游产品和遗产保护。我们要加强各国
议会、政党、民间组织往来，密切妇女、青年、残疾人等群
体交流，促进包容发展。我们也要加强国际反腐合作，让“
一带一路”成为廉洁之路。

我们要践行绿色发展的新理念，倡导绿色、低碳、循
环、可持续的生产生活方式，加强生态环保合作，建设生态
文明，共同实现2030年可持续发展目标。

女士们、先生们、朋友们！
当前，中国发展正站在新的起点上。我们将深入贯彻创

新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断适应、把握、
引领经济发展新常态，积极推进供给侧结构性改革，实现
持续发展，为“一带一路”注入强大动力，为世界发展带来
新的机遇。

 中国愿在和平共处五项原则基础上，发展同所有“一带
一路”建设参与国的友好合作。中国愿同世界各国分享发
展经验，但不会干涉他国内政，不会输出社会制度和发展
模式，更不会强加于人。我们推进“一带一路”建设不会重
复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式；不会
形成破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。

 中国已经同很多国家达成了“一带一路”务实合作协议，

其中既包括交通运输、基础设施、能源等硬件联通项目，也
包括通信、海关、检验检疫等软件联通项目，还包括经贸、
产业、电子商务、海洋和绿色经济等多领域的合作规划和具
体项目。中国同有关国家的铁路部门将签署深化中欧班列合
作协议。我们将推动这些合作项目早日启动、早见成效。

中国将加大对“一带一路”建设资金支持，向丝路基金
新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外
基金业务，规模预计约3000亿元人民币。中国国家开发银
行、进出口银行将分别提供2500亿元和1300亿元等值人民
币专项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、
金融合作。我们还将同亚洲基础设施投资银行、金砖国家
新开发银行、世界银行及其他多边开发机构合作支持“一
带一路”项目，同有关各方共同制定“一带一路”融资指导
原则。

中国将积极同“一带一路”建设参与国发展互利共赢
的经贸伙伴关系，促进同各相关国家贸易和投资便利化，建
设“一带一路”自由贸易网络，助力地区和世界经济增长。
本届论坛期间，中国将同30多个国家签署经贸合作协议，同
有关国家协商自由贸易协定。中国将从2018年起举办中国国
际进口博览会。

中国愿同各国加强创新合作，启动“一带一路”科技创
新行动计划，开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园
区合作、技术转移4项行动。我们将在未来5年内安排2500
人次青年科学家来华从事短期科研工作，培训5000人次科
学技术和管理人员，投入运行50家联合实验室。我们将设
立生态环保大数据服务平台，倡议建立“一带一路”绿色发
展国际联盟，并为相关国家应对气候变化提供援助。

中国将在未来3年向参与“一带一路”建设的发展中国
家和国际组织提供600亿元人民币援助，建设更多民生项
目。我们将向“一带一路”沿线发展中国家提供20亿元人民
币紧急粮食援助，向南南合作援助基金增资10亿美元，在
沿线国家实施100个“幸福家园”、100个“爱心助困”、100
个“康复助医”等项目。我们将向有关国际组织提供10亿美
元落实一批惠及沿线国家的合作项目。

中国将设立“一带一路”国际合作高峰论坛后续联络
机制，成立“一带一路”财经发展研究中心、“一带一路”
建设促进中心，同多边开发银行共同设立多边开发融资合
作中心，同国际货币基金组织合作建立能力建设中心。我们
将建设丝绸之路沿线民间组织合作网络，打造新闻合作联
盟、音乐教育联盟以及其他人文合作新平台。

“一带一路”建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面
向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。不论来自亚洲、欧
洲，还是非洲、美洲，都是“一带一路”建设国际合作的伙
伴。“一带一路”建设将由大家共同商量，“一带一路”建设
成果将由大家共同分享。

女士们、先生们、朋友们！
中国古语讲：“不积跬步，无以至千里。”阿拉伯谚语

说，“金字塔是一块块石头垒成的”。欧洲也有句话：“伟业
非一日之功”。“一带一路”建设是伟大的事业，需要伟大的
实践。让我们一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，
造福世界，造福人民！

祝本次高峰论坛圆满成功！谢谢大家。

Сі Цзіньпін
Голова 
Китайської Народної Республіки

Побудуємо разом 
´ Один пояс, один шляхª
Шановні голови держав і урядів, міністри, керівни-
ки міжнародних організацій, пані та панове, шановні 
друзі: «У перші дні літа все живе квітне». Важливе зна-
чення має те, що в цю прекрасну пору у Пекіні зібра-
лися наші дорогі гості з більш ніж 100 країн світу, щоб 
спільно обговорити великі плани зі співпраці у бу-
дівництві «Одного поясу, одного шляху». Сьогодні тут 
зібралися найкращі та найрозумніші люди, молодь і 
старше покоління. Я сподіваюся, що ваші спільні зу-
силля та атмосфера вільного спілкування сприятимуть 
виникненню нових планів втілення ініціативи «Одного 
поясу, одного шляху», цього проекту століття, що по-
кликаний працювати на благо народів усіх країн. 

Пані та панове, шановні друзі! Більш ніж дві тисячі 
років тому наші предки долали важкі перепони, пере-
тинали пустелі та ставали першопроходцями, що від-
крили Шовковий шлях, який з’єднав Азію, Європу та 
Африку. Наші предки підіймали вітрила та відправля-
лися у тривале плавання, вони перетинали бурхливе 
море, прямували у далеку чужину, щоб з’єднати Схід  і 

Захід Морським Шовковим шляхом. Древній Шовковий 
шлях відкрив нове вікно дружніх зв’язків, він увійшов 
новим розділом до книги історії людського прогресу. В 
історичному музеї китайського міста Шеньсі зберігаєть-
ся тисячолітня статуетка «Бронзовий шовкопряд», 
в Бату Хітам в Індонезії знайшли уламки китайського 
човна тисячолітньої давнини, це і багато іншого - істо-
ричні свідчення того періоду. 

Шовковий шлях розтягнувся на десятки тисяч лі у дов-
жину та у тисячі років у часі, він став втіленням мирної 
співпраці, відкритості та терпимості, взаємного навчан-
ня, взаємної вигоди й обопільного виграшу. Це дорого-
цінний спадок людської цивілізації - мирна співпраця. 
Більш ніж 140 років до нашої ери китайська династія 
Хань направила з міста Чан’ань мирну дипломатичну 
місію, котра відкрила шлях зі Сходу на Захід, відтак ві-
домий китайський мандрівник і дипломат Чжан Цянь 
відправився у західні землі та проторував цей шлях. 
Кількома століттями пізніше, у часи династій Тан, Сун 
та Юань одночасно розгорталися наземний та морсь-
кий Шовкові шляхи. Мандрівники з Китаю, Італії та Ма-
рокко - Ду Хуань, Марко Поло та Ібн Батута  залишили 
свої відбитки в історії Шовкового шляху, що проходив 
морем та сушею. На початку XV століття, за правління 
династії Мін, відомий китайський мореплавець Чжен 
Хе сім разів виходив у плавання у відкритий океан, 
залишивши по собі історію, яку пам’ятають і сьогодні. 
Слава цих першопроходців увійшла в історію тому, що 
допомагали їм не бойовий кінь та гострий спис, а ка-
раван верблюдів і добрі наміри, не військовий човен 
та гармати, а корабель з цінними товарами та дружні 
задуми. Покоління за поколінням мандрівники Шовко-
вого шляху збудували ланку співпраці, мирний міст між 
Сходом і Заходом. 

Форум міжнародного співробітництва ™ Один пояс, один шляхº

Форум$ міжнародного$ співробітництва$ “Один$ пояс4 $ один$ шлях”
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Форум міжнародного співробітництва “Один пояс, один шлях”

Форум міжнародного співробітництва ™ Один пояс, один шляхº
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- Це чотири роки постійного поглиблення політичних 
комунікацій. Я неодноразово говорив, що проект «Од-
ного поясу, одного шляху» – це не винахід велосипе-
да, не відкидання старого досвіду, а стратегічне сти-
кування, додаткові переваги та взаємне доповнення. 
Ми посилили координацію з політичними ініціативами 
причетних країн, серед них: Євразійський економіч-
ний союз у Росії, Генеральний план спільного зв’язку 
АСЕАН, ініціатива «Світлий шлях» у Казахстані, «Серед-
ній коридор» у Туреччині, «Дорога розвитку» Монголії, 
«Два коридори і економічне коло» В’єтнаму, «Північний 
економічний центр» Великої Британії, «Бурштиновий 
шлях» Польщі тощо. Китай також повним ходом розгор-
нув  зрощення планів із Лаосом, Камбоджею, М’янмою, 
Угорщиною та іншими країнами. Китай з більш ніж 40 
країнамі і міжнародними організаціями підписав угоди 
про співпрацю та розпочав співробітництво з розвитку 
виробничих потужностей із більш ніж 30-ма країнами. В 
ході цього форуму ми підпишемо низку угод про спіль-
ну співпрацю і плани дій, з більш ніж 60-ма країнами і 
міжнародними організаціями оголосимо спільні ініціа-
тиви «Одного поясу, одного шляху» зі сприяння віль-
ній торгівлі. Стикування політики дозволять домогтися 
ефекту примноження результатів для кожної сторони. 

- Це були чотири роки постійного посилення підклю-
чення інфраструктури: «Де проходить дорога, про-
цвітають усі галузі». Ми і причетні країни спільно при-
скорили процеси втілення таких проектів: швидкісна 
залізниця Джок’якарта – Бандунг, залізничне сполу-
чення Китай-Лаос, залізничне сполучення Аддис-Абе-
ба – Джибуті, залізничне сполучення між Угорщиною 
та Сербією, розбудова портів у Гвадарі та Піреусі, за-
плановано виконання низки проектів зі взаємного 
доступу та сполучення. На даний момент формуєть-
ся комплексна інфраструктурна мережа, що підкрі-
плюється економічними коридорами Китай-Пакистан, 
Китай-Монголія-Росія та новим Євразійським конти-
нентальним мостом, які містять транспортні та інфор-
маційні магістралі, підкріплені  великими проектами 
залізниць, портів, трубопровідної мережі. 

- Це чотири роки постійного розвитку торговельних 
зв’язків. Китай разом з країнами-учасницями «Одного 
поясу, одного шляху» активно сприяє розвитку торгівлі 
та інвестицій і повсякчас покращує бізнес-середови-
ще. Я дізнався, що тільки в Казахстані та інших країнах 
Центральної Азії час проходження митного оформлен-
ня сільськогосподарських продуктів, що прямують до 
Китаю, скоротився на 90%. З 2014 по 2016 рік, загальний 
обсяг торгівлі Китаю з країнами «Одного поясу, одного 
шляху» перевищив 3 трильйони доларів. Обсяг інве-
стицій Китаю в країни «Одного поясу, одного шляху» 
склав більш ніж 50 мільярдів доларів. Китайські ком-
панії відкрили 56 зон торгово-економічного співробіт-
ництва в більш ніж 20-ти країнах світу, створено майже 
1,1 мільярда доларів виручки і 180 тисяч робочих місць 
у відповідних країнах. 

- Це чотири роки безперервного розширення фінан-
сових зв’язків. Вузьке місце фінансування є ключовою 
проблемою у реалізації взаємного зв’язку та доступ-
ності. Китай розгорнув різноманітне фінансове спів-
робітництво з країнами та організаціями, що беруть 
участь у розбудові «Одного поясу, одного шляху». Азій-
ський банк інфраструктурних інвестицій вже надав 
кредит у $1,7 млрд на дев’ять проектів «Одного поясу, 
одного шляху». «Фонд Шовкового шляху» інвестує $ 40 
млрд, офіційно створена фінансова холдингова ком-
панія Китаю та країн Центральної та Східної Європи 
«16+1». Ці нові фінансові механізми разом із Світовим 
банком та іншими традиційними фінансовими за-
кладами доповнюють один одного та формують чітку 
ієрархію, закладають основи мережі фінансового спів-
робітництва «Одного поясу, одного шляху». 

ì ...необхідно втілювати в життя 
нову концепцію зеленого розвит
ку, впроваджувати екологічність, 
зниження забруднення навко
лишнього середовища, перероб
ку відходів і стале виробництво 
як стиль життяî

- Це чотири роки постійного сприяння побудові зв’яз-
ків між народами. Відносини між країнами будуються 
на дружніх стосунках між людьми, що формують тісні 
контакти між народами. Країни-учасниці ініціативи 
«Один пояс, один шлях» продовжують традиційний дух 
Великого шовкового шляху, відкривають Шовковий 
шлях освіти, Шовковий шлях здоров’я, співпрацюють 
у галузях науки, освіти, культури, охорони здоров’я, об-
мінів між народами тощо. Вони укріплюють  фундамент 
народної підтримки будівництва «Одного поясу, од-
ного шляху». Щороку китайський уряд надає 10 тисяч 
державних стипендій для відповідних держав, місцеві 
органи влади також створили спеціальну стипендію 
Шовкового шляху для заохочення міжнародних куль-
турних і освітніх обмінів. Процвітають усі види проектів 
культурного співробітництва Шовкового шляху: роки 
культури, роки туризму, фестивалі, проекти кіно і теле-
бачення, семінари, аналітичні центри тощо. Примножу-
ються зв’язки між народами, скорочуючи відстані між 
людськими серцями. 

Плідні результати свідчать, що ініціатива «Одного по-
ясу, одного шляху» відповідає тенденціям нашого сьо-
годення, адаптується до вимог розвитку, діє в інтересах 
народів усіх країн і має великі перспективи. 

Пані та панове, шановні друзі! Китайці кажуть: «Будь- 
який початок завжди важкий». Будівництво «Одного 
поясу, одного шляху» вже здійснило серйозні кроки. 
Ми маємо скористатися нагодою та докласти зусиль до 

Відкритість та інклюзивність
Древній Шовковий шлях проходив через долину Нілу, 
Тигру і Євфрату, Інду та Гангу, Хуанхе і Янцзи, через ко-
лиски єгипетської, вавилонської, індійської та китай-
ської цивілізацій, через місця, де панує буддизм, хри-
стиянство, іслам, де проживають люди з різних країн і 
з різним кольором шкіри. Різні цивілізації, вірування, 
етноси прагнули знайти точки дотику, відкритість і тер-
пимість. Їхня взаємоповага створювалася як милозвуч-
ний вірш, як прекрасна картина – це плід творчості 
обопільної згоди. Старовинні міста Цзюцюань, Дуньхуан, 
Турфан, Кашгар, Самарканд, Багдад, Константинополь, 
древні порти Нінбо, Цюаньчжоу, Гуанчжоу, Бейхай, Ко-
ломбо, Джидда, Александрія - це живі свідки подій того 
періоду. Історія говорить нам: цивілізації зростають че-
рез відкритість, народи співіснують у взаєморозумінні. 

Обопільне навчання
Через древній Шовковий шлях проходила не лише 
торгівля, а й обмін знаннями. Шовковим шляхом Ки-
тай постачав на Захід шовк, порцеляну, лакові виро-
би, залізо, а до Китаю потрапили чорний перець, льон, 
спеції, виноград, гранати. Шовковим шляхом до Китаю 
прийшли буддизм, іслам і арабська астрономія, літо-
числення та медицина, а чотири великих винаходи 
Китаю та технології шовківництва також поширилися у 
світі цим шляхом. Що ще більш важливо, обмін товарів 
і знань сприяв виникненню нових ідей. Наприклад, 
буддизм з Індії процвітає в Китаї, звідки потрапив до 
Південно-Східної Азії. Культура конфуціанства родом з 
Китаю високо цінувалася Лейбніцем, Вольтером та ін-
шими європейськими мислителями. Це плоди прива-
бливості обміну та обопільного вивчення. 

Взаємна вигода
Древній Шовковий шлях став свідком часів, коли су-
шею без упину мандрували посланці та торговці, а 
морем йшли кораблі. По цих великих артеріях вільно 

переміщалися капітали, технології, люди, а товари, ре-
сурси та досягнення ставали доступними для спільно-
го використання. Алмати, Самарканд, Чан’ань та інші 
важливі міста та порти Сур і Гуанчжоу процвітали, Рим, 
Парфія та Кушанське царство переживали бурхливий 
розвиток, династії Хань і Тан стали Золотою ерою Ки-
таю. Древній Шовковий шлях приніс потужний розви-
ток і процвітання регіону. 

Історія - найкращий вчитель
Ця історія свідчить, що незалежно від відстаней між 
нами, треба лише наважитися зробити перший крок, 
прагнути йти назустріч один одному, і ми зможемо ра-
зом вирушити шляхом спільного розвитку та взаємо-
розуміння у прекрасне, мирне і гармонійне майбутнє.
 
Пані та панове, шановні друзі! З історичної перспекти-
ви, людське суспільство проживає нині епоху великого 
розвитку, визначних перетворень та докорінних змін. 
Світ стає багатополярним, економіка глобалізується, 
суспільство інформатизується, щодня укріплюється за-
гальне тяжіння до мирного розвитку, радикальні зміни 
та інновації невпинно просуваються вперед. Контакти 
між країнами ніколи не були такими близькими, як сьо-
годні,  прагнення людей всього світу до благополуччя 
ніколи не було таким сильним, як сьогодні, способи по-
долання труднощів ніколи не були такими різноманіт-
ними, як сьогодні. 

У реалістичній площині, ми перебуваємо в світі, 
сповненому викликів. Зростання світової економіки 
потребує нового імпульсу, подальший розвиток ви-
магає більшого балансу та доброчинності, розрив між 
багатими і бідними має бути зменшений. Гарячі точки 
в регіонах продовжують вносити нестабільність, вирує 
поширення тероризму. Дефіцит миру, дефіцит розвит-
ку, дефіцит управління стали проблемами усього люд-
ства. Це проблеми, про які я постійно думаю. 

Восени 2013 року, в Казахстані та Індонезії, я запропо-
нував побудувати економічну зону Шовкового шляху 
Морський Шовковий шлях XXI століття, тобто, ініціативу 
«Одного поясу, одного шляху». Як говорить китайсь-
ке прислів’я: «Сливи та груші не вміють говорити, але 
люди протоптують до них стежки». Чотири роки пото-
му, понад 100 країн і міжнародних організацій активно 
підтримали і взяли участь у важливих рішеннях з бу-
дівництва «Одного поясу, одного шляху», важливі ре-
золюції Генеральної Асамблеї ООН, Ради Безпеки ООН 
також включають деталі щодо будівництва «Одного 
поясу, одного шляху». Ініціатива «Одного поясу, одного 
шляху» поступово трансформується з ідеї у дію, з пер-
спективи у реальність та приносить багаті плоди.

ì ...проект ´ Одного поясу, одного 
шляхуª  ñ  це не винахід велосипе
да, не відкидання старого досві
ду, а стратегічне стикуванняî
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розбудови «Одного поясу, одного шляху», що стане до-
рогою, яка приведе нас до прекрасного майбутнього. 
Тут я хочу сказати про декілька принципів. 

По-перше, «Один пояс, один шлях» має бути дорогою 
миру. Древній Шовковий шлях процвітав у мирні часи і 
був у занепаді в часи воєн. Будівництво «Одного поясу, 
одного шляху» невіддільне від мирного та спокійного 
середовища. Ми хочемо побудувати нові міжнародні 
відносини із взаємовигідним співробітництвом у ос-
нові, створити партнерські стосунки, що базуються на 
діалозі, а не на конфронтації, на дружбі, а не на альян-
сах. Держави повинні поважати суверенітет, гідність і 
територіальну цілісність одна одної, поважати шляхи 
розвитку та соціальні системи одна одної, поважати 
життєво важливі інтереси та проблеми одна одної. 
Регіони, через які проходив Великий шовковий шлях, 
раніше були «молочними ріками із масляними берега-
ми», але зараз багато з них стали синонімом нестабіль-
ності і кризи. Така ситуація не може продовжуватися. 
Ми хочемо створити спільну, комплексну, кооператив-
ну та стійку концепцію безпеки, безпечне середовище, 
яке буде побудоване разом та буде вигідним для всіх. 
Необхідно докласти зусиль для ліквідації гарячих то-
чок; необхідно докладати зусиль до посередництва у 
мирних процесах, щоб відстоювати справедливість; не-
обхідно щосили боротися з тероризмом, з його причи-
нами та наслідками, викорінювати бідність, відсталість 
і соціальну несправедливість. 

По-друге, «Один пояс, один шлях» має стати дорогою 
процвітання. Розвиток є головним ключем до вирі-
шення всіх проблем. У розбудові «Одного поясу, одно-
го шляху» ми маємо зосередитися на розвитку цього 
фундаментального питання. Мають бути використані 
потенційні можливості всіх країн-учасниць задля до-
сягнення великої економічної інтеграції, потужного 
спільного розвитку та використання досягнень. Про-
мисловість є фундаментом економіки країни. Ми маємо 
поглиблювати промислове співробітництво, сприяти 
сумісності та взаємній доповнюваності національних 
планів розвитку виробництва. Ми маємо працювати 
над розробкою великих проектів, з метою зміцнення 
міжнародного співробітництва в галузі виробничих 
потужностей та обладнання, оволодіти новими мож-
ливостями для розвитку нової промислової революції, 
напрацювати нові методи управління, підтримувати 
динаміку економічного зростання. 

ì Ми вже створили шість великих 
економічних коридорів для бу
дівництва ´ Одного поясу, одного 
шляхуî
Фінанси – це кров сучасної економіки. Зростання може 
бути потужним тільки тоді, коли кров рухається по ар-
теріях. Ми маємо побудувати стабільну, стійку систему 

фінансових гарантій із контрольованими ризиками, ін-
новаційну модель фінансування та інвестицій, заохо-
чувати тіснішу співпрацю між державою та приватним 
капіталом, побудувати диверсифіковану фінансову си-
стему та багаторівневий ринок капіталу. А також пра-
цювати над розвитком інклюзивного фінансування, 
вдосконалення мережі фінансових послуг. Побудова 
інфраструктури є основою розвитку співробітництва. 
Ми маємо зосередитись на просуванні об’єднання 
сполучень сушею, морем, небом та в онлайн-середо-
вищі. Ми маємо зосередити свою увагу на основних 
магістралях, ключових містах, головних проектах, зв’я-
зати мережу автомобільних і залізничних доріг з ме-
режею морських портів. Ми вже створили шість вели-
ких економічних коридорів для будівництва «Одного 
поясу, одного шляху», якими твердо просуватимемося 
вперед. Слід охопити новий виток структурної пере-
будови ресурсів і тенденції радикальних перетворень 
енергетичних технологій, створити глобальну енерге-
тичну мережу та подбати про реалізацію екологічного 
напряму розвитку, для того, щоб вдосконалити будів-
ництво міжрегіональної логістичної мережі. Ми також 
повинні просувати єдність політики, регулювань і стан-
дартів, забезпечити механізм гарантування взаємного 
зв’язку та доступності. 

По-третє, ми маємо зробити «Один пояс, один шлях» 
дорогою відкритості. Відкритість приносить прогрес, 
закритість призводить до відсталості. Держава, що від-
кривається як метелик, що пробивається зі свого коко-
на. Це тимчасово складно і боляче, проте цей біль несе 
нове життя. Будівництво «Одного поясу, одного шляху» 
має керуватися відкритістю, щоб досягти економічно-
го зростання та збалансованого розвитку. Ми маємо 
побудувати відкриту платформу для співпраці, підтри-
мувати і зберігати відкриту світову економіку, спільно 
створити сприятливі умови для розвитку і відкритості, 
сприяти будівництву справедливої, розумної і прозо-
рої системи правил міжнародних інвестицій і торгівлі, 
сприяти впорядкуванню потоку виробничих факторів, 
ефективному розподілу ресурсів, глибокій інтеграції 
ринку. Ми вітаємо збереження національних особли-
востей усіх країн, активно розвиваємо економіку від-
критого типу та беремо участь у глобальному управлін-
ні та постачанні суспільних благ. Наша мета - побудова 
широкого товариства зі спільними інтересами. 

Торгівля є важливим рушієм економічного зростання. 
Нам необхідно мати відкритий світогляд, дотримувати-
ся системи багатосторонньої торгівлі, просувати ство-
рення зон вільної торгівлі, сприяти лібералізації та 
спрощенню торгівлі та інвестицій. Звичайно, ми також 
повинні докладати зусиль для вирішення незбалансо-
ваного розвитку, труднощів управління, різниці у вико-
ристанні цифрових технологій, розходження розподілу 
та інших проблем. Ми маємо побудувати відкриту, 
інклюзивну, врівноважену, безпрограшну економічну 
глобалізацію. 

По-четверте, ми маємо зробити «Один пояс, один 
шлях» дорогою інновацій. Інновації - важлива сила, 
що сприяє розвитку. Саме по собі будівництво «Одного 
поясу, одного шляху» є новаторською роботою, що ви-
магає інноваційних підходів та потужної рушійної сили. 
Ми повинні дотримуватися інноваційного розвит-
ку, зміцнення співпраці у сфері цифрової економіки, 
штучного інтелекту, нанотехнологій, квантових комп’ю-
терів та інших передових галузях співробітництва,  
просуваючи великі дані, хмарні обчислення, розумно-
го будівництва міста. Все це приведе нас до творення 
цифрового Шовкового шляху. Ми маємо сприяти глиб-
шій інтеграції науки і техніки з промисловістю, наукою 
з фінансами, оптимізувати середовище для інновацій 
та збирати для них ресурси. В епоху інтернету ми хоче-
мо створити простір національного молодіжного біз-
несу, майстер-класи з підприємництва для досягнення 
прагнень майбутніх поколінь. 

ì Ми маємо побудувати відкриту, 
інклюзивну, врівноважену, без
програшну економічну глобалі
заціюî

По-п’яте, ми маємо зробити «Один пояс, один шлях» 
дорогою культури та просвітництва. Проект «Одного 
поясу, одного шляху» має подолати культурні бар’єри 
та конфлікти завдяки цивілізованому обміну, сприян-
ню розвитку міжнародного взаєморозуміння, взаємної 
поваги і взаємної довіри. Ми будемо створювати бага-
торівневі механізми культурного співробітництва, буду-
вати ще більше платформ співпраці, відкривати більше 
нових каналів співпраці.  Ми будемо сприяти співпра-
ці в галузі освіти, розширювати масштаби обміну сту-
дентів, підвищувати рівень співпраці в управлінні шко-
лами. Необхідно збільшувати роль аналітичних центрів, 
створювати об’єднання та мережі співпраці. У культурі, 
спорті, охороні здоров’я треба створювати нові форми 
співпраці, а також сприяти діловим проектам. Необ-
хідно використовувати історико-культурну спадщину, 
спільно створювати туристичні продукти, пов’язані з 
Великим шовковим шляхом, охороняти історичні над-
бання. Ми маємо зміцнити зв’язки між парламентами, 
правлячими партіями, громадськими організаціями 
країн та активізувати комунікацію між жінками, молод-
дю і людьми з особливими потребами, сприяти інклю-
зивному розвитку. Ми також повинні зміцнювати між-
народне співробітництво в боротьбі з корупцією, щоб 
«Один пояс, один шлях» став чистою, незаплямованою 
дорогою. 

Нам необхідно втілювати в життя нову концепцію зе-
леного розвитку, впроваджувати екологічність, зни-
ження забруднення навколишнього середовища, пе-
реробку відходів і стале виробництво як стиль життя. 
Крім того, потрібне зміцнення співпраці в галузі охоро-

ни навколишнього середовища, створення екологічної 
культури та спільного досягнення сталого розвитку у 
2030 році. 

Пані та панове, шановні друзі! В даний час розвиток 
Китаю перебуває на новій відправній точці. Ми будемо 
ретельно впроваджувати принципи інновації, коорди-
нації, екологічності, відкритості, обміну ідеями і постій-
но адаптуватися, щоб зрозуміти, щоб втілити нормаль-
ний економічний розвиток, а також активно просувати 
структурну реформу пропозиції для досягнення стій-
кого розвитку, що стане важливим імпульсом для про-
екту «Один пояс, один шлях» та принесе нові можли-
вості для світового розвитку. 

Китай прагне розвивати дружнє співробітництво з усі-
ма країнами-учасницями ініціативи «Один пояс, один 
шлях» згідно з п’ятьма принципами мирного співіс-
нування. Китай готовий поділитися досвідом розвитку 
з усім світом, але без втручання у внутрішні справи, у 
соціальні системи і моделі розвитку та без нав’язуван-
ня власного бачення. Втілюючи проект «Одного поясу, 
одного шляху», ми не будемо повторювати старі гео-
політичні чвари, а створимо нову модель співпраці та 
обопільного виграшу; ми будемо утворювати не шкід-
ливі дестабілізуючі угрупування, а велику родину гар-
монійного співіснування.
 
Китай вже досяг угоди з ділового співробітництва з 
проекту «Один пояс, один шлях» із багатьма країнами, 
в тому числі у таких галузях як транспорт, інфраструк-
тура, енергетика та інших технічних напрямах, а також 
у проектах з телекомунікацій, митної справи, інспекції 
і карантину, а також у конкретних проектах і планах 
співробітництва з торгівлі, виробництва, електронної 
комерції, океанічної справи, зеленої економіки та в 
багатьох інших напрямах. Китай разом із міністерства-
ми відповідних держав підпише угоду про посилення 
співробітництва у галузі залізничного сполучення. 
Ми будемо просувати ці проекти співпраці для якнай-
швидшого початку та отримання результатів. 

Китай збільшить фінансову підтримку проекту «Один 
пояс, один шлях», нове збільшення капіталу «Фонду 
Шовкового шляху» складе 100 млрд юанів. Китай за-
охочує фінансові організації здійснювати закордонні 
фондові операції у юані, за попередніми розрахунка-
ми в обсягах приблизно 300 мільярдів юанів задля на-
дання фінансової підтримки проекту «Один пояс, один 
шлях». Банк розвитку Китаю та Експортно-імпортний 
банк надасть 250 млрд юанів і 130 млрд юанів відповід-
но еквівалентних на цільові кредити для підтримки 
проекту «Одного поясу, одного шляху», його інфра-
структури, потенціалу, фінансового співробітництва. 
Разом з Азійським банком інфраструктурних інвести-
цій, Новим банком розвитку БРІКС, Світовим банком 
та іншими організаціями ми розробимо механізми ро-
звитку та підтримки проекту «Один пояс, один шлях». 
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до ініціативи країнам, що розвиваються, надзвичай-
ну продовольчу допомогу в обсязі 2 мільярдів юанів. 
Фонд підтримки Кооперації Південь-Південь буде 
збільшено на $ 1 млрд, що сприятиме створенню ста 
«Щасливих домівок», ста «Дружніх допомог у скруті», 
ста «Медичних піклувань» та інших проектів. Ми нада-
мо відповідним міжнародним організаціям $ 1 млрд на 
реалізацію низки спільних проектів з країнами-учас-
ницями ініціативи.

Китай створить механізм для продовження контактів 
після завершення Форуму міжнародного співробітни-
цтва «Один пояс, один шлях». Буде створено дослідни-
цький центр розвитку фінансів та економіки «Одного 
поясу, одного шляху», центр сприяння розбудові «Од-
ного поясу, одного  шляху». Разом із багатостороннім 
банком розвитку буде відкрито центр багатосторон-
нього фінансування розвитку. Спільно з Міжнародним 
валютним фондом буде створено центр зміцнення по-
тенціалу. Ми будуватимемо кооперативну мережу ор-
ганізацій громадянського суспільства країн Шовкового 
шляху.  Створюватимуться новинні медіа-групи, союз 
музичної освіти та інші нові платформи  культурного 
співробітництва. 

Проект «Один пояс, один шлях» історичним підґрун-
тям має Великий шовковий шлях древності. Головний 
орієнтир - континентальні Азія, Європа та Африка, в 
той же самий час ми маємо бути відкритими до всіх 
наших друзів. Не важливо звідки ви – з Азії, Європи, 
Африки чи Америки, ви всі – партнери міжнародного 
проекту співпраці «Один пояс, один шлях». Створення 
«Одного поясу, одного шляху» відбуватиметься у спіль-
них консультаціях та обговореннях, здобутки «Одного 
поясу, одного шляху» стануть спільним надбанням. 
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Спільно з відповідними сторонами розробимо принци-
пи фінансування проекту «Один пояс, один шлях». 

Китай буде активно розвивати взаємовигідні та пар-
тнерські відносини із країнами-учасницями проекту 
«Один пояс, один шлях» для сприяння полегшення ве-
дення торгівлі та інвестування у відповідних країнах, 
створення мережі вільної торгівлі та підвищення ре-
гіонального та світового економічного зростання. У 
ході форуму Китай підпише угоди про торгівлю та еко-
номічне співробітництво з більш ніж 30-ма країнами, 
проводитиме переговори щодо підписання угод про 
вільну торгівлю з відповідними країнами. З 2018 року в 
Китаї буде проводитися Міжнародна виставка імпорту. 

Китай готовий зміцнювати співробітництво в галузі 
інновацій, запустити науково-технологічний план ін-
новаційних дій «Одного поясу, одного шляху», роз-
горнути проекти з науково-технічних та культурних 
обмінів, створити спільні дослідницькі лабораторії, 
науково-технологічні парки співробітництва, передачі 
технології. У наступні п’ять років ми організуємо 2500 
візитів молодих учених до Китаю для короткостроко-
вих досліджень, 5000 освітніх візитів для науково-тех-
нічних і управлінських кадрів, введемо в експлуатацію 
50 спільних лабораторій. Ми створимо платформу з 
обробки великих даних з екології та охорони природи 
“Один пояс, один шлях”; оголосимо ініціативу зі ство-
рення міжнародного об’єднання екологічного розвит-
ку “Один пояс, один шлях”, а також надаватимемо до-
помогу країнам у боротьбі зі зміною клімату. 

У наступні три роки Китай надасть фінансову підтримку 
у сумі 60 мільярдів юанів причетним до ініціативи краї-
нам, що розвиваються, для створення більшої кількості 
суспільно важливих проектів. Ми надамо причетним 

Пані та панове, шановні друзі! 

Стародавня китайська мудрість каже: «Відстань у ти-
сячу миль можна подолати крок за кроком». Арабське 
прислів’я говорить: «Піраміди складалися камінь за 
каменем». У Європі також є приказка: «Рим будував-
ся не один день». Розбудова «Одного поясу, одного 
шляху» - велика справа, що потребує великих зусиль. 
Давайте крок за кроком втілювати заплановане, кра-
пля за краплею збирати плоди праці на благо світу, 
на благо народу!

Я бажаю Форуму повного успіху! 

Дякую.

尊敬的主席先生，
尊敬中国和各国伙伴，
女士们，先生们：

请允许我以乌克兰政府和乌克兰代表团全体成员的名
义，就应邀出席“一带一路”国际合作高峰论坛高级别对
话，以及我们所受到的热情友好接待，向主办方表示衷心的
感谢！

三年前，乌克兰人民通过“光荣革命”改变了本国发
展模式。我们怀着对公正的现代化社会经济发展模式的梦
想，选择了欧洲道路。
  

我可以自信地说，去年乌克兰经济已经成功摆脱了持续
数年的经济危机。这很大程度上得益于乌克兰政府在减少
对企业干预、改善营商环境、提高国家投资和国有经济管
理效率等方面实施的改革。

通过政府采取的稳健措施，我们逐渐恢复了金融与生
产体系，确定了新的经济优先发展方向，宏观经济成功企
稳并实现恢复性增长。

2016年，我们将工业定为优先发展方向。我坚信，乌克
兰拥有发展自身工业的全部先决条件，以确保足够的工作岗
位和体面的劳动收入，生产出面向全球的高附加值产品。
  

乌克兰不能成为“一带一路”这一全球性项目的旁观
者，因为无论在地域还是地缘经济上，乌克兰都是“一带一
路”不可分割的组成部分。众多国际线路自东向西、由南向
北贯穿乌克兰并在乌交汇。对于尊重乌克兰主权、历史、文
化和人民的国家，乌克兰始终是可以信赖的伙伴。

乌克兰参与“一带一路”建设，主要着眼于经济伙伴间
的相互依存和互补，这对当今世界各国开展全面合作至关
重要。

乌克兰农业发展迅速，粮食出口已占世界第三位。近年
来，中国和其他国家对乌克兰食品的信任度不断提升，为进

乌克兰第一副总理兼经贸部部长库比夫

在“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议

“推进贸易畅通”平行主题会议上的发言

深化“一带一路”贸易和经济合作
促进自由高效的贸易往来与互利发展
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一步深化相关合作提供了重要机遇。乌克兰具备成倍提升
农产品产量的能力，但这需要大量投资，特别是对无公害农
产品原料进行深加工。

乌克兰曾经在航空制造、宇宙开发、重型及能源机械制
造、矿产开发及新材料研发等领域设计开发了一系列成功和
具有历史意义的重要技术，我们仍在继续这一重要工作。

我愿非常高兴地指出，中国在发展高铁过程中使用了乌
克兰著名的“巴顿”焊接研究所研发的轨道焊接设备和技
术。该研究所的技术还可应用于高质量和低成本的空间焊接
甚至生物组织缝合。

“安东诺夫” 、“马达西奇”等品牌不仅在中国，在全球
其他致力于发展航空的国家也享有盛名。
 

得益于乌克兰高水平的知识和人才储备，有关中国公司
正在成功研制出先进的信息和通讯系统。中国华为公司作
为该领域全球领军企业，其位于海外的7个研发中心之一便
落户乌克兰。

我们致力于向世界提供强大而富有创造性的产品。

为构建丝绸之路经济带乌克兰板块，我们愿加强乌中
企业间合作，共同开拓欧盟市场，合作加快乌克兰的工业
现代化进程，并弥补因乌东部局势变化造成的生产力不足
等缺陷。

为改善条件增加过境乌克兰的中欧运输道路货物吞吐
量，提升运输速度，增强其集装箱运输竞争力，我们愿继
续努力推进乌克兰交通基础设施现代化。这项工作可通过
政府与社会资本合作（PPP模式）或其他先进的合作方式
予以落实。

为进一步挖掘中方“一带一路”框架内过境运输潜力，
应实施一系列物流建设项目，包括建造用于农产品运输和
冷藏存储的港口、升降机、活动仓库等。

乌克兰拥有均衡的能源体系，其对核能和可再生能源的

应用在欧洲处于领先地位，这是在“一带一路”框架下开展
乌中投资合作的又一重要领域。目前，双方已将在农业生产
基础上推广生物质能源和开发其他新能源列入合作日程。
我们还对共同落实发展核能和原子能工业综合体等互利合
作项目抱有浓厚兴趣，包括扩大在和平利用核能方面的科
技合作，就核电站项目的设计、建造、运营和技术维护，以
及核电机组设备的设计、生产和安装等问题交流经验。

关于“一带一路”框架下投资合作，我还想强调乌克兰
私有化改革对合作伙伴的重要性。经过相应的改革，我们为
外国投资者准备好了一揽子流动性好、效率高的资产。我认
为，从投资的角度来看，这尤其能够引起中国商界对相关项
目未来发展的兴趣，因为中国的企业并购和重组市场份额领
先全球。

中国正努力为参与“一带一路”合作的伙伴设立公平的
贸易条款，努力消除贸易保护主义，避免出现过度保护本
国市场的局面，乌克兰对此表示欢迎。贸易保护主义在某
种程度上阻碍了全球经济增长，尤其对经济发展潜力不足
或正处在经济发展转型期的国家产生负面影响。

目前，个别国家试图利用物流等优势限制货物运输，损
害了参与“一带一路”国家的利益，也有悖于我们开展诚信
互惠贸易的精神。

我认为，我们应携手在国家间人为设置往来障碍的做
法，这是不符合经济规律和极端政治化的。
 

女士们，先生们，
最后，我想再次强调，中国与世界各国间经济关系仅限

于贸易的历史阶段已经过去。各国也许都将意识到，没有中
国二十多年来的经济发展成就，以及她数千年来形成的博大
精深的历史文化遗产，当代世界就不可能存在。中国提出“一
带一路”的宏伟构想，旨在将亚洲多样化的经济汇集于“中国
制造”这一平台，拉近其与欧洲和世界的距离。乌克兰积极
支持这一倡议，并愿以实际行动参与其落实进程。

祝伙伴间的关系更加诚挚和稳固，祝我们的互利合作
前程似锦！
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´ Поглиблення торговельної та економічної співпраці 
вздовж проекту ́ Пояс і шляхª  для розвитку безперешкодної 
і ефективної торгівлі та взаємовигідного розвиткуª  

С. І. Кубів
Перший віце премí єр
міністр України

Шановний пане Голово!
Шановні китайські та іноземні партнери!
Пані та панове! 

Дозвольте від імені Уряду України та членів української 
делегації висловити подяку за запрошення взяти участь 
у роботі Діалогу високого рівня – Форуму міжнародного 
співробітництва «Один пояс, один шлях» та за надану 
нам гостинність.

Майже три роки тому в результаті Революції Гідності на-
род України змінив парадигму розвитку своєї країни. Він 
обрав європейський напрямок з мрією про сучасний і 
справедливий соціальний та економічний розвиток.

З упевненістю можу сказати, що економіка України 
протягом минулого року подолала наслідки тривалої 
економічної кризи. Важливу роль у цьому відіграли ре-
форми Уряду України, спрямовані на дерегуляцію під-
приємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату, 
підвищення ефективності управління державними ін-
вестиціями та державним сектором економіки.

Завдяки виваженим крокам Уряду, поступовому онов-
ленню зруйнованих фінансових і виробничих зв’язків, 
формуванню нових акцентів у напрямах економічної 
діяльності вдалося досягти макроекономічної стабіль-
ності та відновити економічне зростання.

2016 рік був роком, в якому промисловий розвиток став 
нашим пріоритетом. І я впевнений, що в України є всі 
передумови розбудови своєї автентичної індустріаль-
ної величі, яка дозволить забезпечити робочі місця, 
гідну оплату праці, виробництво товарів з високою до-
даною вартістю, які користуватимуться попитом у світі.

Україна не може стояти осторонь глобального проекту 
«Пояс і шлях», вона територіально та геоекономічно є 

невід’ємною часткою цього великого проекту. В Україні 
сходяться і перехрещуються шляхи зі сходу на захід і з 
півночі на південь. Україна була і залишається надій-
ним партнером для тих, хто поважає її суверенітет, 
історію, культуру і народ.

У концепцію участі України в проекті «Пояс і шлях» за-
кладений фактор взаємозалежності та взаємодоповню-
ваності економік партнерів, який є найбільш важливим 
у сучасному світі для повноцінної взаємодії держав.

Про наші спільні можливості свідчать як темпи ро-
звитку аграрного комплексу України, яка займає третє 
місце у світі з експорту зернових, так і рівень довіри 
до української продукції, який склався останнім часом 
у багатьох куточках світу і, зокрема, в Китаї. Україна 
може вдвічі збільшити обсяги виробництва аграрної 
продукції, але для цього потрібні досить серйозні інве-
стиції, зокрема в глибоку переробку екологічно чистої 
аграрної сировини.

Україна була і залишається розробником низки успіш-
них та історично важливих фундаментальних техноло-
гій в таких галузях, як авіабудування, освоєння космосу, 
важке та енергетичне машинобудування, видобування 
корисних копалин, створення нових матеріалів.

Приємно зазначити, що розвиток високошвидкісних 
залізничних шляхів починався в Китаї з використан-
ням устаткування і технологій зварювання рейкового 
полотна, розроблених всесвітньовідомим Інститутом 
електрозварювання ім. Патона. Сьогоднішні технології 
інституту дають можливість якісно і недорого зварю-
вати матеріали в космосі і навіть живі тканини. Марки 
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АНАЛІТИКА

Від ідеї до реальності
Форум під головуванням самого 
автора ініціативи – голови КНР Сі 
Цзіньпіна – вочевидь, мав своєю 
метою ще раз роз’яснити світово-
му товариству сутність китайської 
ініціативи. Адже за майже 4 роки 
з моменту її проголошення, вона 
поступово доповнювалася, стала 
стратегією внутрішнього розвитку 
Китаю і одночасно перетворилася 
на своєрідне стратегічне бачення 
нового світового ладу, яку китай-
ські керманичі просувають як свій 

“проект століття”, що допоможе 
вийти людству на шлях сталого 
розвитку та економічного спів-
робітництва. Але це також і певна 
світоглядна концепція, спрямова-
на на те, аби людство облишило 
ворожнечу, зрозуміло взаємозв’я-
зок і взаємну залежність усіх країн, 
змогло згуртуватися навколо 
спільних ідей розвитку і мирного 
співробітництва. 

Напередодні форуму у Пекіні було 
видано книгу «Спільне будівни-
цтво “Одного поясу, одного шляху”: 

ВИСТУП ПЕРШОГО ВІЦЕ ПРЕМí ЄР МІНІСТРА УКРАЇНИ С. І. КУБІВА

«Антонов» і «Мотор Січ» відомі в Китаї та інших країнах 
світу всім, хто має відношення до авіації.

Завдяки високому інтелектуальному надбанню Украї-
на також успішно розробляє сучасні ІТ та комунікацій-
ні системи, що відмічається китайськими компаніями 
– глобальними гравцями у цій галузі, які працюють в 
Україні: один із 7 закордонних науково-дослідних цен-
трів корпорації «Хуавей» знаходиться в Україні.

Для побудови «української ділянки» нового Шовкового 
шляху ми готові налагодити співпрацю між підприєм-
ствами України і Китаю з реалізацією продукції на рин-
ках Європейського Союзу, розвивати співробітництво з 
модернізації української промисловості та поповнення 
нестачі виробничих потужностей, спричинених зміною 
ситуації на сході України.

З метою покращення умов, збільшення пропускної 
спроможності та швидкості руху, підвищення конку-
рентоспроможності мультимодальних контейнерних 
перевезень сполученням Китай - Західна Європа - Ки-
тай транзитом територією України, ми готові докласти 
зусиль до розвитку і модернізації транспортної інфра-
структури України. Це можливо реалізовувати на основі 
публічно-приватного партнерства та інших сучасних 
форм співпраці.

Для формування додаткових можливостей для тран-
зитних потоків у рамках китайського проекту «Пояс і 
шлях» доцільною є реалізація низки логістичних про-
ектів, таких як будівництво портових терміналів, елева-
торів, рухомих складів для транспортування аграрної 
продукції, сховищ холодного зберігання.

Україна – країна з добре збалансованою енергетич-
ною системою, провідна європейська держава у сфері 
атомної енергетики і з перспективою розвитку альтер-
нативної. Це ще одна з ділянок розбудови інвестицій-
ної співпраці з Китаєм в рамках ініціативи «Один пояс, 
один шлях». На порядку денному - впровадження про-
ектів екологічно чистої енергетики на основі аграрно-
го виробництва та використання відновлюваних дже-
рел енергії. У нас також існує висока зацікавленість у 
взаємовигідних відносинах у реалізації спільних про-
ектів, спрямованих на розвиток ядерної енергетики та 
атомно-промислового комплексу шляхом розширення 
науково-технічного співробітництва у мирному ви-
користанні атомної енергії, обміну досвідом з питань 
проектування, спорудження, експлуатації та технічного 
обслуговування АЕС, а також розробки, виготовлення і 
постачання устаткування для атомних станцій.

Говорячи про інвестиційну складову співпраці в рам-

ках проекту «Пояс і шлях», хотів би зупинитись ще на 
такому важливому питанні, як використання партне-
рами програми приватизації в Україні. У результаті 
проведення відповідних реформ ми запропонували 
іноземним інвесторам пакет ліквідних та ефективних 
активів. Думаю, що ця пропозиція має зацікавити осо-
бливо китайський бізнес з точки зору інвестування в 
їх розвиток, враховуючи, що Китай сьогодні є одним із 
світових лідерів за обсягами операцій на ринку об’єд-
нань і поглинань.

Україна вітає намагання Китаю встановити для всіх 
партнерів проекту «Пояс і шлях» чесні правила для 
торгівлі, вільні від протекціонізму та проявів надмір-
ного захисту власних ринків, які певною мірою стриму-
ють динаміку глобального економічного зростання. Це 
особливо негативно відбивається на країнах із ще не-
достатньо розвиненим економічним потенціалом або 
на тих, хто перебуває у стадії переходу на іншу модель 
розвитку.

Наявним прикладом безчесної гри на своїх логістичних 
перевагах і територіальній винятковості є заборона 
Росією руху товарів, зокрема українських, через свою 
територію. Це завдає не тільки шкоди нам, а і й інте-
ресам Китаю та інших учасників ініціативи і фактично 
знищує дух чесної і взаємовигідної торгівлі, який закла-
дено Китаєм і його партнерами в цей геоекономічний 
проект.

Вважаю, що ми всі разом повинні послідовно протидія-
ти тим абсолютно нелогічним з економічної точки зору 
та вкрай заполітизованим викликам, які штучно вини-
кають на шляхах сполучень між країнами. 

Пані та панове!

Закінчуючи свій виступ, хотів би підкреслити, що етап, 
на якому економічні відносини між Китаєм та рештою 
країн світу обмежувалися лише торгівлею, минув. Ми 
всі, напевне, усвідомлюємо, що сучасний світ уже не 
зможе існувати без врахування економічних надбань 
Піднебесної за останні два десятиріччя та її величез-
ної культурно-історичної спадщини, яка формувала-
ся тисячоліттями. Ініціатива Китаю «Один пояс, один 
шлях» – це спроба об’єднати всі різнобарв’я Азії на 
економічній платформі, «виготовленій у Китаї», і зро-
бити її ближчою до Європи та всього світу. Україна вже 
підтримала цю ініціативу і готова до активних дій на 
шляху її реалізації.

Дякую всім за увагу!
Бажаю партнерам міцних і чесних відносин, перспек-
тивних і взаємовигідних проектів!
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Форум міжнародного співробітництва ™ Один пояс, один шляхº

Форум міжнародного співробітництва 
ì Один пояс, один шлях î  ñ  
НОВИЙ ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ 
СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ    
І МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

О. А. Коваль
журналіст-міжнародник, 

член правління Української 
асоціації китаєзнавців

14 15 травня 2017 року Пекін став місцем проведення найбільшої в цьому році світо
вої події на території Китаю ñ  Форуму міжнародного співробітництва ì Один пояс, 
один шляхî . Делегації з понад 100 країн світу (29 з них на рівні лідерів держав 
і урядів) та представники понад 50 міжнародних організацій прибули до китай
ської столиці, щоб обговорити китайську ініціативу ì Один пояс, один шляхî , яка 

складається з двох компонентів ñ  Економічний пояс Шовкового 
шляху та Морський Шовковий шлях ХХІ століття. Гаслом фо

руму було визначено: ´ Посилювати міжнародне співробіт
ництво і спільно будувати ì Пояс і шляхî  заради розвитку 

з обопільним виграшемª . 

ì Для побудови ́ української ділянкиª  нового Шовкового шляху ми го
тові налагодити співпрацю між підприємствами України і Китаю з 
реалізацією продукції на ринках Європейського Союзуî
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АНАЛІТИКАО. А. КОВАЛЬ

ідея, практика і внесок Китаю», де 
було окреслено ключові принципи 
та ідеї ініціативи, її територіаль-
ні межі, а також наголошувало-
ся на вже практичних здобутках і 
конкретних досягненнях Китаю та 
країн світу у реалізації спільного 
будівництва “Одного поясу, одного 
шляху”. Китай заявив, що реальність 
останніх років довела необхідність 
розвивати з декількома країнами 
особливі стосунки, щоб вони стали 
певним взірцем для інших і довели 
практичні переваги від участі країн 
у ініціативі “Одного поясу, одного 
шляху”, залучили до неї ще більше 
учасників.

Але й надалі ініціатива будівни-
цтва “Одного поясу, одного шляху” 
залишається відкритою для всіх 
країн, незалежно від їх розмірів, 
політичного устрою та економіч-
ної могутності. І якщо географічно 
вона головним чином обмежува-
лася континентом Євразії та навко-
лишніми морями та океанами, то 
сьогодні ми є свідками, що на Фо-
рум міжнародного співробітництва 
“Один пояс, один шлях” до Пекіна 
прибули делегації з Африки, Ла-
тинської та Південної Америки, 
Океанії. Ці континенти та регіони 
теж поступово втягуються в орбіту 
впливу китайської ініціативи. Оче-
видно, що головні переваги ініціа-
тива “Одного поясу, одного шляху” 
несе країнам, що розвиваються, та 
тим, які прагнуть більш ефективно 
використовувати можливості гло-
балізації. Сьогодні на них припадає 
60% частка у забезпеченні зростан-
ня світової економіки, а отже, саме 
вони можуть тепер скористатися 
перевагами сучасної економічної 
архітектури. Усі китайські проекти 
вздовж “Поясу і шляху” направлені 
на підвищення рівня та якості жит-

тя людей, у тих країнах, які через 
хиби незбалансованого розвитку 
регіонів світу не отримали свою 
частку від економічних зисків, які 
головним чином концентрувалися 
у кількох розвинених країнах. 

У рамках ініціативи “Один пояс, 
один шлях” усі учасники мусять 
прагнути до обопільного зиску та 
обопільного виграшу, використан-
ня переваг одне одного на основі 
рівності та взаємної доповнюва-
ності. Це таке співробітництво, під 
час якого країни спільно створю-
ють нову глобальну систему еко-
номічного управління шляхом 
спільних консультацій, спільного 
будівництва та спільного користу-
вання результатами. 

Через політичні консультації Китай 
намагається визначити можливість 
поєднання національних стратегій 
розвитку окремих країн чи планів 
міжнародних організацій з прин-
ципами та ідеями, які закладені у 
ініціативу “Один пояс, один шлях”. 
Як було заявлено в ході Форуму у 
Пекіні, кількість спеціальних угод з 
країнами та міжнародними органі-
заціями, які зголосилися спільно 
працювати над реалізацією китай-
ської ініціативи, сягнуло 68. Сьо-
годні ініціатива “Один пояс, один 
шлях” переросла свої регіональні 
рамки і вже офіційно поширюєть-
ся й на Африку, а всім іншим краї-
нам запропоновано долучатися 
до будівництва “Поясу і шляху” як 
партнерів.  Але навіть країни, які не 
хочуть брати участь у реалізації ки-
тайської ініціативи, наприклад США 
і Японія, теж надіслали до Пекіна 
свої делегації на форум, адже не 
можуть бути осторонь процесів, які 
потенційно можуть змінити світ.  
Крім того, після завершення пекін-
ського форуму стало відомо про 
наміри Японії вступити до Азіатсь-
кого банку інфраструктурних інве-
стицій. 

Слід також зазначити, що одним з 
важливих здобутків можна вважа-
ти те, що за останні місяці китай-
ська ініціатива була підтримана на 
міжнародному рівні – в ООН. Ор-
ганізація Об’єднаних Націй закли-
кала людство створити безпечне 
середовище для реалізації ініціа-

тиви, а також у резолюції РБ ООН 
від 17 березня 2017 року ініціатива 
“Одного поясу, одного шляху” роз-
глядалася, як основа для зміцнен-
ня регіонального співробітництва. 
Додамо, що цілі китайської ініціати-
ви повністю узгоджені з Порядком 
денним ООН щодо сталого розвитку 
до 2030 року, а також іншими між-
народними та регіональними іні-
ціативами. Отже, ініціатива “Один 
пояс, один шлях” може увібрати в 
себе різні ідеї, стикуватися з різ-
ними концепціями, які пропагують 
розвиток, рівність і відкритість. 

14 травня у своїй промові на від-
критті Форуму голова КНР Сі 
Цзіньпін показав чітку картину 
історичних умов виникнення ста-
родавнього Великого Шовкового 
шляху. Він став практичним втілен-
ням духу миру та кооперації, від-
критості та інклюзивності, прагнен-
ня до обміну знаннями та спільного 
розподілу вигоди. Цей дух Китай 
хоче привнести в розвиток сучас-
ної цивілізації. Сі Цзіньпін також 
накреслив передумови, за яких 
ініціатива може бути реалізована 
– це, насамперед, мирне і стабіль-
не зовнішнє середовище. Адже під 
час воєн Великий Шовковий шлях 
втрачав свою енергію та силу. Лі-
дер Китаю закликав до вирішення 
існуючих конфліктів у світі шля-
хом перемовин, на основі поваги 
до територіальної цілісності, суве-
ренітету, а також обраного самими 
країнами шляху розвитку і соціаль-
ної моделі. 

Сі Цзіньпін особливо підкреслив, 
що Китай не прагне до створення 
якогось нового глобального альян-
су під брендом “Поясу і шляху”, 
не буде нав’язувати свою модель, 
або диктувати свою волю іншим, 
а бачить за мету “створити вели-
ку родину, яка б співіснувала гар-
монійно”. Це – світове суспільство, 
де кожна нація усвідомлює свою 
спільну долю з цілим людством, а 
інтереси кожної країни та нації є 
складовою загальнолюдських інте-
ресів. Це – новий світ, де всі взає-
мозалежні та міцно поєднані, де 
всі дотримуються певних правил 
мирного співіснування, поважають 
одне одного. Саме такий світ хоче 
будувати Китай за допомогою іні-

ціативи “Один пояс, один шлях”, 
повертаючи людство до тих са-
мих принципів, яке воно для себе 
визначило ще у Статуті ООН. 

Але за умов сьогоднішньої систем-
ної світової кризи людству буде 
дуже складно одночасно переклю-
читися зі звичних уявлень про по-
будову міжнародних відносин на 
систему нового мислення, яку про-
суває Китай.

Кожна країна може сама визна-
чати межі та глибину своєї участі 
в реалізації китайської ініціативи 
“Поясу і шляху”. Привабливість іні-
ціативи для всіх полягає в тому, що 
вона буде виводити країни на шлях 
процвітання. За десятиліття прове-
дення своїх власних реформ китай-
ці мають стійке переконання, що 
лише постійна увага на розвиток, 
розкриття потенціалів для росту 
кожної держави, у поєднанні з еко-
номічною інтеграцією і коопераці-
єю, можуть дати користь для всіх. 
Керівництво Китаю розглядає 
“Один пояс, один шлях”, як інстру-
мент побудови відкритої світової 
економіки та сприяння подальшої 
лібералізації міжнародної торгівлі 
та інвестицій. 
Китай також виступає за створення 
зон вільної торгівлі, за промислову 
кооперацію і нові форми співробіт-
ництва у фінансовій сфері уздовж 
усього “Поясу і шляху”.

Поєднання інфраструктур у сфе-
рі логістики вважається одним з 
ключових завдань при реалізації 
ініціативи “Поясу і шляху”. Пекін 
визначив 5 напрямків спільного 
будівництва: три маршрути на су-
ходолі, що йдуть з Китаю на Захід 
до Європи, Середземного моря і до 
Індійського океану, та два морські 
маршрути – один до Європи че-
рез Суецький канал, а другий – на 
південь в акваторію Тихого океану. 
У свою чергу, три маршрути на су-
ходолі будуть розділятися на шість 
економічних коридорів, де будуть 
свої ключові міста і логістичні 
центри. Це, зокрема, “Новий євра-
зійський континентальний міст” 
(через Центральну Азію, Російську 
Федерацію, Білорусь до Європи), 
“Економічний коридор Китай-Мон-
голія-Росія”, “Економічний кори-

дор Китай-Центральна Азія-Західна 
Азія” (з виходом до Перської зато-
ки і Середземного моря), “Еконо-
мічний коридор Китай-Індокитай”, 
“Економічний коридор Китай-Па-
кистан” та “Економічний коридор 
Бангладеш-Китай-Індія-М’янма”. 
Поєднання інфраструктури уздовж 
“Поясу і шляху” буде основою для 
розвитку через кооперацію, – за-
явив Сі Цзіньпін.

Одним з найважливіших аспектів 
реалізації ініціативи “Поясу і шля-
ху” є гуманітарне співробітництво. 
Головний наголос зроблений на 
контактах між людьми на базовому 
рівні, взаєморозумінні між цивілі-

заціями і взаємодії різних культур. 
Сюди також відноситься співпраця 
в освіті, розвиток туризму, візова 
лібералізація, інтеграція в інфор-
маційній галузі, обмін між ЗМІ та ви-
вчення ініціативи “Один пояс, один 
шлях” “мозковими центрами” різних 
країн, що допоможе зробити китай-
ські ідеї перетворення світу зрозу-
мілими для людей різних країн. 

В ході травневого форуму Китай 
також вирішив розширити сфери 
взаємодії країн “Поясу і шляху” ін-
новаційною та науково-технічною 
співпрацею, а також співробітни-
цтвом у захисті навколишнього 
середовища. З країнами, з якими 
Китай співпрацює у реалізації Мор-
ського Шовкового шляху ХХІ століт-
тя, розпочалося співробітництво з 
збереження і використання мор-

ських ресурсів, а також забезпечен-
ня вільного судноплавства. 

Від планів
до практичних кроків
Китайський лідер зазначив, що 
перші успішні кроки з реалізації 
конкретних проектів вже зроблені. 
Зокрема, Китай за три роки вже ін-
вестував 60 млрд дол. США у проек-
ти “Поясу і шляху”. Під час виступу 
на Форумі Сі Цзіньпін оголосив про 
нові масштабні фінансові зобов’я-
зання китайського уряду (на загаль-
ну суму понад 124 млрд дол. США) 
для реалізації ініціативи і підтрим-

ки її учасників. Це було зроблено 
для того, щоб переконати країни 
світу – Китай ставиться до своїх зо-
бов’язань відповідально і розрахо-
вує на тривалу і копітку роботу. Ра-
зом з тим, китайські представники 
кожного разу підкреслювали, що 
ініціатива “Один пояс, один шлях” 
– це не “соло” Пекіна, адже реаліза-
ція ініціативи, масштабних планів 
буде можлива лише за умов, коли 
й країни-учасники будуть активно 
долучатися до неї. «Хоча ініціатива 
“Один пояс, один шлях” походить із 
Китаю, тепер вона належить ціло-
му світу» – підкреслив Сі Цзіньпін, 
а отже, частку відповідальності за 
її реалізацію мусить брати на себе 
кожен учасник. 

Також наголошувалося, що мож-
ливість реалізації конкретних про-
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ектів буде визначатися ринковою 
привабливістю, а ринкові механіз-
ми будуть визначати розподіл ре-
сурсів і шляхи, якими будуть руха-
тися товари. Отже, ініціатива “Один 
пояс, один шлях” не виключає кон-
куренції і певне змагання країн та 
різних стратегій розвитку. Проте, 
китайські експерти говорять, що че-
рез баланс між стратегією і управ-
лінням країни можуть успішно до-
лати такі ризики. Тобто, держави 
домовляються по стратегічному 
питанню своєї участі в реалізації 
ініціативи “Один пояс, один шлях”, 
проводять постійні політичні кон-
сультації, таким чином, суттєво зни-
жують ризики для своїх компаній. 
Китай на підставі власного досвіду 
реформ радить до етапу реаліза-
ції всіх проектів робити ґрунтовне 
планування і наукові дослідження. 

У перший день роботи Форуму від-
булися 6 сесій-дискусій, які були 
присвячені основним сферам 
співпраці в рамках реалізації іні-
ціативи “Поясу і шляху”. В панелі, 
присвяченій торговельно-еко-
номічній співпраці, брала участь 
українська делегація. Її очіль-
ник, Перший віце-прем’єр міністр                                          
С. І. Кубів, виголосив тут свою про-
мову, в якій висловив переконан-
ня, що Україна готова до участі у 
реалізації китайської ініціативи. 
Сьогодні Україну цікавлять спільні 
з КНР інфраструктурні проекти, а 
також вихід української продукції 
на китайський ринок. Китай, у свою 

чергу, зацікавлений у створенні 
зони вільної торгівлі з Україною та 
пожвавленні гуманітарних обмінів. 

Форум, за висловлюванням керів-
ника китайської дипломатії Ван І, 
мав на меті досягти деяких кон-
кретних аспектів. По-перше, ліде-
ри, що були запрошені до Пекіна, 
мали досягти певного консенсусу 
щодо китайської ініціативи, а та-
кож у підсумкових документах ви-
значити цілі та принципи співро-
бітництва, накреслити заходи для 
узгодження і поєднання своїх стра-
тегій під час реалізації ініціативи 
“Один пояс, один шлях”. По-друге, 
всі країни-учасники заохочувалися 
до обговорення і визначення під 
час дискусії на Форумі важливих 
сфер кооперації на двосторонній 
та багатосторонній основі, які ста-
нуть ключовими на наступній стадії 
реалізації концепції. Також з низ-
кою країн-учасниць обговорюва-
лися програми співробітництва на 
п’ять і більше років, вироблялися 
дорожні карти щодо реалізації цих 
програм. По-третє, обговорюва-
лися плани реалізації конкретних 
проектів, поданих окремими краї-
нами, узгоджувався повний перелік 
погоджених до виконання проектів. 
Крім того, обговорювалися питання 
переведення політичних рішень лі-
дерів у практичну площину з ураху-
ванням потреби підвищення рівня 
життя людей і цілей розвитку всіх 
країн. Китай запропонував лідерам 
різноманітні додаткові механізми 

та заходи, які б підтримували реа-
лізацію спільних проектів. Зокрема, 
йшлося про механізми фінансової 
підтримки, надання взаємних кон-
сультацій з технічних та наукових 
питань, обміну технологіями та 
досвідом охорони навколишньо-
го середовища. Усе це передбачає 
обміни фахівцями та навчання та-
лановитої молоді у всіх вище згада-
них сферах. 

За підсумками було прийняте 
спільне комюніке Форуму та пе-
релік конкретних результатів і до-
мовленостей, досягнутих під час 
Форуму. Їх виявилося аж 270 і охо-
плюють вони всі сфери співробіт-
ництва – від політичних консульта-
цій до гуманітарних питань.

У Пекіні на Форум міжнародно-
го співробітництва “Одного поясу, 
одного шляху” Китай, насамперед, 
зібрав країни, які або вже приєд-
налися до ініціативи, або розгляда-
ються, як потенційні учасники іні-
ціативи. Отже, це стало запорукою 
консенсусу в питаннях щодо прин-
ципів реалізації ініціативи та сфер 
співпраці між країнами-учасника-
ми. Проте, Китай та лідери інших 
країн не створювали певних обме-
жень і часових меж для ініціативи, 
підкресливши лише, що для декіль-
кох проектів, які вже реалізуються, 
знадобиться п’ять років і більше. 

За підсумками роботи Форуму між-
народного співробітництва “Одно-
го поясу, одного шляху” було при-
йняте рішення про те, що 2019 року 
відбудеться друга подібна зустріч. 
Отже, ініціатива, хоч і залишається 
в деяких питаннях не конкретною 
(зокрема, щодо термінів реалізації 
проектів), однак вона поступово 
формалізується. Слід також зазна-
чити, що Китай створив керівну ро-
бочу групу з просування будівниц-
тва “Одного поясу, одного шляху” та 
канцелярію групи при Державному 
комітеті у справах розвитку та ре-
форм уряду КНР. Отже, тепер цей 
орган буде відповідати за розробку 
проектів, проведення перемовин та 
виконання угод з різними країнами 
щодо реалізації даної ініціативи. 
Спеціальні органи, які будуть за-
йматися питаннями реалізації ініці-
ативи, можуть бути створені також в 
інших урядових установах КНР. 

Від пекінського Форуму міжна-
родного співробітництва “Одного 
поясу, одного шляху” починається 
відлік нового етапу практичної ре-
алізації китайської ініціативи. В Ки-
таї є така приповідка, що “трирічна 
дитина дивиться на дорослих, а 
семирічна – на старих”, що можна 
розтлумачити, як те, що у три роки 
вже зрозумілим стає характер лю-
дини, а у сім років можна розпіз-
нати його нахили, інтереси у житті 
та здатність до майбутніх успіхів. 
За понад три роки існування ініці-
ативи “Один пояс, один шлях” ви-

кристалізувалися її зміст, принципи 
та значення, зрозумілими є реаль-
ні умови та міжнародна ситуація, в 
якій належить її реалізовувати. 

Тепер починається найскладніший 
етап, адже сам Китай ніколи у су-
часній історії не висував і не брав 
до реалізації такі глобальні проек-
ти. Існують великі ризики, що ре-
гіональні або глобальні проблеми 
стануть на заваді реалізації частини 
заявлених проектів в рамках ініці-
ативи “Один пояс, один шлях”. Ки-
тай поставив собі за мету в ближчі 
роки навчитися реагувати на різні 
виклики і загрози, щоб перейти до 
етапу довготермінового плануван-
ня і реалізації своїх проектів. Проте, 
впевненості у силах Пекіна надає те, 
що за кілька десятиріч власних ре-
форм йому вдалося для чверті на-
селення планети реалізувати те, що 
багатьом вважалося неможливим 
– досягти певного рівня добробуту 
для своїх громадян, забезпечити 
сталий розвиток економіки і разом 
з тим створити потужну модерну 
державу. Китай має впевненість, що 
його досвід може бути переданий 
людству через ініціативу “Одного 
поясу, одного шляху”, а відтак усі 
країни одержать новий стимул до 
розвитку, економіка світу матиме 
нову рушійну силу, а глобалізація 
набуде нової якості та вимірів.

До зустрічі
        у 2019 році! 
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рея, Монголії, Сінгапуру, Таїланду, 
М’янми, Казахстану, Туркменістану, 
Росії, Австралії, Нової Зеландії та 
багатьох інших. Крім того, КНР є 
головним джерелом імпорту для 
Японії, Індонезії, Малайзії, В’єтна-
му, Філіппін, Індії, Пакистану, Бан-
гладеш та ін. (рис. 1). Як найбіль-
ший у світі центр з виробництва 

товарів (“фабрика світу”), Китай 
визначає регіональну торгівлю як 
частину глобального виробничо-
го ланцюжка і забезпечує понад 
50% економічного зростання в 
Азії. Після фінансової кризи 2008 
року він став активним поста-
чальником прямих іноземних ін-
вестицій (далі – ПІІ), а з 2012 року 

– це третій з найбільших інвесто-
рів у світі після США та Гонконгу. 
В АТР Китай є першим постачаль-
ником ПІІ для М’янми, Монголії, 
Камбоджі, Лаосу і Північної Кореї, 
а також основним джерелом ПІІ 
для Казахстану, Пакистану, В’єтна-
му, Індонезії, Австралії, Малайзії та 
ін. На відміну від американських і 

В. О. КІКТЕНКО

Рис. 1. Торговельні партнери Китаю [China’s World Trade]

Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій КНР у світі 

В. О. Кіктенко
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У результаті успішного здійс-
нення в останні десятиліття 
Політики реформ і відкритості                                                                 
(改革开放, Gǎigé kāifàng) Китай 
став другою економікою світу (з 
2010 року), суттєво збільшив свій 
геоекономічний вплив. Китай 
став найбільшим у світі експор-
тером ($2,09 трлн в 2016 р. за да-
ними Головного митного управ-
ління КНР) і швидкозростаючим 
в світі споживчим ринком. Він 
перетворився з джерела деше-
вого імпорту на основне джерело 
інвестицій ($160 млрд в період з 
січня 2009 по грудень 2013). 2010 
року Банк розвитку Китаю та Екс-
портно-імпортний банк Китаю 
надали країнам Латинської Аме-
рики кредити на загальну суму, 

що перевищує загальну суму 
кредитів від Світового банку,                                                             
Міжамериканського банку роз-
витку та Експортно-імпортного 
банку США разом узятих. Навесні 
2015 року китайський уряд виді-
лив $62 млрд зі своїх величезних 
валютних резервів (дещо менше 
$3 трлн) на різного роду зовніш-
ньоекономічні проекти. Нещо-
давно Китай пообіцяв протягом 
десяти років вкласти $250 млрд 
в країни Латинської Америки і 
Карибського басейну. Він є най-
більшим торговельним партне-
ром більш ніж 130 країн світу. В 
Азіатсько-Тихоокеанському регі-
оні (далі – АТР) Китай є найбіль-
шим торговельним партнером 
Північної Кореї, Республіки Ко-

ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ î  ñ 

ГЛОБАЛЬНИЙ ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ

                   ПРОЕКТ КИТАЮ

У результаті успішного здійснення в останні десятиліття Політики ре-
форм і відкритості (改革开放, Gǎigé kāifàng) Китай став другою еконо-
мікою світу (з 2010 року), суттєво збільшив свій геоекономічний вплив.
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японських інвесторів, які зосе-
реджені на виробництві, велика 
частина китайських інвестицій 
спрямована в енергетику, видо-
бування сировини та інфраструк-
туру. Оскільки ПІІ безпосередньо 
створюють можливості для еко-
номічного зростання, зайнятості 
та національного доходу, то наро-
щування обсягу ПІІ Китаю до того 
ж сприяє посиленню його геое-
кономічної сили (рис. 2-4). Китай-
ська економіка стала істотним ба-
рометром для не тільки азіатської, 

а й світової економіки. Отже, на 
сьогодні сформувалась китайська 
модель економічного розвит-
ку (“Пекінський консенсус”), яка 
складає конкуренцію західним 
підходам (“Вашингтонський кон-
сенсус”).  

Після приходу до влади Сі Цзінь-
піна наприкінці 2012 року відбу-
лась відмова від зовнішньої по-
літики Ден Сяопіна, висловленої 
ним фразою tāo guāng yǎng huì                  
(“韬光养晦”, “приховувати мож-

ливості та чекати свого часу; 
триматися в тіні, не показувати 
себе”). Замість цього в листопаді 
2014 року голова КНР Сі Цзіньпін 
дав нове визначення зовнішньої 
політики Китаю – fènfā yǒu wéi                                                            
(“奋发有为”, “прагнути досяг-
нень”). Для розвитку співпраці 
Пекін активно використовує такі 
геоекономічні інструменти як тор-
гівля, інвестиції, надання допомо-
ги, грошово-кредитна політика, 
інфраструктурні проекти та ін. 

Усе це спрямоване на полегшен-
ня здійснення торгівлі та інвес-
тицій, поліпшення комунікацій та 
валютного співробітництва. Бага-
то країн Європи й Азії зацікавлені 
в китайських інфраструктурних 
проектах, бо нерозвинена тран-
спортна система є однією з голов-
них перешкод для економічного 
зростання. 

“Економічний пояс Шовкового 
шляху” (далі – ЕПШШ) і “Морський 
Шовковий шлях ХХІ століття” (далі 
– МШШ) посідають важливе місце 
в 13-му п’ятирічному плані Китаю 
(2016 – 2020 рр.) і будуть визна-
чатися національною інвестицій-
ною стратегією протягом даного 
періоду. «Економічний пояс Шов-
кового шляху» – це мережа назем-

них автомобільних і залізничних 
маршрутів, нафто- і газопроводів, 
а також інших інфраструктурних 
проектів, які будуть йти від Сіаня 
в центральному Китаї через Цен-
тральну Азію і до Роттердама і Ве-
неції. “Пояс” можна розглядати як 
китаєцентричний проект створен-
ня мережі партнерств в Євразії із 
застосуванням надзвичайно ши-

Рис. 3. Прямі іноземні інвестиції КНР

Рис. 4. Топ-5 країн, що отримують прямі іноземні інвестиції КНР [17, с. 4]

Рис. 5. “Один пояс, один шлях”

У вересні 2013 року голова КНР Сі Цзіньпін виступив з ідеєю створення “Нового Шовкового шляху” – 
“Один пояс, один шлях” (“一带一路”, “Yīdài yīlù”). Спираючись на свої широкі географічні зв’язки з 
євразійськими країнами, Китай ініціював створення інфраструктурного проекту “Один пояс, один шлях”, 
який складається з таких елементів: 

!
!

!
!

“Економічний пояс Шовкового шляху” – створення 
трьох транс’євразійських економічних коридорів: !трьох транс’євразійських економічних коридорів: !північного (Китай–Центральна Азія–Росія–Європа), !північного (Китай–Центральна Азія–Росія–Європа), !центрального (Китай–Центральна і Західна Азія–Пер!центрального (Китай–Центральна і Західна Азія–Пер! -
ська затока і Середземне море) і південного (Китай–!ська затока і Середземне море) і південного (Китай–!Південно-Східна Азія–Південна Азія–Індійський океан)!Південно-Східна Азія–Південна Азія–Індійський океан)!
Китайсько-пакистанський економічний коридор!Китайсько-пакистанський економічний коридор! Економічний коридор !Економічний коридор !Китай-Бангладеш-Індія-М’янма !Китай-Бангладеш-Індія-М’янма !

“Морський Шовковий шлях XXI століття” – створен-
ня двох морських маршрутів: один маршрут веде з !ня двох морських маршрутів: один маршрут веде з !узбережжя Китаю через Південно-Китайське море !узбережжя Китаю через Південно-Китайське море !в Південно-Тихоокеанський регіон, інший передба!в Південно-Тихоокеанський регіон, інший передба! -
чає з’єднання приморських районів Китаю і Європи !чає з’єднання приморських районів Китаю і Європи !через Південно-Китайське море і Індійський океан) !через Південно-Китайське море і Індійський океан) !
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рокого інструментарію – від полі-
тико-дипломатичної координації 
до фінансових механізмів, від тор-
гово-економічних інструментів до 
розширення гуманітарного спів-
робітництва. МШШ – це морський 
еквівалент: мережа портів та ін-
ших інфраструктурних проектів у 
прибережних районах Південної 
і Південно-Східної Азії, Східної 
Африки і Північного Середзем-
номор’я. Інфраструктурні проек-
ти можуть зіграти конструктивну 
роль у регіональній економічній 
архітектурі та допомогти зміцнити 
політичні інститути в регіоні, що в 
цілому зменшить стимули і мож-
ливості для терористичних рухів. 
В опублікованих Міністерством 
закордонних справ КНР і Мініс-
терством комерції КНР докумен-

тах підкреслюється, що масштаби 
ініціативи “Один пояс, один шлях” 
будуть значно виходити за рамки 
будівництва об’єктів інфраструк-
тури. Програма також включатиме 
в себе фінансову інтеграцію, ін-
тернаціоналізацію юаня, встанов-
лення зв’язку між регіональними 
мережами інформаційно-комуні-
каційних технологій (“інформа-
ційний шовковий шлях”), розши-
рення транскордонної торгівлі 
та інвестицій тощо. В цілому тут 
відбувається поєднання тради-
ційних для китайської дипломатії 
підходів (наприклад, повага су-
веренітету і невтручання у вну-
трішні справи) з новим акцентом 
на дотриманні високих стандартів 
і міжнародних норм, а також ви-
значенні вирішальної ролі рин-
ку і промисловості в здійсненні 
проекту. Отже, “Один пояс, один 
шлях” – це велика стратегія на но-
вому етапі проведення політики 
зовнішньої відкритості Китаю. 

“Один пояс, один шлях” спрямо-
ваний на поліпшення внутріш-
ньої економічної інтеграції та 

конкурентоспроможності Китаю, 
а також стимулювання збалансо-
ваного регіонального зростання, 
що в цілому спрямоване на до-
сягнення більш стійкого еконо-
мічного розвитку країни (“нова 
нормальність”). Будівництво інф-
раструктурних проектів поклика-
не допомогти використовувати 
величезні виробничі потужності 
Китаю і полегшити вхід китай-
ських товарів на регіональні рин-
ки. “Один пояс, один шлях” пови-
нен забезпечити життєво важливу 
підтримку для подальшого здійс-
нення економічних реформ в 
КНР, а у зовнішньополітичному 
сенсі реалізувати пріоритети, які 
були визначені Головою КНР Сі 
Цзіньпіном – спрямованість на 
поліпшення відносин з сусідніми 

державами і більш стратегічне 
використання економіки для ви-
рішення дипломатичних завдань. 
У середньостроковій і довгостро-
ковій перспективі успішне здійс-
нення цієї ініціативи має сприяти 
поглибленню регіональної еко-
номічної інтеграції, розширенню 
прикордонної торгівлі та фінан-
сових потоків між євразійськими 
країнами та зовнішнім світом, а 
також подальшому зміцненню 
китайсько-орієнтованої моде-
лі торгівлі, інвестицій та інфра-
структури. Збільшення інвестицій 
в енергетику і мінеральні ресурси, 
особливо в Центральній Азії, до-
поможе знизити залежність Ки-
таю від сировинних товарів, що 
імпортуються з-за кордону, вклю-
чаючи нафту, що поставляється 
через Малаккську протоку. 

“Один пояс, один шлях” не містить 
у собі ідею створення зони вільної 
торгівлі та не передбачає обов’яз-
кових угод між державами. Замість 
цього в основу покладені наміри 
Китаю використовувати свої еко-
номічні ресурси та дипломатичні 

інструменти для здійснення ін-
вестицій в інфраструктурні та еко-
номічні проекти, що в цілому має 
забезпечити більш тісний зв’язок 
з країнами Азії та Європи. Вико-
ристання менш формальних ме-
ханізмів надає проекту гнучкість 
і дозволяє Пекіну максимально 
використовувати свої економічні 
та політичні можливості. Проект 
співпраці в рамках “Одного поясу, 
одного шляху” є не стільки резуль-
татом переговорів, скільки резуль-
татом узгодження шляхом кон-
сультацій, що є новою моделлю 
розвитку співпраці. Китайський 
уряд, оцінивши внутрішні й між-
народні чинники з урахуванням 
часу та обставин, запропонував 
стратегію відкритості нового типу, 
яка складається з двох важливих 
компонентів – “взаємодоповню-
ваності і загального виграшу” і 
геополітичних міркувань. Стра-
тегічне мислення полягає в тому, 
що Китай повинен виступати на 
світовій арені як відповідальна 
велика держава. Сама суть ініці-
ативи “Один пояс, один шлях” в 
тому, що Китай має навчитися бути 
конструктивним лідером, давати 
світовій спільноті більше міжна-
родних суспільних благ. 

Міжнародні економічні та інфра-
структурні проекти Китаю здій-
снюються за підтримки Ново-
го банку розвитку БРІКС, Фонду 
сприяння співпраці Південь-Пів-
день, АБІІ та Фонду Шовкового 
шляху, що дає можливість обій-
ти існуючі механізми управління 
глобальною економікою, в якій 
досі домінують провідні захід-
ні держави. Те ж саме належить 
і до зусиль Пекіна зробити юань 
міжнародною резервною валю-
тою. Як заявив міністр фінансів 
КНР Лоу Цзівей, “Китай повинен 
продемонструвати своє бажання 
і взяти на себе більшу міжнарод-
ну відповідальність у сприянні 
економічному розвитку в Азії і за 
її межами, а також у всьому світі”. 
Проекти АБІІ і “Один пояс, один 
шлях” були запущені одночасно, і, 
попри те, що офіційно ніколи не 
відзначався зв’язок між ними, але 
абсолютно очевидно, що перший 
з них є фінансовим інструмен-

том здійснення другого. А зв’язок 
проекту “Один пояс, один шлях” 
із Фондом Шовкового шляху є аб-
солютно очевидним. АБІІ повинен 
акумулювати фонди для підтрим-
ки проектів інфраструктурного 
будівництва в країнах “Одного 
поясу, одного шляху”, а також для 
підтримки проектів міжнарод-
ного економічного співробітни-
цтва. Фонд Шовкового шляху, як 
заявив Сі Цзіньпін, створений для 
здійснення прямого фінансування 
проектів в рамках “Одного поясу, 
одного шляху” з використанням 
фінансових ресурсів Китаю. При 
цьому Голова КНР звернув увагу на 
необхідність дотримуватись між-
народних норм і правил, запози-
чувати теоретичний і практичний 
досвід, накопичений світовими 
багатосторонніми фінансовими 
інститутами, створити нормативну 
базу роботи і строго дотримувати-
ся правил, звертати увагу на про-
зорість і інклюзивність в роботі 
двох фінансових структур, діяти в 
рамках існуючого світового фінан-
сово-економічного порядку.

В урядових колах і в експертному 
співтоваристві КНР є розуміння 
того, що створення економічних 

коридорів є масштабним і довго-
строковим проектом, тому ніяких 
термінів або індикативних показ-
ників майбутньої ефективності 
їх функціонування в китайських 
офіційних документах не наво-
диться. Це також можна пояснити 
тим, що всі зазначені економічні 
коридори проходять територією 
декількох держав (за винятком 
Китайсько-пакистанського еко-
номічного коридору), відповідно 
терміни реалізації залежать від 
процесу міждержавного узгоджен-
ня, а також дії безлічі інших чинни-
ків – від глобальної і регіональної 
економічної кон’юнктури до ситу-
ації у сфері безпеки. Про те, що в 
цілому будівництво “Одного поясу, 
одного шляху” є довгостроковим 
проектом, що вимагає ретельної 
координації і обліку різноманіт-
них економічних і політичних чин-
ників, згадував у своїх виступах Сі 
Цзіньпін. “Один пояс, один шлях” 
у китайському офіційному дискур-
сі  оцінюється як сполучна ланка 
між “китайською мрією” (中国梦) 
і “світовою мрією”, адже сумарно 
всі маршрути проекту складають 
найдовший економічний коридор 
у світі, і Китай пов’язує свій май-
бутній розвиток з перспективами 

розвитку країн-партнерів. Вибу-
довуючи відносини з цими країна-
ми на основі принципів взаємної 
довіри, взаємовигідного співро-
бітництва і загального виграшу, 
Китай дає їм можливість користу-
ватися китайським досвідом ре-
форм та китайськими економіч-
ними успіхами, і це є ключовим 
фактором синергії інтересів, що 
китайською політичною мовою 
називається “спільнотою інтере-
сів” та “співтовариством спільної 
долі”. “Один пояс, один шлях” за 
допомогою двостороннього або 
багатостороннього співробітни-
цтва з невеликою кількістю учас-
ників формує симбіотичну систе-
му, яка характеризується вільною 
структурою, високою інклюзив-
ністю та заснована на принципі 
“партнерство без утворення сою-
зу” (结伴但不结盟).

“Один пояс, один шлях” створить 
додатковий обсяг торгівлі на 
суму $2,5 трлн для 65 країн світу, 
а бюджет Азіатського банку інф-
раструктурних інвестицій (далі 
– АБІІ) відповідає плану Маршал-
ла для Європи після закінчення 
Другої світової війни. Проте да-
ний проект твориться не за за-

Після фінансової кризи 2008 року Китай став ак
тивним постачальником прямих іноземних інвес
тицій (далі ñ ПІІ), а з 2012 року ñ  це третій з най
більших інвесторів у світі після США та Гонконгу.

Рис. 6. Торговельні відносини ЄС та КНР
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АНАЛІТИКАВ. О. КІКТЕНКО

хідним зразком, коли провідні 
країни формують і керують ба-
гатосторонніми інститутами, що 
підкріплюється договорами, між-
народним правом та об’єднанням 
суверенітету. Пекін пропонує свої 
економічні можливості на рівні 
двосторонніх відносин та регі-
ональних зустрічей на вищому 
рівні, що демонструє не тільки 
економічне піднесення країни, а 
й взагалі національне відроджен-
ня, або оновлення китайської 
нації. На відміну від інших країн 
Азії, в яких була вдало проведена 
модернізація й навіть, як прийня-
то казати, сталося “економічне 
диво”, в Китаї вважають це повер-
ненням свого статусу світового 
лідера, втраченого в першій по-
ловині XIX ст. Отже, геоекономічні 
дії Китаю спрямовані на  те, щоб 
стати глобальним центром широ-
кої економічної та геополітичної 
системи. 
 
“Один пояс, один шлях” безпо-
середньо стосується Європи, бо, 
по-перше, європейські компанії 
мають особливий інтерес для ки-
тайських інвесторів з огляду на 
їхній високотехнологічний рівень, 
інноваційний потенціал, ноу-хау 
і навички концентрації; по-друге, 
це доступ на європейський ринок; 
по-третє, Європа – це кінцевий 
пункт китайського Нового Шов-
кового шляху. Після економічної 
кризи 2008 року багато європей-
ських країн мають потребу у фі-
нансах і тому вітають китайські 
інвестиції (наприклад, всі тринад-
цять країн-членів ЄС приєдналися 
до АБІІ і до того ж створений осо-
бливий формат відносин Китаю з 
країнами Центральної та Східної 
Європи (“16+1”)) (рис. 6-7). Що ж 
стосується України, то розвиток 
відносин з КНР сьогодні обов’яз-
ково передбачає як подальше 
розширення двосторонніх відно-
син, насамперед на основі еконо-
мічних інтересів, так і необхідність 
повноцінного входження до про-
екту “Один пояс, один шлях”. Рис. 7. Формат “16+1”

Л. Л. Антонюк
доктор економічних наук, 
професор кафедри міжна-
родної економіки, директор 
Інституту вищої освіти ДВНЗ 

“Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана”, 

проректор з наукової роботи

Б.О. Антонюк 
аспірант кафедри 

міжнародної економіки 
Київського національного 
економічного університету 

імені  Вадима Гетьмана

О. С. Хлистова 
бакалавр з міжнародної 
економіки Київського на-
ціонального економічного 

університету ім. Вадима 
Гетьмана

В умовах розвитку науково-технічного прогресу перед кожною країною 
постає завдання щодо ефективного використання та нарощення свого 
інноваційного потенціалу шляхом швидкого пристосування до змін в 
міжнародній економічній системі. Та країна, яка зможе обрати ефек-
тивну конкурентну стратегію та реалізувати свій економічний, науко-
во-технічний, інноваційний потенціал, буде вважатися конкурентним 
лідером на міжнародній арені. За останні десятиліття прослідковується 
значна залежність між розвитком високотехнологічних секторів еконо-
міки держави та нарощенням її глобальної конкурентоспроможності. 

Серед наукових праць, у яких досліджені теоретичні засади впливу висо-
ких технологій на конкурентний розвиток країн, слід виокремити таких 
зарубіжних вчених, як А. Баркер, Дж. Бернал, Е. Брінолфссон, К. Кристен-
сен, П. Крукер, Ц. Лі, Е. Макфі, Р. Пен, М. Портер, С. Рамеш, Дж. Ріфкін, Ю. Су, 
Дж. Хау, Г. Чесброу, Ц. Чжон, К. Шваб, Й. Шумпетер та багато інших.

Динамічний розвиток держав і суб’єктів міжнародних економічних від-
носин в усі історичні періоди був зумовлений розвитком високих тех-
нологій та їх ефективною комерціалізацією в усі сфери виробництва. 
Як відомо, саме науково-технічний прогрес завжди виступав рушійною 
силою змін в економічних моделях та стратегіях розвитку країн та ком-
паній задля забезпечення висококонкурентного статусу кожному суб’єк-
ту господарських відносин. Взаємозв’язок та вплив високих технологій 
на суспільство та світові економічні процеси формують глобальне кон-
курентне лідерство, яке залежить від здатності суб’єктів міжнародних 
економічних відносин модернізувати промисловість та впроваджувати 
у процеси виробництва інновації, ефективно нарощувати та реалізову-
вати свої пріоритети та національні економічні інтереси за допомогою 
сучасних механізмів та інструментів, брати активну участь у процесі гло-
балізації та інтеграції суспільства, мати вплив на глобальні економічні, 
соціальні, науково-технічні, політичні, демографічні процеси через ви-
користання новітніх технологій (Табл. 1.1). 
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АНАЛІТИКААнтонюк Л.Л., Антонюк Б.О., Хлистова О.С. 

Теорії конкурентного лідерства • Створення повноцінної та динамічної системи освіти.    
Сфера освіти має функціонувати відповідно до со-
ціалістичної ринкової економіки держави задля по-
будови процвітаючого та справедливого населення. 
Така система має бути ефективною, відкритою, гнуч-
кою і добре пристосованою до інтеграції в науко-
во-освітній простір [China’s National Plan for Medium 
and Long-term Education Reform and Development 
2010-2020, c. 9-11].

Таким чином, уряд КНР вбачає свій подальший інно-
ваційний та економічний розвиток саме за рахунок 
розвитку інтелектуального ресурсу всередині країни, 
створюючи належні умови для модернізації сфери 
освіти в умовах техноглобалізму. Однак загальнодер-
жавні плани розвитку також спрямовані на підвищен-
ня конкурентоспроможності високотехнологічних 
секторів на міжнародній арені. Так, у тринадцятому 
п’ятирічному плані КНР основною ціллю є саме інно-
вації та зростання частки держави на ринку високих 
технологій. Політика китайського уряду реалізується 
за допомогою системних та виважених заходів, пла-
нів, механізмів в інноваційній політиці у всіх секто-
рах економіки. Однак найбільше уваги приділяється 
щорічному збільшенню витрат на фундаментальні 
дослідження і розвиток (рис. 1.2).
 
Рис. 1.2 Динаміка обсягів зростання ВВП та витрат на науко!
ві дослідження і розвиток, трлн дол. США, % від ВВП 

Джерело: складено авторами на основі даних [5; 15]

Не випадково Китай – єдина країна у світі, яка в умо-
вах глобальної фінансової кризи 2008 року не лише 
не скоротила витрат на дослідження та розвиток, але 
їх обсяги зросли. На наш погляд, саме такі урядові рі-
шення дозволили цій країні забезпечити конкурент-
не лідерство у високотехнологічних секторах еконо-
міки та створили надійний фундамент його стрімкого 
розвитку.

Проаналізувавши експорт високотехнологічної скла-
дової КНР, можна сказати, що у 2008 році цей показ-
ник становив 25,5% від всього експорту держави, але 
у 2013 році почав зменшуватися, що було спричине-
но реалізацією цілей 12 п’ятирічного плану, а саме: 
переорієнтація на внутрішні ринки та задоволення 
передусім внутрішнього попиту, а не експорт та іно-
земні інвестиції з метою збалансованого економіч-
ного зростання (рис. 1.3).

за обсягами ВВП (за ПКС) у світі з 20,2 млрд дол. США 
на 2016 рік, порівняно з США – 18,6 млрд дол. США. 
Як відомо, Китай нарощує політику захисту інтелек-
туальної власності і, як наслідок, кількість патентів 
країни з кожним роком зростає, у порівнянні з США 
та іншими країнами-ключовими інноваторами. Вод-
ночас, китайські науковці займають лідируючі позиції 
в дослідженні таких наук як інформатика, математика, 
інженерія, комп’ютерні технології, штучний інтелект, 
інтернет речей тощо. З огляду на нові пріоритети США 
та зміну політики у сфері науки та техніки, а саме, при-
йняття рішення про зменшення державних витрат на 
дослідження і розвиток дозволяють констатувати, що 
завдяки орієнтації уряду на перехід до держави інно-
ваційного типу в умовах динамічного розвитку техно-
глобалізму КНР в короткостроковій перспективі буде 
займати лідируючі позиції як в авторитетних міжна-
родних рейтингових оцінках, так і на світових ринках. 
Уряд держави з 2008 року спрямовує свої політики на 
шляху до інноваційного та економічного лідерства у 
XXI столітті шляхом реформування сфери освіти, нау-
ки та техніки. На сьогодні підвищення рівня освічено-
сті населення є одним з ключових завдань для уряду 
КНР. Так, за індексом людського розвитку, Китай на-
лежить до країн з високим ІЛР, посідаючи 90 місце в 
рейтингу 2016 року. Слід зазначити, що КНР перебуває 
на третьому етапі людського розвитку, який характе-
ризується всеосяжним розвитком нації задля її по-
дальшого процвітання, ефективності та справедли-
вості в суспільстві шляхом застосування соціальних 
інновацій. Про це свідчить проведення ефективних 
реформ у сфері освіти, зокрема, прийняття середньо- 
та довгострокового національного плану КНР рефор-
мування та розвитку освіти до 2020 року, ключовими 
завданнями якого є: 
• Забезпечення однакового рівня освіти для всіх.       
Освіта повинна залишатися соціально-орієнтованою 
і доступною для дітей всіх верств населення. Мере-
жа державної освіти має бути забезпечена в кожному 
регіоні, місті та сільській місцевості з однаковим рів-
нем надання послуг та забезпеченням однаковими 
умовами навчання. Також право на здобуття освіти 
людьми з обмеженими можливостями, а також діть-
ми мігрантів має бути гарантовано державою. До 2020 
року дошкільну та середню освіту (9 класів) має отри-
мати кожна дитина, незважаючи на фінансовий стан 
родини. В той же час, старша середня школа та вища 
освіта мають стати пріоритетними для молоді, внаслі-
док чого асиметрія в рівні неграмотності серед моло-
ді та людьми середнього віку має зменшитися. 
• Надання якісної освіти за різними напрямами.       
Якість освіти має бути покращена, в той час як рівень 
її модернізації буде зростати зі значним проривом.

• Розбудова концепції безперервного навчання.           
Професійна освіта має бути пов’язана з безперерв-
ною освітою, таким чином формуючи формальну та 
неформальну освіту, забезпечуючи стрімке економіч-
не зростання, науково-технічний прогрес та підви-
щення конкурентоспроможності економіки держави. 

Таблиця 1.1
 

Джерело: складено авторами

Таким чином, задля ефективного використання кон-
курентних переваг фірмами та державами, зокрема 
знань, навичок населення, а також підвищення рівня 
життя нації шляхом постійного реформування сфери 
науки, освіти та співробітництва з приватним секто-
ром економіки в науково-технічній сфері  суб’єкти 
можуть забезпечувати собі глобальне лідерство в ХХІ 
столітті. 
Яскравим прикладом є Китайська Народна Республі-
ка, яка активно нарощує свій інноваційний  та еконо-
мічний потенціал протягом останніх 50 років. Це під-
тверджується збільшенням обсягів ВВП, ВВП на душу 
населення, витрат на фундаментальні дослідження, 
патентної активності, високотехнологічного експор-
ту, кількістю дослідників на 1 млн населення, а також 
випускників університетів за інженерними спеціаль-
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АВТОР, ПРАЦЯ ТРАКТУВАННЯ

М. Трейсі, Ф. Вірсем
«Принцип ціннісних дисциплін»

Конкурентне лідерство – швидка реакція на зміни, своєчас-
на розробка відповідної глобальної стратегії, випередження 
конкурентів на всіх етапах виробничої, комерційної, науко-
вої діяльності, освоєння нових технологій і каналів збуту.

М. Портер
«Конкурентна перевага фірм на ринку»

Конкурентне лідерство – це продуктивність використання 
ресурсів.

Г. Хамел і К. Прахалад
«Конкуруючи за майбутнє.

Створення ринків завтрашнього дня»

Конкурентне лідерство – уміле використання «базових 
функціональностей продукту» і «ключових компетенцій», під 
якими розуміються потенційні можливості розвитку і нового 
використання продукту, а також — знання, навички, квалі-
фікацію персоналу, які допоможуть у разі втрати попиту на 
продукцію вийти на ринок з іншими нововведеннями.

ностями та технічних співробітників, які стимулюють 
розвиток інновацій, позиціями у світових рейтингах, 
нарощенням та ефективним використанням іннова-
ційного, науково-технічного та науково-виробничого 
потенціалу. Так, згідно з Глобальним інноваційним ін-
дексом країна посіла 22 місце, за індексом конкуренто-
спроможності ІТ – 59-те, за Глобальним інноваційним 
барометром 4 місце, а за період 2016-2017 рр. 28 місце 
за Глобальним індексом конкурентоспроможності. За 
оцінкою вхідних і вихідних факторів Глобального ін-
новаційного індексу найбільш ефективними факто-
рами реалізації інноваційної політики КНР є розвиток 
інституцій, знань і технологій, ринків і бізнесу (рис. 1.1).
Дедалі очевиднішим стає те, що Китай входить до пулу 
найбільш інноваційніших держав світу завдяки ефек-
тивному стимулюванню інноваційної активності ма-
лих і середніх підприємств, ТНК, університетів, обміну 
знаннями, технологіями, досвідом, співробітництвом 
як з високорозвиненими державами-ключовими ін-
новаторами, так і з країнами, що розвиваються і ма-
ють інноваційний, виробничий та науково-технічний 
потенціал. 
Щодо індексу інновацій Bloomberg, який розробля-
ється експертами американської аналітичної компанії 
та визначає топ-50 інноваційних держав, вхідними та 
вихідними факторами виступає частка дипломованих 
спеціалістів, концентрація дослідників у високотех-
нологічних секторах, продуктивність праці, інтенсив-
ність витрат на НДДКР, патентна активність, виробни-
цтво доданої вартості. 
Також про пріоритетність розвитку високотехнологіч-
них секторів КНР та розбудови національної іннова-
ційної системи держави свідчить щорічне збільшен-
ня витрат на дослідження і розвиток, які у 2016 році 
становили майже 2,5% від ВВП або 300 млрд дол. США 
(при мінімальному співвідношенні 3% від ВВП), по-
ступаючись лише США, витрати яких становлять 2,8% 
від ВВП у 2016 році. Крім того, країна вже є лідером 

Рис. 1.1. Багатокутники інноваційної конкурентоспромож!
ності Китаю, США, Японії за методикою INSЕАD 

Джерело: складено авторами на основі даних [21, c. 209, 241, 306]
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має такі фактори розвитку: галузева приналежність, 
ступінь участі держави в інноваційному процесі краї-
ни, залучення підприємств до співробітництва з дер-
жавою та університетами, податкове навантаження, 
наявність наукових парків, агломерацій, бізнес-інку-
баторів, системний розвиток освіти, а також щорічне 
збільшення витрат на фундаментальні дослідження і 
розвиток, стимулювання інвестицій в інновації дер-
жавою та приватним сектором. 
Розроблена економіко-математична модель на ос-
нові регресійного аналізу, де результуючий показ-
ник є ВВП країни (Y), а основні фактори: патенти – Х1, 
високотехнологічний експорт – Х2, витрати на НДДКР 
– Х3. Така вибірка обумовлена залежністю зростан-
ня ВВП в умовах інноваційної моделі економічного 
зростання від факторів, які є найбільш впливовими 
драйверами економічного зростання держав. За до-
помогою програмного продукту Microsoft Excel 2013 
отримано модель У=0,06Х1+7,53Х2+26,8Х3. Коефіцієнт 
детермінації є високим (R2=0,99), що означає взаємо-
зв’язок факторів на 99%: у моделі доведений тісний 
взаємозв’язок між такими факторами, як витрати на 
НДДКР (26,8), обсяги високотехнологічного експорту 
(7,53) та патенти (0,06) (рис. 1.5).  
Рис. 1.5 Діаграмма розсіювання впливу кількості патентів, 
витрат на НДДКР та високотехнологічного експорту на ВВП 
Китаю

Не менш важливим аспектом досягнення інновацій-
ного лідерства є співробітництво з іншими країнами, 
драйверами економіки яких виступають інновації, 
здобутки та досвід у цій сфері. Такими країнами є кра-
їни Європейського Союзу та Європи, БРІКС, АСЕАН, з 
якими КНР веде активну співпрацю. Наразі найбільш 
тісні зв’язки Китай має з Німеччиною, ставши найбіль-
шим зовнішньоторговельним партнером держави у 
2016 році, а також розглядаючи ФРН як лідируючого 
інноватора, яка вже реалізувала концепцію Третьої 
промислової революції. Китай вивчає досвід Німеч-
чини щодо інноваційного лідерства і практичної 
співпраці, яка  охоплює галузі передових технологій, 
нових джерел енергії, біотехнологій, інформаційних 
технологій наступного покоління, інтернет речей, ав-
томобілебудування, авіації. Також Індустрія 4.0 є мож-
ливістю для Китаю реалізувати свою стратегію «Зро-
блено в Китаї 2025», яка спрямована на підвищення 
якості продукції, розвитку бренду та виробництва в 
цілому під основним гаслом не «Зроблено в Китаї», а 
«Створено в Китаї» (табл. 1.2).

маленьких провінцій до статусу мегаполіса, тому од-
ним з пріоритетних завдань уряду є розбудова нових 
інвестиційно-привабливих міст. Так, до 2020 року уряд 
планує побудувати місто Наньху, яке буде «містом-су-
путником» на кшталт урбанізованого передмістя в 
районі Пудонг Шанхая. Проект будівництва включає 
в себе побудову житлових комплексів, університет-
ських кампусів, офісів, технопарків. Наступним інфра-
структурним проектом є побудова креативного центру 
Шеньгу, в розробці якого передбачається автоматична 
система водопостачання, утилізації відходів, логістика, 
енергетика тощо. Новий район Xiongan  – проект, який 
передбачає реконструкцію Хебею. Не дивлячись на те, 
що остаточний проект щодо модернізації міста ще не 
прийнятий, але уряд планує розташувати там офіси, 
університети, житлові комплекси. Крім того, Xiongan 
є стратегічно важливою «спеціальною економічною 
зоною», яка буде спеціалізуватися на генерації нових 
технологій, а також їх ефективній комерціалізації.

Таким чином, КНР сьогодні є лідером з високотех-
нологічним експортом, патентуванням, витратами 
на дослідження і розвиток, провідним виробником 
промислових роботів, товарів інформаційно-кому-
нікаційних технологій, кількістю науково-технічного 
персоналу, який задіяний в реалізації проривних тех-
нологій Четвертої промислової революції. Ці досяг-
нення зумовлені розвитком ефективної національної 
інноваційної системи, яка інтегрується в глобальний 
науково-технологічний простір. Ключовим фактором 
досягнення висококонкурентного статусу у ХХІ столітті 
є стимулювання інноваційного розвитку національ-
ного бізнесу та збільшення державного фінансуван-
ня фундаментальних і прикладних досліджень та їх 
оперативна комерціалізація.

На сьогодні Китай є однією з країн, уряд якої докладає 
значних зусиль до становлення нації як інноватора 
та лідера на ринку високих технологій. Формування 
національної інноваційної системи почало відбу-
ватися ще в період 80-х років, коли уряд КНР сти-
мулював розвиток сільського господарства шляхом 
використання високих технологій, а саме: навчання 
селян зрошувати землю, здобрювати, збирати вро-
жай, вести підприємницьку діяльність у цій сфері, в 
результаті чого держава отримувала стабільні при-
бутки від діяльності фермерів. Саме завдяки цьому 
стимулюванню створився фундамент для високотех-
нологічного розвитку в країні, а саме: розвиток науки 
і техніки, витрати на НДДКР, розвиток внутрішнього 
ринку високих технологій, зменшення імпортної за-
лежності високотехнологічної складової, підвищення 
патентної активності в державі, реформування сфери 
освіти та сприяння розвитку концепції «безперервної 
освіти», вихід на міжнародні ринки зі своєю продук-
цією, інтеграція національної інноваційної системи в 
глобальний науково-освітній простір. 

Про ці всі цілі, завдання та результати свідчать стра-
тегії, програми, плани розвитку уряду КНР, які сто-
суються зростання високотехнологічного сектору і 
розбудови національної інноваційної системи, яка 

індустрія роботів досягне беззаперечного світового 
лідерства. 
Наразі у КНР відбувається революція у робототехніці 
і хоча зараз тільки 36 роботів припадає на 10000 ви-
робничих робітників у Китаї, в той час як в Японії 315 
роботів – на 10000 працівників. Уряд спрямовує свої 
зусилля, щоб вже у 2020 році країна мала сотню робо-
тів на десять тисяч робітників. Крім того, китайський 
уряд упроваджує інновації в усі сектори економіки, 
зокрема, у сферу охорони здоров’я. Так, робототехні-
ка почала активно застосовуватися в хірургії, догляді, 
реабілітації, транспортуванні пацієнтів. Зокрема, ви-
робництво таких роботів є пріоритетним для виділен-
ня коштів на фундаментальні дослідження для Китаю. 
Станом на 2015 рік понад 40 китайських лікарень були 
забезпечені більше 50 медичними роботами. Наразі 
університети Сучжоу, Тянцзинь, Пекіна розробляють 
низку нових хірургічних роботів з різноманітною спе-
ціалізацією і вже до 2018 року планують ефективно 
комерціалізувати їх в робочий процес лікарень. 
Також концепція «інтернет речей» значно поширю-
ється по всьому світу, зокрема в КНР. Так, ринкова вар-
тість індустрії інтернету речей цієї держави оцінюєть-
ся в 500 млрд юанів в 2015 році, порівняно з 200 млрд 
юанів в 2012 році. Інтернет речей (або IoT) може ста-
ти ефективним  фактором стрімкого зростання про-
дуктивності Китаю і вступити в нову еру глобальної 
конкурентоспроможності секторів цієї держави. Але 
ця можливість може бути втрачена без надання від-
повідних сприятливих умов з боку держави. Для того, 
щоб досягти  прогресу, Китаю необхідно ліквідувати 
розрив у критичних навичках та інфраструктурі, спри-
яти міжгалузевій співпраці і прискоренню інвестицій 
в  IoT. Задля ефективнішого функціонування «інтер-
нету речей» уряд Китаю розробив відповідну програ-
му «Інтернет Плюс», метою якої є сприяння уберізації 
економіки Китаю через використання комп’ютерних 
платформ та цифровізації, створення реформ для 
галузей, які монополізовані державними підприєм-
ствами, обмежити втручання держави в економіку, 
стимулювання розвитку нових технологій та стимулю-
вати конкуренцію всередині держави. 
Значні досягнення в розробці штучного інтелекту та-
кож належать китайським ученим. Глава міністерства 
науки і технологій зазначив, що створення і розви-
ток штучного інтелекту є тією сферою, якій уряд буде 
приділяти найбільше уваги і стимулювати активне 
залучення інвестицій і державних витрат у цю сферу. 
Взагалі, найбільшими розробниками такої технології 
вважаються компанії Huawei, Alibaba і Biadu. 
Однією з проривних технологій Індустрії 4.0 є розви-
ток смарт-міст, ключове завдання яких функціонувати 
як єдина система, покращуючи якість життя населен-
ня, діяльність інститутів та, як наслідок, економіч-
ний добробут громадян. Уряд Китаю розробив низку 
мегапроектів зі створення міст-трансформерів (або 
смарт-міст), які поглиблять процес глобалізації в дер-
жаві і докорінно змінять життя людей. Багато міських 
центрів, як Шанхай та Шеньчжень, пройшли шлях від 

Рис. 1.3 Динаміка частки високотехнологічного експорту 
КНР, % до загального експорту

Джерело: складено авторами на основі даних [9; 13]

Імпорт високотехнологічної складової щорічно змен-
шується, що обумовлено стратегічними цілями уряду 
ще з 80-х років, які спрямовані на захист національ-
них виробників високих технологій, а також сприяння 
розвитку старт-апів у високотехнологічних секторах 
економіки і зменшення технологічної залежності від 
основних країн-інноваторів, таких як США, Японія, 
Південна Корея тощо (рис. 1.4).
 
Рис. 1.4 Динаміка частки високотехнологічного імпорту 
до загального імпорту, млрд дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних [12; 14]

В умовах розвитку Четвертої промислової революції 
Китай стрімко виробляє та реалізує інновації, які є 
ключовими в цій концепції, а саме: штучний інтелект, 
робототехніка, розумні заводи, інтернет речей. За ос-
танні роки Китай почав показувати стрімке зростання 
у галузі робототехніки. У 2012 році кількість роботів, 
яка була виготовлена в Китаї сягала 97 тис. одиниць 
(7,8% світового виробництва). Цей відсоток значно зріс 
у 2016 році і склав 16,9% від світового виробництва, 
ставши найбільшим ринком робототехніки у світі, і в 
подальшому політика уряду КНР у цій сфері спрямова-
на на збільшення частки вітчизняних товарів на світо-
вому ринку. За даними Міжнародної федерації робо-
тотехніки у 2015 році було реалізовано 56 тис. роботів, 
що складає 25% від світового обсягу. На даному етапі 
Китай вже позиціонує себе як лідер у цій індустрії, кон-
куруючи з США, Японією та Німеччиною. Експерти Між-
народної федерації роботів вважають, що у 2019 році 
Китай буде основним драйвером зростання ринку 
робототехніки і майже 40% світових поставок роботів 
будуть вироблятися в Китаї, а до 2026 року китайська 
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дорожня карта для міського розвитку, який створений 
в результаті співпраці між різними міністерствами. 
План підтверджує наявність проблем, які виникли у 
містах і визначає саме стабільність, як визначний фак-
тор урбанізаційних процесів. На рівні міського плану-
вання, план заохочує міста переймати підхід, за якого 
у центрі уваги стоїть саме населення міст, почати ви-
користовувати «зелені» та «низьковуглецеві» страте-
гії, зберігати історичний та природний спадок ще на 
стадії планування та обмежувати темпи міського роз-
ширення. В ньому зазначається, що містам необхідно 
докласти зусиль до створення зручної, комфортної та 
ефективної системи публічного транспорту, разом із 
дешевими місцями проживання та розвитку систем 
соціальних служб. У документі підкреслюється, що  
промисловість і надалі залишатиметься важливим 
елементом у майбутньому розвитку міст, сприяючи 
економічному росту та створюючи нові робочі місця.
Не менш важливу роль для розбудови національної 
інноваційної системи в Китаї відіграє створення тех-
нологічних парків, які є одним з найбільших джерел 
залучення іноземних інвестицій та інтелектуальних 
ресурсів до розвитку високотехнологічного секто-
ру, а саме: Гуанжоу, Нінгбо, Цаохецьзин, Міньханьг, 
технологічний парк спільного розвитку технологій 
Китаю та Сінгапуру – Сучжоу. Особливістю режиму 
оподаткування в даних технологічних парках є те, 
що в перший рік створення інноваційного проекту, 
компанія не сплачує податки до моменту отриман-
ня першого прибутку. В момент отримання прибутку 
запускається так званий податковий годинник, після 
старту якого два роки компанія не сплачує податки, 
а третій та четвертий роки вона повинна вносити 
лише половину від нормального податку. На почат-
ку п’ятого року компанія виплачує повний податок.                                                                                                                  
Крім того, уряд Китаю приділяє велику увагу розвитку 
галузей та підтримує малий і середній бізнес задля 
ефективного функціонування, співробітництва, ство-
рення товарів з високою якістю та підтримкою жит-
тєздатних ідей (старт-апів), які принесуть державі та 
бізнесу світове визнання, статус лідера, налагоджен-
ня зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародну кон-
курентоспроможність компанії. 
Протягом останніх років уряд використовує низку по-
даткових пільг для нових підприємств, які працюють у 
високотехнологічних секторах, зокрема, в ІКТ та аеро-
космічній галузі, а саме: ці компанії сплачують лише 
15% від податкової ставки. Крім того, ті підприємства, 
які займаються важливими науково-технічними роз-
робками мають можливість сплачувати лише поло-
вину податкової ставки. Таке реформування податко-
вої системи було запроваджене у 2008 році на таких 
умовах: підприємства, які здійснюють свою діяльність 
у високотехнологічному секторі або займаються роз-
робками, перші два роки отримують так звані подат-
кові канікули на податок на прибуток і не сплачують 
його перші 2 роки існування компанії, на третій рік 
існування підприємство вже сплачує 12,5% податку на 
прибуток протягом трьох років, і в подальшому вже 
постійно сплачує 15% податку на прибуток. Компанії 

мають право на такі пільги, якщо відповідають таким 
критеріям: підприємство зареєстроване як компа-
нія-резидент протягом року або більше, проводить 
свою діяльність на території Китаю (окрім Гонконга, 
Тайваню, Макао); ведуть свою діяльність у високо-
технологічному секторі, який підпадає під категорію 
фінансування державою; підтримують технологічні 
досягнення, які складають основну базу діяльності 
підприємства; за останні три фінансові роки, рахунок 
витрат на НДДКР до прибутку від продаж був таким: 
в минулому році загальний дохід становив не менше 
6%, а річний дохід від продаж склав не менше 500 млн 
юанів, не нижче 4%, якщо останній річний дохід від 
продажів становив від 50 млн до 200 млн юанів, і не 
нижче 3%, якщо останній річний дохід від продажів 
становив понад 200 млн юанів; витрати на НДДКР в 
Китаї не менше 60% . 
У 2015 році президент Китаю Сі Цзинпінь, закликав-
ши населення до революції у робототехніці, почав 
проводити податкову політику для підприємств, які 
виробляють роботів та/або використовують їх у ви-
робничому процесі, а саме: надання субсидій, повер-
нення податку на додану вартість цим компаніям. 
Завдяки таким реформам у податковій системі уряд 
збільшив виробництво роботів, обсяги продажів та 
кількість роботів на одного працівника. До 2021 року 
уряд планує збільшити сектор медичних роботів і оці-
нює його в 2 млрд юанів, хоча на сьогодні він оціню-
ється в 791 млн юанів. 
Одним із пріоритетних завдань в інноваційній сис-
темі КНР є формування інноваційних кластерів, у 
межах яких розробляються нові інноваційні продук-
ти та забезпечується їх ефективна комерціалізація. 
Підприємства, об’єднуючи свої зусилля, виробничі 
потужності, ресурси, знання та навички, підвищують 
свою глобальну конкурентоспроможність у межах 
кластерів. Розробка та реалізація кластерної політики 
урядом КНР забезпечує ефективну та швидку комер-
ціалізацію високотехнологічних виробів. Як результат, 
кластери Китаю входять до найінноваційніших  лока-
літетів світу (табл. 1.3).
Ефективне нарощення інноваційного лідерства КНР 
реалізується завдяки таким факторам, як: активна 
зовнішньоекономічна діяльність країни; підтримка 
регіонів країни, сприяння їх співробітництва за ра-
хунок створення вільних економічних зон та інно-
ваційних кластерів; розвиток малого та середнього 
бізнесу, який працює у високотехнологічному секторі 
за рахунок надання пільгового оподаткування, суб-
сидіювання, урядового фінансування; розробка та 
впровадження стратегічних планів розвитку секторів 
до 2030 та 2050 рр.; ефективне використання вітчиз-
няних інтелектуальних ресурсів та залучення інозем-
них фахівців. 

Таким чином, динамічний економічний та інновацій-
ний розвиток Китаю обумовлює ефективна іннова-
ційна політика уряду, яка носить системний, страте-
гічний характер і забезпечує формування глобальної 
конкурентоспроможності держави. Національна інно-

Велику роль у забезпеченні інноваційного лідерства 
відіграють і регіони КНР. Уряд створює спеціальні 
економічні зони – території, регіони або міста, яким 
надаються різноманітні пільги з метою підвищення 
інноваційної активності суб’єктів господарювання. 
У Китаї такими регіонами є Бінгай, Пудонг, Сяминь, 
Шаньтоу, Шеньчжень, Чжухай та Хайнань. Значну роль 
для розвитку регіонів відіграє державна політика, яка 
спрямована на заохочення розвитку технологій та 
інновацій, виділяючи кошти на тендери для підпри-
ємств, які виготовляють високотехнологічну продук-
цію, створює фонди для їх фінансування та бере на 
себе витрати на дослідження та розвиток ключових 
продуктів компаній, підтримує співробітництво у сфе-
рі освіти та захищає права інтелектуальної власності.                                                                                                                                 
Наступним кроком уряду до інноваційного лідерства 
є розвиток міст, які спеціалізуються на виробництві 
високотехнологічної продукції. Згідно з Регіональним 
економічним індексом 2015 року до топ-10 інновацій-
но-привабливих міст увійшли Шеньчжень, Нанкін, 
Нінгбо, Ганьчжоу, Пекін, Гуаньчжоу, Сяминь, Шанхай, 
Вухан та Ченгду. У 2013 році Шанхай став першим 
містом Китаю, якому було дозволено на деякий час 
створити ВЕЗ у районі Пудонг. Внаслідок цього уряд 
впровадив деякі послаблення у валютному обміні, що 
допомогло привернути увагу інвесторів з Гонконга на 
Шанхайський район. Так, уряд планує до 2020 року, 
що в основних інноваційних центрах Китаю Гуанжоу, 
Фуцзянь, Шанхай, збільшиться частка підприємств, 
які спеціалізуються на розробках високих технологій.                                                                                                                  
На сьогодні близько 311 міст у Китаї розпочали впро-
ваджувати стратегію “розумне місто” для сприяння 
індустріалізації, інформатизації та урбанізації. Саме 
на розвиток розумних міст спрямовані зусилля уряду 
КНР в тринадцятій п’ятирічці. Розумні міста покликані 
розв’язати проблему з недостатньо якісним громад-
ським сервісом у мегаполісах та низькими стандарта-
ми життя. Так,  згідно з тринадцятим п’ятирічним пла-

ном урбанізація в Китаї має становити 70%,  це значить, 
що ще 350 мільйонів жителів увійдуть до складу місь-
кого населення. На сьогоднішній день  Китай налічує 
654 міста, з яких більше 80 мають населення понад 
1 мільйон жителів. За оцінками OECD проблеми з за-
брудненням повітря спричиняють 350 тисяч смертей 
на рік. У попередній п’ятирічці уряд Китаю виділив 
приблизно 1,6 трильйона юань (230 мільярдів євро) 
на інтелектуальну модернізацію комунального секто-
ру та впровадження смарт мереж, смарт транспорту, 
смарт постачання води, смарт управління земельни-
ми ресурсами та смарт логістику.  У 2013 році були  за-
тверджені 193 пілотних проектів в містах Китаю.                     

Важливим кроком розвитку розумних міст стало спів-
робітництво Китаю та Європейського Союзу, а саме: у 
сфері розвитку цифрової економіки, наукових дослі-
джень проблем урбанізації, підготовці висококвалі-
фікованих спеціалістів тощо. В результаті цього було 
здійснено ряд важливих кроків серед яких: поглиблен-
ня співпраці щодо розумних та зелених міст, створено 
експертну структуру з питань розумних міст, яка вклю-
чає в себе комітет зі стратегічного управління, групу 
технічних експертів і секретаріат, а також створили 
платформу, яка містить базу даних щодо визначення 
проблем та можливостей створення та розвитку ро-
зумних міст, беручи до уваги досвід таких міст: Рига, 
Будапешт, та Шанхай, Пудун. Дуже активна співпраця 
відбувається саме в сфері міського планування і про-
ектування, модернізації комунальних послуг, розвит-
ку зелених будівель, смарт транспортування, а також 
сторони домовилися про створення нових спільних 
програм за участю китайських та європейських міст і 
підприємств, розширивши при цьому кількість регіо-
нів, що братимуть участь в пілотних дослідженнях.

Важливий документ «Національний План Урбанізації 
Нового типу» на період 2014-2020 років – це системна 
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ПРІОРИТЕТИ КЛЮЧОВІ СЕКТОРИ РОЗВИТКУ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

1. Розбудова інноваційних 
центрів

Інформаційні системи та спеці-
альне обладнання, телекомуні-
каційне обладнання, промислове 
програмне забезпечення, робото-
техніка, високотехнологічна про-
дукція, аерокосмічне обладнання, 
проектування хай-тек кораблів, 
удосконалення залізничного об-
ладнання, інновації у сфері аль-
тернативної енергетики та у сіль-
ськогосподарській техніці

Збільшення витрат на НДДКР, 
налагодження зв’язків з інши-
ми країнами-інноваторами, 
створення бізнес-інкубаторів, 
агломерацій, консорціумів, 
реформи у податковій сфері, 
освіті, науці, допомога малому 
та середньому бізнесу, ство-
рення справедливого та конку-
рентного ринку

2. Інтелектуальне 
виробництво

3. Конкурентоспроможна 
інфраструктура

4. Виробництво екологічно 
чистої продукції

5. Виробництво продукції 
високого класу

Таблиця 1.2 Характеристика плану «Зроблено в Китаї 2025» 

Джерело: складено авторами на основі даних [16; 17] 
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ваційна система формувалась від планової до рин-
кової моделі економічного розвитку на різних рів-
нях:          національному, регіональному та галузевому 
з використанням відповідних інструментів: стратегій, 
програм, планів розвитку, які постійно переглядають-
ся та неодмінно виконуються. За останнє десятиліт-
тя виважена політика уряду Китаю дозволила країні 
стати другою за величиною економікою у світі, най-
більшим експортером товарів та послуг, в тому числі 
високотехнологічних, другим за величиною одержува-
чем прямих іноземних інвестицій і найбільшим інвес-
тором в світі у наукові дослідження і розвиток. Китай 
починає посідати провідні позиції за патентуванням, 
чисельністю науково-дослідного персоналу, постійно 
зростаючою продуктивністю праці за рахунок опера-
тивної комерціалізації інновацій. Стратегічна мета до-
сягнення глобального конкурентного лідерства КНР у 
ХХІ столітті знайшла своє відображення у довгостро-
кових стратегіях, середньотермінових науково-техно-
логічних планах та відповідних ініціативах, реаліза-
ція яких передбачає: постійне збільшення витрат на 
дослідження і розробки, стимулювання та зростання 
інноваційної активності національного бізнесу, розви-
ток науково-технологічної кооперації та розвиток га-
лузевих інноваційних систем (робототехніка, штучний 
інтелект, електроніка, адитивне виробництво, аероко-
смічна сфера, екологічно чиста енергія, інформацій-
но-комунікаційні технології).

Таблиця 1.3

Джерело: складено авторами на основі даних [21, c. 167 - 173]

У рамках даної ініціативи Ки-
тай пропонує застосувати його 
власний досвід стимулювання 
економічного зростання шля-
хом будівництва інфраструктур-
них проектів, які мають пов’яза-
ти Європу з Азією “Економічним 
поясом Шовкового шляху” та 
“Морським Шовковим шляхом ХХІ 
сторіччя”. Нові інфраструктурні 
проекти мають сприяти пожвав-
ленню торгівлі і розвитку еконо-
мічних відносин між Китаєм і кра-
їнами Європи, Центральної Азії і 
Африки.

Окрім розвитку торгово-еконо-
мічних зв’язків з країнами ви-
щезазначених регіонів, Китай 
прагне максимально використо-
вувати переваги ідеї “Поясу-Шля-
ху” у власних інтересах. У рамках 
ініціативи “Пояс-Шлях” Китай не 
лише готовий надавати інвести-
ції в інфраструктурні проекти, а й 
прагне залучити власні провідні 
підприємства у їх будівництві. Тим 
самим Китай прагне досягти двох 
цілей: переорієнтація виробни-
цтва під конкретні замовлення 
разом з усуненням виробничих 
надлишків, а також виведення 
власного виробництва на міжна-
родний рівень, що отримало наз-
ву “走出去” (кит. “вихід назовні”). 
Залучення китайських підпри-
ємств до інфраструктурних про-
ектів не лише сприятиме визнан-
ню китайських стандартів у світі, 
а й демонстрації можливостей 
китайського виробництва.

Саме такими зразковими про-
ектами стали Китайсько-малай-
зійський промисловий парк             
м. Ціньчжоу у провінції Гуансі 
(КНР), Малайзійсько-китайський 
промисловий парк у м. Куантан 
в Малайзії, швидкісна залізниця 
між Джакартою та Бандунгом у 
Камбоджі.

Китай розуміє, що надання кре-
дитів та інвестицій для інфра-
структурних проектів недостат-
ньо для того, щоб зацікавити інші 
країни узяти їх. До того ж не всі 
держави готові погодитись на за-
лучення китайських підприємств, 
які складуть серйозну конкурен-
цію місцевим компаніям. Тому 
Китай пропонує реалізовувати 
дані проекти на основі взаємного 
обміну досвідом.

Інноваційне лідерство КНР покли-
кане вирішити питання зацікавле-
ності в китайській продукції з боку 
інших країн. Як заявив на брифін-
гу в Женеві генеральний директор 
Всесвітньої організації інтелек-
туальної власності Френсіс Гаррі: 
“Вони (уряд Китаю – прим. авторів) 
роблять інновації центром влас-
ної економічної стратегії”.

За оцінкою Всесвітньої організа-
ціЇ інтелектуальної власності вже 
в 2015 році кількість заявок на па-
тенти в Китаї склала майже 40% 
від загальносвітового показника, 
що більше показників США, Япо-
нії і Кореї разом узятих.

Д. О. Тимченко
керівник департаменту 
консалтингу Української 
асоціації китаєзнавців

О. О. Стрижак
член Української 

асоціації китаєзнавців

Визначна роль патентної конкурентоспроможності
Китаю у будівництві ì Одного поясу, одного шляхуî

У період слабкого зростання світової економіки, яке Між-
народний валютний фонд охарактеризував як too slow for 
too long (англ. “занадто довгий період занадто повільного 
зростання”), Китай став єдиною країною, яка запропону-
вала світові універсальну модель її відновлення. Ця мо-
дель була описана в концепції ініціативи, що отримала 
назву “Один пояс, один шлях” (далі – “Пояс-Шлях”). Дана 
ініціатива одразу привернула велику увагу міжнародної 
спільноти, зокрема країн, що розвиваються.
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РАНГ РЕГІОН НАЗВА КЛАСТЕРА

1 Східна 
Азія Токіо – Йокохама (Японія)

2 Східна 
Азія

Шеньжень – Гонг- Конг ( Китай/ 
Гонг – Конг (Китай))

3 Північна 
Америка Сан Хосе – Сан Франциско (США)

! Східна 
Азія Сеул (Південна Корея)

" Східна 
Азія Осака – Кобе – Кіото (Японія) 

# Північна 
Америка Сан Хосе – Сан Франциско (США)

7 Східна 
Азія Пекін (Китай)

$ Північна 
Америка Бостон – Кембридж (США)

% Східна 
Азія Нагоя (Японія)

10 Західна 
Європа Париж (Франція)

Топ – 10 найбільших інноваційних кластерів світу
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Зіставна діаграма загальної кількості поданих і зареєстрованих патентів у КНР

Зіставна діаграма кількості поданих і зареєстрованих патентів на винахід у КНР

Окремо за різновидами:

Джерело: Управління з питань прав інтелектуальної власності КНР sipo.gov.cn
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Зіставна діаграма кількості поданих і зареєстрованих патентів на корисну модель у КНР
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Зіставна діаграма кількості поданих і зареєстрованих патентів на промисловий дизайн у КНР
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Зіставна діаграма кількості зареєстрованих патентів (винахід, корисна модель, про-
мисловий дизайн) у КНР і відрахувань з бюджету на наукові дослідження та розробки

Основні галузі за найбільшою кількістю поданих патентів у КНР в період з 2001 
по 2015 рік за даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Джерело: Управління з питань прав інтелектуальної власності КНР sipo.gov.cn та Управ-
ління статистики КНР stats.gov.cn

Джерело: Всесвітня організація інтелектуальної власності www.wipo.int

З 2010 року Китай суттєво збільшив фінансування наукових досліджень та розробок, що відповідно вплинуло 
на зростання кількості зареєстрованих патентів.
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У 2015 році Китай прийняв стратегію ì Made in China 2025î , яка спрямо
вана на підвищення якості продукції певних галузей та виведення Китаю 
на один рівень з іншими найпотужнішими країнами виробниками світу. 

Ключові галузі даної стратегії:

Одним із завдань стратегії є: 

Підняти рівень інноваційного потенціалу виробничої сфери країни
Активізувати дослідження і розробки ключових технологій 
Вдосконалити інноваційну систему виробничої сфери країни 
Зміцнити державні стандарти та посилити застосування прав 
інтелектуальної власності

інформаційна та технологічна сфера нового покоління

верстати з ЧПК та роботи найвищої якості

обладнання для океанографічної інженерії та судно-будів-
ництва з використанням високих технологій

аерокосмічне обладнання

сучасне обладнання залізничного транспорту

енергозбереження та автомобілі на нових джерелах енергії

сільськогосподарська техніка

нові матеріали

біофармацевтика та високоякісне медичне обладнання

Більшість з вищевказаних галузей збігається із зазна-
ченими у стратегії “Made in China 2025”, і всі вони без-
посередньо стосуються до інфраструктурних проектів.

Отже, Китай за допомогою інноваційного лідерства 
прагне стимулювати попит на свою продукцію, здій-
снювати перехід від “зроблено в Китаї” до “створено 
в Китаї”, від “швидкості” до “якості”, від “китайського 
продукту” до “китайського бренду”. Задля цього Ки-

тай вкладає великі кошти для підвищення власної 
патентної та інноваційної конкурентної спромож-
ності з метою виведення власних стандартів якості 
на один рівень з ЄС та США. Виготовлення продукції 
за власними китайськими стандартами полегшить 
процедуру сертифікації продукції та ліцензуван-
ня виробників, зменшить собівартість, підвищить 
ринкову конкурентоспроможність, що в цілому від-
повідає національним інтересам КНР.
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2017年5月14日，中国商务部主办的“一带一路”
国际合作高峰论坛高级别会议“推进贸易畅通”平行主
题会议在北京举行。来自相关国家和国际机构的代表
围绕“畅通、高效、共赢、发展，深化‘一带一路’经
贸合作”主题，进行了深入和富有成效的讨论，达成广
泛共识。本倡议根据此次会议讨论情况制定，由相关国
家和国际机构在自愿基础上参与，并对未来参与保持开
放。

倡议参与方（以下简称“参与方”）认识到，在当
前全球经济增长动力不足的背景下，有必要在尊重各国
发展目标的同时，推动更具活力、更加包容、更可持续
的经济全球化，促进贸易投资自由化和便利化，抵制保
护主义，推进“一带一路”贸易畅通合作，实现合作共
赢。

参与方注意到，各方为加强“一带一路”倡议与其
他倡议和计划的合作与对接做出积极努力，这些努力有
助于推动在欧洲、亚洲、南美洲、非洲以及其他区域间
构建合作伙伴关系。与此同时，对于最不发达国家，要
给予特别关注。

一、促进贸易增长
参与方强调，愿通过推进贸易便利化、发展新业

态、促进服务贸易合作，推动和扩大贸易往来。参与方
重申，支持以世贸组织为基石的多边贸易体制，参与方
中的世贸组织成员愿推动世贸组织第11届部长级会议取
得积极成果。中方愿继续扩大市场开放，实施积极进口
政策，为更多外国产品进入中国市场提供便利。中国将
从2018年起举办中国国际进口博览会，为有关国家客商

来华参展参会提供支持，并愿与感兴趣的国家和地区商
建自由贸易区。预计未来5年，中国将从沿线国家和地
区进口2万亿美元的商品。

二、振兴相互投资
参与方表示，愿加强投资合作，探索创新投资合作

模式，促进更多富有质量和效率的投资。参与方将继续
保护投资者的合法权益，营造有利的投资环境。同时，
将加强投资与贸易的联动，以投资带动贸易。“一带一
路”沿线国家呼吁加大区域价值链投资，开展国际产能
合作，共建经贸产业合作区，并采取其他增进优势互补
的举措，实现互利共赢。中方愿深化与有关国家和地区
的投资合作。未来5年，中方对沿线国家和地区的投资
预计将达到1500亿美元。

三、促进包容可持续发展
参与方重申，愿共同履行推进联合国2030年可持续

发展议程的承诺，加强贸易投资领域的经济技术合作和
能力建设，全面均衡地促进经济、社会和环境的包容
和可持续发展。中方愿为沿线国家和地区提供1万个来
华研修和培训名额，帮助有关国家加强贸易投资人才培
养。中方还愿支持联合国相关机构和世贸组织为沿线国
家量身打造贸易投资合作方案，推动实现包容和可持续
发展。

四、展望
展望未来，参与方期待进一步加强贸易投资和经济

合作，提升经济活力，密切商务往来，促进贸易畅通，
让沿线各国和各地区人民在合作中更多获益，共享经济
全球化红利。
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14 травня 2017 року Управління комерції КНР влаштува-
ло в Пекіні паралельну сесію «Розвитку безперешкод-
ної торгівлі» в рамках Форуму міжнародного співробіт-
ництва «Одного поясу, одного шляху». Представники 
відповідних країн та міжнародних організацій прове-
ли поглиблені та дуже продуктивні обговорення щодо 
«поглиблення торгово-економічного співробітництва 
«Одного поясу, одного шляху» у сферах безперешкод-
ної торгівлі,  високої ефективності, взаємного виграшу 
та розвитку». Дана ініціатива на підставі обговорень цієї 
сесії встановила, що відповідні країни та міжнародні 
організації на добровільній основні візьмуть участь і у 
майбутньому підтримуватимуть відкритість.

Учасники ініціативи (надалі Учасники), на тлі нестачі 
рушійних сил зростання світової економіки, одночас-
но з повагою до цілей розвитку кожної країни, усві-
домлюють необхідність стимулювання економічної 
глобалізації, що має більшу життєву силу, більшу ін-
клюзивність та тривалість, необхідність сприяти лі-
бералізації та спрощенню торгівлі та інвестування, 
протидіяти протекціонізму, сприяти співробітництву 
«Одного поясу, одного шляху» у сфері безперешкод-
ної торгівлі, реалізовувати співробітництво із взаєм-
ним виграшем.

Сторони-учасниці приділяють увагу докладанню актив-
них зусиль від кожної сторони для укріплення співро-
бітництва та стикування ініціативи «Один пояс, один 
шлях» з іншими ініціативами і планами. Ці зусилля 
сприятимуть створенню партнерських відносин між Єв-
ропою, Азією, Південною Америкою, Африкою, а також 
іншими регіонами. Одночасно з цим, необхідно приді-
лити особливу увагу найменш розвиненим країнам.

Стимулювання зростання торгівлі
Сторони-учасниці наголошують, що готові за допомо-
гою спрощення торгівлі, розвитку нових моделей бізне-
су, стимулювання співпраці у сфері торгівлі послугами, 
просувати та розширяти торговельні зв’язки. Сторони 
повторно заявляють, що підтримують механізм бага-
тосторонньої  торгівлі, фундаментом якого є Всесвітня 
торговельна організація (ВТО), учасники, які є членами 
ВТО, сприятимуть досягненню позитивних результатів 
на ХІ Міністерській конференції ВТО. Китайська сторона 
готова продовжувати розширення відкритості ринків, 
проводити політику активного імпорту, давати пільги 
для того, щоб ще більше іноземних товарів увійшли на 
китайський ринок. Китай з 2018 року влаштовуватиме 
Китайську міжнародну імпортну виставку, надаватиме 
підтримку підприємцям з відповідних країн для участі 
в цій виставці, а також готовий до створення з зацікав-
леними країнами та регіонами зон вільної торгівлі. За 
попередніми розрахунками у майбутні 5 років Китай ім-

портує з країн та регіонів «Одного поясу, одного шляху» 
товарів на загальну суму у 2 трлн доларів США.

Активізація взаємного інвестування
Сторони заявляють, що бажають посилити співробіт-
ництво у сфері інвестування, шукатимуть інноваційних 
моделей співробітництва у сфері інвестування, спри-
ятимуть більш якісному та ефективному інвестуванню. 
Сторони продовжуватимуть захищати законні права 
та інтереси інвесторів, створюватимуть привабливий 
інвестиційний клімат. Разом з тим, посилюватимуть 
взаємозв’язок інвестування та торгівлі, за допомо-
гою інвестування мобілізуватимуть торгівлю. Країни 
маршруту «Одного поясу, одного шляху» заклика-
ють збільшити інвестування у регіональні ланцюжки 
цінностей, розгорнути міжнародне співробітництво 
у сфері виробничих можливостей, спільно будувати 
зони торгово-економічної та промислової співпраці, 
а також вживати інших заходів для підвищення вза-
ємодоповнюваності переваг, реалізації взаємної ви-
годи та взаємного виграшу. Китайська сторона бажає 
поглиблювати з відповідними країнами та регіонами 
співробітництво у сфері інвестування. З попередніми 
розрахунками китайська сторона у майбутні 5 років 
надасть інвестиції у країни та регіони «Одного поясу, 
одного шляху», які досягнуть 150 млрд доларів США.

Стимулювання інклюзивного сталого розвитку
Сторони повторно заявляють, що готові спільно ви-
конувати обіцянку щодо просування Програми ООН 
сталого розвитку 2030, посилюватимуть створення 
співробітництва та можливостей техніко-економічного 
співробітництва у сферах торгівлі та інвестування, все-
бічно рівномірно сприятимуть інклюзивному, сталому 
розвитку економіки, суспільства та оточуючого середо-
вища. Китайська сторона готова надати країнам та ре-
гіонам маршруту «Одного поясу, одного шляху» 10 000 
місць у Китаї для проходження підвищення кваліфікації 
та стажування, щоб допомогти відповідним країнам по-
силити підготовку кадрів у сферах інвестування та тор-
гівлі. Китайська сторона  також бажає, щоб відповідні 
структури ООН та ВТО розробили план торгово-інвес-
тиційного співробітництва для країн маршруту, просу-
вали реалізацію інклюзивного та сталого розвитку.

Бачення
Дивлячись у майбутнє, сторони очікують на подальше 
посилення співробітництва у торгово-інвестиційній 
сфері та економіці, збільшення життєвої сили еконо-
мік, укріплення комерційних зв’язків, стимулювання 
безперешкодної торгівлі, отримання народами країн 
та регіонів «Одного поясу, одного шляху» більших ви-
гід, розподілення дивідендів, отриманих від економіч-
ної глобалізації.

Переклад з кит.: Тимченко Д.О.

´ Ініціатива розвитку співробітництва у галузі                                     
безперешкодної торгівлі ́ Одного поясу, одного шляхуª
«Ініціатива розвитку співробітництва у галузі безперешкодної торгівлі «Одного поясу, одного шляху» була офі!
ційно опублікована 14 травня 2017 року на паралельній сесії «Розвитку безперешкодної торгівлі» в рамках Фо!
руму міжнародного співробітництва «Одного поясу, одного шляху». Повний текст ініціативи наведений нижче:

ДОКУМЕНТИ

推进“一带一路”贸易畅通合作倡议

2017年5月14日在“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会
议“推进贸易畅通”平行主题会议上正式发布
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  中国国家主席习近平在2013年提出共建丝绸之路经
济带和21世纪海上丝绸之路的重要合作倡议。3年多
来，“一带一路”建设进展顺利，成果丰硕，受到国际
社会的广泛欢迎和高度评价。2017年5月14日至15日，
中国在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛。这
是各方共商、共建“一带一路”，共享互利合作成果的
国际盛会，也是加强国际合作，对接彼此发展战略的重
要合作平台。高峰论坛期间及前夕，各国政府、地方、
企业等达成一系列合作共识、重要举措及务实成果，中
方对其中具有代表性的一些成果进行了梳理和汇总，
形成高峰论坛成果清单。清单主要涵盖政策沟通、设施
联通、贸易畅通、资金融通、民心相通5大类，共76大
项、270多项具体成果。
　  一、推进战略对接，密切政策沟通
　（一）中国政府与有关国家政府签署政府间“一带
一路”合作谅解备忘录，包括蒙古国、巴基斯坦、尼泊
尔、克罗地亚、黑山、波黑、阿尔巴尼亚、东帝汶、新
加坡、缅甸、马来西亚。
　（二）中国政府与有关国际组织签署“一带一路”
合作文件，包括联合国开发计划署、联合国工业发展组
织、联合国人类住区规划署、联合国儿童基金会、联合
国人口基金、联合国贸易与发展会议、世界卫生组织、
世界知识产权组织、国际刑警组织。
　（三）中国政府与匈牙利政府签署关于共同编制中匈
合作规划纲要的谅解备忘录，与老挝、柬埔寨政府签署
共建“一带一路”政府间双边合作规划。
　（四）中国政府部门与有关国际组织签署“一带一
路”合作文件，包括联合国欧洲经济委员会、世界经济
论坛、国际道路运输联盟、国际贸易中心、国际电信联
盟、国际民航组织、联合国文明联盟、国际发展法律组
织、世界气象组织、国际海事组织。
　（五）中国国家发展和改革委员会与希腊经济发展部
签署《中希重点领域2017－2019年合作计划》。
　（六）中国国家发展和改革委员会与捷克工业和贸易
部签署关于共同协调推进“一带一路”倡议框架下合作
规划及项目实施的谅解备忘录。
　（七）中国财政部与相关国家财政部共同核准《“一
带一路”融资指导原则》。

　（八）中国政府有关部门发布《共建“一带一路”：
理念、实践与中国的贡献》、《推动“一带一路”能源
合作的愿景与行动》、《共同推进“一带一路”建设农
业合作的愿景与行动》、《关于推进绿色“一带一路”
建设的指导意见》、《“一带一路”建设海上合作设
想》等文件。
　（九）“一带一路”国际合作高峰论坛将定期举办，
并成立论坛咨询委员会、论坛联络办公室等。
　（十）中国国家发展和改革委员会成立“一带一路”
建设促进中心，正式开通“一带一路”官方网站，发布
海上丝路贸易指数。
　　二、深化项目合作，促进设施联通
　（一）中国政府与乌兹别克斯坦、土耳其、白俄罗斯
政府签署国际运输及战略对接协定。
　（二）中国政府与泰国政府签署政府间和平利用核能
协定。
　（三）中国政府与马来西亚政府签署水资源领域谅解
备忘录。
　（四）中国国家发展和改革委员会与巴基斯坦规划发
展和改革部签署关于中巴经济走廊项下开展巴基斯坦1
号铁路干线升级改造和新建哈维连陆港项目合作的谅解
备忘录。中国国家铁路局与巴基斯坦伊斯兰共和国铁道
部签署关于实施巴基斯坦1号铁路干线升级改造和哈维
连陆港项目建设的框架协议。
　（五）中国商务部与柬埔寨公共工程与运输部签署关
于加强基础设施领域合作的谅解备忘录。
　（六）中国工业和信息化部与阿富汗通信和信息技术
部签署《信息技术合作谅解备忘录》。
　（七）中国交通运输部与柬埔寨、巴基斯坦、缅甸等
国有关部门签署“一带一路”交通运输领域合作文件。
　（八）中国水利部与波兰环境部签署水资源领域合作
谅解备忘录。
　（九）中国国家能源局与瑞士环境、交通、能源和电
信部瑞士联邦能源办公室签署能源合作路线图，与巴基
斯坦水电部签署关于巴沙项目及巴基斯坦北部水电规划
研究路线图的谅解备忘录和关于中巴经济走廊能源项目
清单调整的协议。
　（十）中国国家海洋局与柬埔寨环境部签署关于建立

“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单
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ДОКУМЕНТИ

中柬联合海洋观测站的议定书。
　（十一）中国铁路总公司与有关国家铁路公司签署《
中国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、蒙古国、波兰、
俄罗斯铁路关于深化中欧班列合作协议》。
　（十二）中国国家开发银行与印度尼西亚－中国高铁
有限公司签署雅万高铁项目融资协议，与斯里兰卡、巴
基斯坦、老挝、埃及等国有关机构签署港口、电力、工
业园区等领域基础设施融资合作协议。
　（十三）中国进出口银行与塞尔维亚财政部签署匈塞
铁路贝尔格莱德至旧帕佐瓦段贷款协议，与柬埔寨经济
财政部、埃塞俄比亚财政部、哈萨克斯坦国家公路公司
签署公路项目贷款协议，与越南财政部签署轻轨项目贷
款协议，与塞尔维亚电信公司签署电信项目贷款协议，
与蒙古国财政部签署桥梁项目贷款协议，与缅甸仰光机
场公司签署机场扩改建项目贷款协议，与肯尼亚财政部
签署内陆集装箱港堆场项目贷款协议。
　（十四）全球能源互联网发展合作组织与联合国经济
和社会事务部、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、
阿拉伯国家联盟、非洲联盟、海湾合作委员会互联电网
管理局签署能源领域合作备忘录。
　  三、扩大产业投资，实现贸易畅通
　（一）中国政府与巴基斯坦、越南、柬埔寨、老挝、
菲律宾、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、蒙
古国、肯尼亚、埃塞俄比亚、斐济、孟加拉国、斯里
兰卡、缅甸、马尔代夫、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼
亚、阿富汗、阿尔巴尼亚、伊拉克、巴勒斯坦、黎巴
嫩、波黑、黑山、叙利亚、塔吉克斯坦、尼泊尔、塞尔
维亚等30个国家政府签署经贸合作协议。
　（二）中国政府与格鲁吉亚政府签署中国－格鲁吉亚
自贸协定文件。
　（三）中国政府与斯里兰卡政府签署关于促进投资与
经济合作框架协议。
　（四）中国政府与阿富汗政府签署关于海关事务的合
作与互助协定。
　（五）中国商务部与60多个国家相关部门及国际组织
共同发布推进“一带一路”贸易畅通合作倡议。
　（六）中国商务部与摩尔多瓦经济部签署关于结束中
国－摩尔多瓦自贸协定联合可研的谅解备忘录，与蒙古
国对外关系部签署关于启动中国－蒙古国自由贸易协定
联合可行性研究谅解备忘录。
　（七）中国商务部与尼泊尔工业部签署关于建设中尼
跨境经济合作区的谅解备忘录，与缅甸商务部签署关于
建设中缅边境经济合作区的谅解备忘录。
　（八）中国商务部与斯里兰卡发展战略与国际贸易部
签署投资与经济技术合作发展中长期规划纲要，与蒙古
国对外关系部签署关于加强贸易投资和经济合作谅解备
忘录，与吉尔吉斯斯坦经济部签署关于促进中小企业发
展的合作规划，与捷克工贸部、匈牙利外交与对外经济
部签署关于中小企业合作的谅解备忘录，与越南工业贸
易部签署关于电子商务合作的谅解备忘录。
　（九）中国国家发展和改革委员会与吉尔吉斯斯坦经
济部签署关于共同推动产能与投资合作重点项目的谅解
备忘录，与阿联酋经济部签署关于加强产能与投资合作
的框架协议。
　（十）中国农业部与塞尔维亚农业与环境保护部签署
关于制定农业经贸投资行动计划的备忘录，与阿根廷农

业产业部签署农业合作战略行动计划，与智利农业部
签署关于提升农业合作水平的五年规划（2017年－2021
年），与埃及农业和土地改良部签署农业合作三年行动
计划（2018－2020年）。
　（十一）中国海关总署与哈萨克斯坦、荷兰、波兰等
国海关部门签署海关合作文件，深化沿线海关“信息互
换、监管互认、执法互助”合作。
　（十二）中国海关总署与国际道路运输联盟签署促进
国际物流大通道建设及实施《国际公路运输公约》的合
作文件。
　（十三）中国国家质量监督检验检疫总局与蒙古国、
哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、挪威、爱
尔兰、塞尔维亚、荷兰、阿根廷、智利、坦桑尼亚等国
相关部门签署检验检疫合作协议，与联合国工业发展组
织、乌克兰和阿塞拜疆相关部门签署标准、计量、认证
认可等国家质量技术基础领域合作协议，与俄罗斯、白
俄罗斯、塞尔维亚、蒙古国、柬埔寨、马来西亚、哈萨
克斯坦、埃塞俄比亚、希腊、瑞士、土耳其等国有关部
门签署《关于加强标准合作，助推“一带一路”建设联
合倡议》。
　（十四）中国进出口银行与白俄罗斯、柬埔寨、埃塞
俄比亚、老挝、肯尼亚、蒙古国、巴基斯坦财政部门签
署工业园、输变电、风电、水坝、卫星、液压器厂等项
目贷款协议，与埃及、孟加拉国、乌兹别克斯坦、沙特
有关企业签署电网升级改造、燃煤电站、煤矿改造、轮
胎厂等项目贷款协议，与菲律宾首都银行及信托公司签
署融资授信额度战略合作框架协议。
　（十五）中国国家开发银行与哈萨克斯坦、阿塞拜
疆、印尼、马来西亚等国有关机构签署化工、冶金、石
化等领域产能合作融资合作协议。
　（十六）中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。
　  四、加强金融合作，促进资金融通
　（一）丝路基金新增资金1000亿元人民币。
　（二）中国鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，
规模初步预计约3000亿元人民币，为“一带一路”提供
资金支持。
　（三）中国国家发展和改革委员会将设立中俄地区合
作发展投资基金，总规模1000亿元人民币，首期100亿
元人民币，推动中国东北地区与俄罗斯远东开发合作。
　（四）中国财政部与亚洲开发银行、亚洲基础设施投
资银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行、新开发银
行、世界银行集团6家多边开发机构签署关于加强在“
一带一路”倡议下相关领域合作的谅解备忘录。
　（五）中国财政部联合多边开发银行将设立多边开发
融资合作中心。
　（六）中哈产能合作基金投入实际运作，签署支持中
国电信企业参与“数字哈萨克斯坦2020”规划合作框架
协议。
　（七）丝路基金与上海合作组织银联体同意签署关于
伙伴关系基础的备忘录。丝路基金与乌兹别克斯坦国家
对外经济银行签署合作协议。
　（八）中国国家开发银行设立“一带一路”基础设施
专项贷款（1000亿元等值人民币）、“一带一路”产能
合作专项贷款（1000亿元等值人民币）、“一带一路”
金融合作专项贷款（500亿元等值人民币）。
　（九）中国进出口银行设立“一带一路”专项贷款额
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度（1000亿元等值人民币）、“一带一路”基础设施专
项贷款额度（300亿元等值人民币）。
　（十）中国国家开发银行与法国国家投资银行共同投
资中国－法国中小企业基金（二期），并签署《股权认
购协议》；与意大利存贷款公司签署《设立中意联合投
资基金谅解备忘录》；与伊朗商业银行、埃及银行、匈
牙利开发银行、菲律宾首都银行、土耳其农业银行、奥
地利奥合国际银行、柬埔寨加华银行、马来西亚马来亚
银行开展融资、债券承销等领域务实合作。
　（十一）中国进出口银行与马来西亚进出口银行、泰
国进出口银行等“亚洲进出口银行论坛”成员机构签署
授信额度框架协议，开展转贷款、贸易融资等领域务实
合作。
　（十二）中国出口信用保险公司同白俄罗斯、塞尔
维亚、波兰、斯里兰卡、埃及等国同业机构签署合作协
议，与埃及投资和国际合作部、老挝财政部、柬埔寨财
政部、印尼投资协调委员会、波兰投资贸易局、肯尼亚
财政部、伊朗中央银行、伊朗财政与经济事务部等有关
国家政府部门及沙特阿拉伯发展基金、土耳其实业银
行、土耳其担保银行、巴基斯坦联合银行等有关国家金
融机构签署框架合作协议。
　（十三）中国人民银行与国际货币基金组织合作建立
基金组织－中国能力建设中心，为“一带一路”沿线国
家提供培训。
　（十四）中国进出口银行与联合国工业发展组织签署
关于促进“一带一路”沿线国家可持续工业发展有关合
作的联合声明。
　（十五）亚洲金融合作协会正式成立。
　（十六）中国工商银行与巴基斯坦、乌兹别克斯坦、奥
地利等国家主要银行共同发起“一带一路”银行合作行动
计划，建立“一带一路”银行常态化合作交流机制。
    五、增强民生投入，深化民心相通
　（一）中国政府将加大对沿线发展中国家的援助力
度，未来3年总体援助规模不少于600亿元人民币。
　（二）中国政府将向沿线发展中国家提供20亿元人民
币紧急粮食援助。向南南合作援助基金增资10亿美元，
用于发起中国－联合国2030年可持续发展议程合作倡
议，支持在沿线国家实施100个“幸福家园”、100个“
爱心助困”、100个“康复助医”等项目。向有关国际
组织提供10亿美元，共同推动落实一批惠及沿线国家
的国际合作项目，包括向沿线国家提供100个食品、帐
篷、活动板房等难民援助项目，设立难民奖学金，为
500名青少年难民提供受教育机会，资助100名难民运动
员参加国际和区域赛事活动。
　（三）中国政府与黎巴嫩政府签署《中华人民共和国
政府和黎巴嫩共和国政府文化协定2017－2020年执行计
划》，与突尼斯政府签署《中华人民共和国政府和突尼
斯共和国政府关于互设文化中心的协定》，与土耳其政
府签署《中华人民共和国政府和土耳其共和国政府关于
互设文化中心的协定》。
　（四）中国政府与联合国教科文组织签署《中国－联
合国教科文组织合作谅解备忘录（2017－2020年）》。
　（五）中国政府与波兰政府签署政府间旅游合作协议。
　（六）中国政府倡议启动《“一带一路”科技创新合
作行动计划》，实施科技人文交流、共建联合实验室、
科技园区合作、技术转移等四项行动。

　（七）中国政府与世界粮食计划署、联合国国际移民
组织、联合国儿童基金会、联合国难民署、世界卫生组
织、红十字国际委员会、联合国开发计划署、联合国工
业发展组织、世界贸易组织、国际民航组织、联合国人
口基金会、联合国贸易和发展会议、国际贸易中心、联
合国教科文组织等国际组织签署援助协议。
　（八）中国教育部与俄罗斯、哈萨克斯坦、波黑、爱
沙尼亚、老挝等国教育部门签署教育领域合作文件，与
塞浦路斯签署相互承认高等教育学历和学位协议，与沿
线国家建立音乐教育联盟。
　（九）中国科技部与蒙古国教育文化科学体育部签署
关于共同实施中蒙青年科学家交流计划的谅解备忘录，
与蒙古国教育文化科学体育部签署关于在蒙古国建立科
技园区和创新基础设施发展合作的谅解备忘录，与匈牙
利国家研发与创新署签署关于联合资助中匈科研合作项
目的谅解备忘录。
　（十）中国环境保护部发布《“一带一路”生态环境
保护合作规划》，建设“一带一路”生态环保大数据服
务平台，与联合国环境规划署共同发布建立“一带一
路”绿色发展国际联盟的倡议。
　（十一）中国财政部将设立“一带一路”财经发展研
究中心。
　（十二）中国国家卫生和计划生育委员会与捷克、挪
威等国卫生部签署卫生领域合作文件。
　（十三）中国国家旅游局与乌兹别克斯坦国家旅游发
展委员会签署旅游合作协议，与智利经济、发展与旅游
部签署旅游合作备忘录，与柬埔寨旅游部签署旅游合作
备忘录实施方案。
　（十四）中国国家新闻出版广电总局与土耳其广播
电视最高委员会、沙特阿拉伯视听管理总局签署合作文
件。中国中央电视台与有关国家主流媒体成立“一带一
路”新闻合作联盟。
　（十五）中国国务院新闻办公室与柬埔寨新闻部、文
莱首相府新闻局、阿联酋国家媒体委员会、巴勒斯坦新
闻部、阿尔巴尼亚部长会议传媒和公民关系局签署媒体
交流合作谅解备忘录。
　（十六）中国国务院新闻办公室与柬埔寨外交与国际
合作部、文莱外交与贸易部政策与战略研究所、以色列
外交部、巴勒斯坦外交部、阿尔巴尼亚外交部签署智库
合作促进计划谅解备忘录。
　（十七）中国国家开发银行将举办“一带一路”专项
双多边交流培训，设立“一带一路”专项奖学金。
　（十八）中国民间组织国际交流促进会联合80多家中
国民间组织启动《中国社会组织推动“一带一路”民
心相通行动计划（2017－2020）》，中国民间组织国际
交流促进会和150多家中外民间组织共同成立“丝路沿
线民间组织合作网络”。“一带一路”智库合作联盟启
动“增进‘一带一路’民心相通国际智库合作项目”。
　（十九）中国国务院发展研究中心与联合国工业发展
组织签署关于共建“一带一路”等合作的谅解备忘录。
丝路国际智库网络50多家国际成员和伙伴与中方共同发
布《丝路国际智库网络北京共同行动宣言》。
　（二十）中国国际城市发展联盟与联合国人类住区规
划署、世界卫生组织、世界城市和地方政府组织亚太区
签署合作意向书。
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Перелік результатів високорівневого Форуму                                            
міжнародного співробітництва ́ Одного поясу, Одного шляхуª
У 2013 році голова Китаю Сі Цзіньпін виніс важливу ініціативу співробітництва у сфері спільного будівництва 
Економічного поясу Шовкового шляху та Морського Шовкового шляху ХХІ сторіччя. Більше ніж три роки пото-
му, прогрес будівництва «Одного поясу, одного шляху» був успішним, були отримані значні результати, міжна-
родна спільнота позитивно сприйняла та високо оцінила ініціативу. З 14 по 15 травня 2017 року Китай провів у 
Пекіні Форум міжнародного співробітництва «Одного поясу, одного шляху». Ця зустріч стала інтернаціональ-
ною урочистою подією спільного обговорення, спільного будівництва «Одного поясу, одного шляху», спільного 
користування результатами взаємовигідного співробітництва, а також посилила міжнародну співпрацю, стала 
важливою платформою, на якій зрощувалися зустрічні стратегії розвитку. Напередодні та під час проведення 
Форуму уряди, місцеві громади та підприємства усіх причетних країн досягли низки консенсусів у співробіт-
ництві, провели низку важливих заходів та отримали низку ділових результатів. Китайська сторона провела 
впорядкування та узагальнення репрезентативних результатів, сформувала перелік результатів Форуму. Пере-
лік охоплює п’ять основних напрямів: політичної комунікації, взаємозв’язку інфраструктури, безперешкодної 
торгівлі, фінансування, комунікації народів, в цілому є 76 позицій та більш ніж 270 конкретних результатів.

1) Уряд Китаю з урядами таких країн як Монголія, 
Пакистан, Непал, Хорватія, Чорногорія, Боснія і Гер-
цеговина, Албанія, Східний Тимор, Сінгапур, М’янма, 
Малайзія підписали міжурядові меморандуми про 
взаєморозуміння зі співробітництва «Одного поясу, 
одного шляху».
2) Уряд Китаю з такими міжнародними структурами 
як Програма розвитку ООН, Організація Об’єднаних 
Націй з промислового розвитку, Програма ООН з 
планування населених пунктів, Дитячий фонд ООН, 
Фонд Організації Об’єднаних Націй з народонасе-
лення, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, 
Всесвітня організація охорони здоров’я, Всесвітня 
організація інтелектуальної власності та Інтерпол, 
підписали документи про співробітництво «Одного 
поясу, одного шляху».
3) Уряд Китаю підписав з урядом Угорщини мемо-
рандум про взаєморозуміння зі спільного складан-
ня плану китайсько-угорського співробітництва, а 
також з урядами Лаосу, Камбоджі підписано план 
двостороннього співробітництва зі спільного будів-
ництва «Одного поясу, одного шляху».
4) Міністерства уряду Китаю підписали документи 
про співробітництво «Одного поясу, одного шля-
ху» з такими міжнародними організаціями як Еко-
номічна комісія ООН для Європи, Всесвітній еконо-
мічний форум, Міжнародний союз автомобільного 
транспорту, Міжнародний торговий центр, Міжна-
родний союз електрозв’язку, Міжнародна організа-
ція цивільної авіації, Альянс цивілізацій при ООН, 
Міжнародна організація з розвитку права, Всесвітня 
метеорологічна організація, Міжнародна морська 
організація.
5) Державний комітет Китаю у справах розвитку та 

реформування з Міністерством економічного роз-
витку Греції підписав «План китайсько-грецького 
співробітництва у ключових сферах 2017-2019 рр.»
6) Державний комітет Китаю у справах розвитку та 
реформування з Міністерством промисловості та 
торгівлі Чехії підписали меморандум про взаємо-
розуміння у спільній координації співробітництва 
та реалізації проектів у рамках ініціативи «Одного 
поясу, одного шляху».
7) Міністерство фінансів Китаю з міністерствами фі-
нансів відповідних країн спільно узгодили «Керую-
чі принципи фінансування «Одного поясу, одного 
шляху».
8) Відповідні органи уряду Китаю опублікували 
«Спільне будівництво «Одного поясу, одного шля-
ху»: концепція, практика та внесок Китаю», «Стиму-
ляція бачення та дій у співробітництві у сфері ре-
сурсів «Одного поясу, одного шляху», «Стимуляція 
бачення та дій по співробітництву в області сіль-
ського господарства «Одного поясу, одного шляху»», 
«Інструкції, провідні зауваження щодо будівництва 
зеленого «Одного поясу, одного шляху», «Концепція 
співробітництва на морі у будівництві «Одного поя-
су, одного шляху» та інші документи.
9) Форум міжнародного співробітництва «Одного 
поясу, одного шляху» буде проводитись у встановле-
ний час, а також буде створено консультативний ко-
мітет Форуму, Канцелярію по зв’язках Форуму тощо.
10) Державний комітет Китаю у справах розвитку 
та реформування створив центр стимулювання бу-
дівництва «Одного поясу, одного шляху», офіційно 
стартував сайт «Одного поясу, одного шляху», опу-
бліковані показники морської торгівлі.

1. Сприяння зрощенню стратегій та тісної політичної комунікації
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1) Уряд Китаю підписав Угоди про міжнародні переве-
зення та стратегічне стикування з урядами Узбекиста-
ну, Туреччини та Білорусі.
2) Уряд Китаю підписав з урядом Таїланду міжурядову 
угоду про мирне використання атомної енергетики.
3) Уряд Китаю підписав з урядом Малайзії меморандум 
про взаєморозуміння у сфері водних ресурсів.
4) Державний комітет Китаю у справах розвитку та ре-
формування з Міністерством планування розвитку та 
реформування Пакистану підписали меморандум про 
реконструкцію та підвищення рівня першої залізнич-
ної магістралі Пакистану у рамках Китайсько-пакис-
танського економічного коридору та співробітництво 
зі створення нового сухопутного терміналу Хавеліан. 
Національне управління залізницею Китаю з Мініс-
терством залізничного транспорту Республіки Пакис-
тан підписали угоду про реконструкцію та підвищення 
рівня першої залізничної магістралі Пакистану у рам-
ках Китайсько-пакистанського економічного коридору 
та співробітництва по створенню нового сухопутного 
терміналу Хавеліан.
5) Уряд Китаю з Міністерством суспільної інфраструк-
тури та транспортування Камбоджі підпиcали мемо-
рандум про посилення співробітництва у сфері інф-
раструктури.
6) Міністерство промисловості та інформатизації Ки-
таю з Міністерством зв’язку та інформаційних техно-
логій Афганістану підписали «Меморандум про спів-
робітництво у сфері інформаційних технологій».
7) Міністерство транспорту Китаю з відповідними мі-
ністерствами Камбоджі, Пакистану та М’янми підписа-
ли документи про співробітництво у сфері транспорту 
«Одного поясу, одного шляху».
8) Міністерство водного господарства Китаю та Мініс-
терство охорони довколишнього середовища Польщі 
підписали меморандум про співробітництво у сфері 
водних ресурсів. 
9) Китайське національне агентство з енергетики та 
Канцелярія енергоресурсів Відомства з охорони до-
вколишнього середовища, транспорту, енергоресурсів 
та телекомунікацій Швейцарської Конфедерації підпи-
сали дорожню карту зі співробітництва у сфері енер-
гоносіїв; із Міністерством гідроенергетики Пакистану 
підписано меморандум про проект дамби Діамер-Бха-
ша та дорожню карту з планування та дослідження 
гідроенергетики в північному Пакистані, а також Угоду 

про встановлення переліку проектів з енергоресурсів 
в економічному коридорі між Китаєм та Пакистаном. 
10) Китайське державне океанічне управління та Мініс-
терство охорони довколишнього середовища Камбоджі 
підписали протокол про створення спільної китай-
сько-камбоджійської океанічної спостережної станції. 
11) Головне правління залізничних шляхів Китаю та 
залізничні компанії відповідних країн підписали «Уго-
ду про поглиблення співробітництва з рейсів у Цен-
тральній Європі між залізницями Китаю, Білорусі, Ні-
меччини, Казахстану, Монголії, Польщі та Росії».
12) Державний банк розвитку Китаю та ООО Швид-
кісна залізниця Індонезія-Китай підписали угоду 
про фінансування проекту швидкісної залізниці 
Джок’якарта-Бандунг та угоди про фінансування ба-
зової інфраструктури у сфері портів, електроенерге-
тики, промислових парків із відповідними органами 
Шрі-Ланки, Пакистану, Лаосу та Єгипту. 
13) Експортно-імпортний банк Китаю та Міністерство 
фінансів Сербії підписали угоду про позику для будів-
ництва ділянки Белград – Стара Пазова швидкісного 
залізничного сполучення між Сербією та Угорщиною; 
з Міністерством економіки та фінансів Камбоджі, Мі-
ністерством фінансів Ефіопії, з державним підпри-
ємством «Автодор» Казахстану підписано угоди про 
проектне фінансування будівництва шосе; з Міністер-
ством фінансів В’єтнаму підписано угоду про проектне 
фінансування будівництва легкого наземного рейко-
вого транспорту; із Сербською телекомунікаційною 
компанією «Телеком Сербія» підписано проектний до-
говір з телекомунікації; із Міністерством фінансів Мон-
голії підписано проектний договір з будівництва мос-
та; із аеропортом міста Янгон, М’янма, підписано угоду 
про позику на проект з розбудови та реконструкції 
аеропорту; із Міністерством фінансів Кенії підписано 
угоду про позику для проекту терміналу внутрішньо-
континентального контейнерного порту.
14) Організація розвитку та кооперації зі всесвітнього 
енергетичного взаємозв’язку GEIDCO та Департамент 
з економічних та соціальних питань ООН, Економіч-
но-соціальний комітет Азіатсько-Тихоокеанського 
Регіону ООН, Ліга арабських держав, Африканський 
союз, Бюро з питань управління електромережами 
Ради співробітництва арабських держав Персидської 
затоки підписали меморандуми про співробітництво у 
сфері енергоносіїв.

1) Уряди Китаю та Пакистану, В’єтнаму, Камбоджі, Ла-
осу, Філіппін, Індонезії, Узбекистану, Білорусі, Монго-
лії, Кенії, Ефіопії, Фіджі, Бангладеш, Шрі-Ланки, М’я-
нми, Мальдівської Республіки, Азербайджану, Грузії, 
Вірменії, Афганістану, Албанії, Іраку, Палестини, Лі-
вану, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Сирії, Таджи-
кистану, Непалу, Сербії та інших 30-ти країн підписа-
ли угоди про торговельне співробітництво. 
2) Уряди Китаю та Грузії підписали угоду про вільну 
торгівлю.

3) Уряди Китаю та Шрі-Ланки підписали рамкову угоду 
про сприяння інвестиціям та економічну співпрацю. 
4) Уряди Китаю та Афганістану підписали угоду про 
співробітництво та взаємну допомогу у митній справі.
5) Міністерство торгівлі Китаю та відповідні міністер-
ства і міжнародні організації більш ніж 60 країн про-
голосили про співробітництво у сприянні ініціативі 
вільної торгівлі «Один пояс, один шлях».
6) Міністерство торгівлі Китаю та Міністерство еко-
номіки Молдови підписали меморандум про завер-

2. Поглиблення проектної співпраці та сприяння реалізації зв’язків

3. Розширення промислових інвестицій, забезпечення вільної комерції
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шення техніко-економічного обґрунтування уго-
ди про вільну торгівлю між Китаєм та Молдовою; з 
Управлінням зовнішніх відносин Монголії підписано 
меморандум про початок комплексного аналізу тех-
ніко-економічного обґрунтування угоди про вільну 
торгівлю між Китаєм та Монголією.
7) Міністерство торгівлі Китаю та Міністерство про-
мисловості Непалу підписали меморандум про ство-
рення зони міжнародного економічного співро-
бітництва між Китаєм та Непалом; з Міністерством 
торгівлі М’янми підписано меморандум про створен-
ня зони прикордонного економічного співробітни-
цтва між Китаєм та М’янмою. 
8) Міністерство торгівлі Китаю та Міністерство страте-
гічного розвитку та міжнародної торгівлі Шрі-Ланки 
підписали середньо- і довгостроковий план з інвес-
тицій та економічного розвитку технічного співро-
бітництва; з Міністерством економіки Киргизстану 
підписано план співробітництва у сприянні розвитку 
середнього та малого бізнесу; з Міністерством промис-
ловості та торгівлі Чеської Республіки, Міністерством 
зовнішніх відносин та міжнародної економіки Угорщи-
ни підписали меморандум про співробітництво мало-
го та середнього бізнесу; з Міністерством промисло-
вості та торгівлі В’єтнаму підписано меморандум про 
співробітництво в галузі електронної комерції.
9) Державний комітет з розвитку та реформ Китаю 
та Міністерство економіки Киргизстану підписали 
меморандум про спільне посилення виробничих 
потужностей та інвестиції у ключові проекти спів-
робітництва; з Міністерством економіки Об’єднаних 
Арабських Еміратів підписано рамкову угоду про по-
силення виробничих потужностей та інвестиційне 
співробітництво. 
10) Міністерство сільського господарства Китаю та 
Міністерство сільського господарства та екології 
Сербії підписали меморандум про визначення пла-
ну дій щодо торгово-економічних інвестицій у сіль-
ському господарстві; з Міністерством сільськогоспо-
дарського виробництва Аргентини підписано план 
дій зі стратегій співробітництва у сільськогосподар-
ській галузі; з Міністерством сільського господарства 
Чилі підписано п’ятирічний план підвищення рівня 
аграрного співробітництва у 2017-2021 рр.; з Міністер-
ством сільського господарства та меліорації Єгипту 
підписано 3-річний план дій співробітництва у сфері 
сільського господарства у 2018-2020 рр. 
11) Головне митне управління Китаю та відповідні 
митні органи Казахстану, Нідерландів, Польщі та ін-

ших країн підписали документ з митного співробіт-
ництва, поглиблення співпраці з впровадження на 
митниці принципів «Обміну інформацією, обопіль-
ного визнання контролю та регулювань, взаємодо-
помоги у виконанні законів». 
12) Головне митне управління Китаю та Міжнародна 
організація автотранспортної галузі IRU підписали 
документ про співробітництво у будівництві великої 
транзитної дороги для міжнародних вантажних пе-
ревезень та втілення «Пакту про міжнародний авто-
мобільний транспорт». 
13) Головне державне управління з контролю яко-
сті, інспекції та карантину Китаю та відповідні ор-
гани Монголії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, 
Норвегії, Ірландії, Сербії, Нідерландів, Аргентини, 
Чилі, Танзанії та інших країн, підписали угоди про 
співробітництво з контролю та карантинного наг-
ляду; з Організацією з розвитку промисловості ООН 
та відповідними міністерствами України та Арген-
тини підписано угоди про співробітництво у сфері 
стандартів, вимірювання, легалізації, санкціонуван-
ня та інших державних технологічних засад якості; з 
відповідними державними органами Росії, Білорусі, 
Сербії, Монголії, Камбоджі, Малайзії, Казахстану, Ефі-
опії, Греції, Швейцарії, Туреччини та інших країн, під-
писано «Спільну ініціативу з посилення співпраці зі 
стандартизації та сприяння розбудові проекту «Один 
пояс, один шлях». 
14) Експортно-імпортний банк Китаю та міністерства 
фінансів Білорусі, Камбоджі, Ефіопії, Лаосу, Кенії, 
Монголії, Пакистану підписали угоди про креди-
тування проектів індустріального парку, передачі 
електроенергії, вітроенергетики, дамби, супутника, 
заводу гідравлічних машин тощо; з відповідними 
підприємствами Єгипту, Бангладеш, Узбекистану, Са-
удівської Аравії підписано угоди про кредитування 
проектів оновлення та реконструкції електромереж, 
вугільної електростанції, реконструкції вугільних 
шахт, шинного заводу тощо; зі Столичним банком та 
трастовою компанією Філіппін підписано рамкову 
угоду про співробітництво зі стратегічного фінансу-
вання та суми кредитної лінії. 
15) Державний банк розвитку Китаю та відповідні 
органи Казахстану, Аргентини, Індонезії, Малайзії та 
інших країн підписали угоди про співробітництво та 
фінансування у сферах хімічної промисловості, ме-
талургії, нафтохімії тощо. 
16) Китай проведе у 2018 році Китайську міжнародну 
імпортну виставку.

4. Посилення співробітництва у фінансуванні, сприяння кредитному фінансуванню
1) Збільшення капіталу фонду Шовкового шляху на 
100 мільярдів юанів.  
2) Китай заохочує фінансові організації здійснювати 
закордонні фондові операції у юані, за попередні-
ми розрахунками у обсягах приблизно 300 мільярдів 
юанів, задля надання фінансової підтримки проекту 
«Один пояс, один шлях». 
3) Державний комітет з розвитку та реформ Ки-
таю створить інвестиційний фонд розвитку китай-

сько-російського регіонального співробітництва, 
загальним обсягом у 100 мільярдів юанів, з первин-
ним бюджетом 10 мільярдів юанів, задля сприяння 
розвитку співробітництва північно-східного регіону 
Китаю та Далекого Сходу Росії.
4) Міністерство фінансів Китаю та Азійський банк 
розвитку, Азійський банк інфраструктурних інвес-
тицій, Європейський банк реконструкції та розвитку, 
Європейський інвестиційний банк, Новий банк роз-

ДОКУМЕНТИ
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витку БРІКС та Група організацій Всесвітнього банку 
підписали багатосторонній меморандум про поси-
лення співробітництва у сферах, дотичних до ініціа-
тиви «Один пояс, один шлях». 
5) Міністерство фінансів Китаю спільно з багатосто-
ронніми банками розвитку створять центр співробіт-
ництва з багатостороннього розвитку і фінансування. 
6) Китайсько-казахський фонд співробітництва ви-
робничих потужностей розпочинає фактичне функ-
ціонування, підписує рамкову угоду про співробітни-
цтво щодо підтримки Китайської телекомунікаційної 
компанії China Telecom в участі у плані «Цифровий 
Казахстан 2020». 
7) Фонд Шовкового шляху та міжбанківське об’єднан-
ня Шанхайської організації співробітництва погоди-
лися підписати меморандум про засади партнерських 
відносин. Фонд Шовкового шляху та Казахський дер-
жавний банк розвитку та зовнішньоекономічної ді-
яльності підписали угоду про співробітництво. 
8) Державний банк розвитку Китаю створює цільо-
вий кредит для базової інфраструктури проекту 
«Один пояс, один шлях» (в еквіваленті 100 мільярдів 
юанів), цільовий кредит для співробітництва вироб-
ничих потужностей проекту «Один пояс, один шлях» 
(в еквіваленті 100 мільярдів юанів), цільовий кредит 
для фінансового співробітництва проекту «Один 
пояс, один шлях» (в еквіваленті 50 мільярдів юанів).
9) Експортно-імпортний банк Китаю встановлює роз-
мір цільового кредиту проекту «Один пояс, один шлях» 
(в еквіваленті 100 мільярдів юанів), розмір цільового 
кредиту базової інфраструктури проекту «Один пояс, 
один шлях» (в еквіваленті 30 мільярдів юанів).
10) Державний банк розвитку Китаю та Державний 
інвестиційний банк Франції спільно інвестували у 
Китайсько-французький фонд малого та середнього 
бізнесу (друга черга), а також підписали «Угоду про 
визнання купівлі права акціонера»; з Італійською фі-
нансовою корпорацією підписано «Меморандум про 
створення спільного китайсько-італійського інвести-
ційного фонду»; з Комерційним банком Ірану, Бан-
ком Єгипту, Банком розвитку Угорщини, Столичним 
банком Філіппін, Сільськогосподарським банком Ту-
реччини, Міжнародним банком Австрії, Банком міста 

Пномпень Камбоджі та Малайським банком Малайзії 
розвиває ділове співробітництво у сферах фінансу-
вання, консигнації боргових зобов’язань тощо. 
11) Експортно-імпортний банк Китаю та Експорт-
но-імпортний банк Малайзії, Експортно-імпортний 
банк Таїланду та інші організації-члени «Форуму 
азійських експортно-імпортних банків» підписали 
рамкову угоду про суму кредитної лінії, розпочина-
ють ділове співробітництво у сферах рефінансуван-
ня кредитів, торгового фінансування тощо.
12) Китайська компанія страхування експортних кре-
дитів спільно з аналогічними організаціями Білорусі, 
Сербії, Польщі, Шрі-Ланки, Єгипту та інших країн під-
писали угоди про співробітництво; з Міністерством 
інвестицій та міжнародного співробітництва Єгипту, 
Міністерством фінансів Лаосу, Міністерством фінан-
сів Камбоджі, Коопераційним комітетом інвестицій Ін-
донезії, Польським управлінням інвестицій та торгів-
лі, Міністерством фінансів Кенії, Центральним банком 
Ірану, Департаментом з фінансових та економічних 
питань Ірану та з іншими відповідними державними 
органами, а також із Фондом розвитку Саудівської 
Аравії, Промисловим банком Туреччини, Банком-га-
рантом Туреччини, Асоційованим банком Пакистану 
та іншими державними фінансовими закладами під-
писано рамкові угоди про співробітництво. 
13) Народний банк Китаю та Міжнародний валютний 
фонд спільно створили фондову організацію – Ки-
тайський центр зміцнення потенціалу, з метою за-
безпечення підготовки кадрів у країнах, що входять 
до проекту «Один пояс, один шлях». 
14) Експортно-імпортний банк Китаю та Організація 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку підписа-
ли комюніке  про сприяння стійкому промисловому 
розвитку в країнах, що входять до проекту «Один 
пояс, один шлях». 
15) Офіційно створено Азійську асоціацію фінансо-
вого співробітництва.
16) Промисловий і комерційний банк Китаю та цен-
тральні банки Пакистану, Узбекистану, Австрії та ін-
ших країн спільно уклали плани дій у співробітництві 
зі створення банку проекту «Один пояс, один шлях». 

1) Уряд Китаю підвищить інтенсивність підтримки 
причетних до ініціативи країн, що розвиваються, про-
тягом наступних трьох років загальний обсяг допомо-
ги становитиме щонайменше 60 мільярдів юанів.
2) Уряд Китаю надасть причетним до ініціативи кра-
їнам, що розвиваються, надзвичайну продовольчу 
допомогу в обсязі 2 мільярдів юанів. Фонд підтрим-
ки Кооперації Південь-Південь буде збільшено на 
1 мільярд доларів США, що стане початком втілен-
ня ініціативи співробітництва між Китаєм та ООН у 
створенні продовжуваного розвитку до 2030 року 
та сприятиме створенню ста «Щасливих домівок», 
ста «Дружніх допомог у скруті», ста «Медичних пі-
клувань» та інших проектів у країнах ініціативи. Від-
повідним міжнародним організаціям буде надано 1 

мільярд доларів США для стимулювання спільного 
міжнародного співробітництва з втілення проектів у 
країнах, що входять до ініціативи, включно зі спів-
робітництвом у ста проектах з надання харчування, 
наметів та тимчасового житла для біженців у країнах 
ініціативи. Буде встановлено стипендію на навчан-
ня для 500 біженців, що надасть молоді можливість 
отримати освіту. Буде надано фінансову підтримку 
спортсменам-біженцям для участі у міжнародних і 
регіональних змаганнях.
3) Уряд Китаю та Уряд Лівану підписали «План ви-
конання угоди про культурне співробітництво Уряду 
КНР та Уряду Ліванської Республіки у 2017-2020 рр.»; 
з урядом Тунісу підписано «Угоду між Урядом КНР та 
Урядом Туніської Республіки про взаємне відкриття 

5. Посилення національної участі, поглиблення взаєморозуміння між народами
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культурних центрів»; з урядом Туреччини підписано 
«Угоду між Урядом КНР та Урядом Республіки Туреч-
чини про взаємне відкриття культурних центрів».
4) Уряд Китаю та ЮНЕСКО підписали «Меморандум 
про взаєморозуміння зі співпраці між Китаєм та 
ЮНЕСКО (2017-2020 рр.)».
5) Уряд Китаю та уряд Польщі підписали угоду про 
співробітництво у сфері туризму.
6) Уряд Китаю ініціює запуск «Програми спільних 
дій з науково-технічних інновацій “Один пояс, один 
шлях”», реалізацію заходів з науково-культурного 
обміну, створення спільних лабораторії, співпраці у 
науково-технічних парках, передачі технологій тощо.
7) Уряд Китаю та Світова продовольча програма, Між-
народна організація з міграції ООН, ЮНІСЕФ, Управ-
ління верховного комісара ООН у справах біженців, 
Всесвітня організація охорони здоров’я, Міжнарод-
ний комітет Червоного Хреста, Програма розвитку 
ООН, Організація Об’єднаних Націй з промислового 
розвитку, Всесвітня Торгова Організація, Міжнарод-
на організація цивільної авіації, Фонд ООН з народо-
населення, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, 
Міжнародний торговий центр, ЮНЕСКО підписали 
договір про взаємну допомогу. 
8) Міністерство освіти Китаю та міністерства освіти 
Росії, Казахстану, Боснії і Герцеговини, Естонії та Лао-
су підписали документи про співпрацю у сфері осві-
ти; з Кіпром підписано угоду про взаємне визнання 
вчених ступенів та вищої освіти; з країнами, причет-
ними до ініціативи, буде створено об’єднання з му-
зичної освіти. 
9) Міністерство науки та техніки Китаю та Міністер-
ство освіти, культури, науки та спорту Монголії під-
писали меморандум про взаєморозуміння зі спільної 
реалізації програми обміну молодих науковців між 
Китаєм та Монголією.
10) Міністерство охорони довколишнього середови-
ща Китаю оприлюднило «План зі співпраці в охо-
роні довколишнього середовища “Один пояс, один 
шлях”», створило платформу з обробки великих да-
них з екології та охорони природи “Один пояс, один 
шлях”; спільно з Програмою ООН з довколишнього 
середовища оприлюднили ініціативу зі створення 
міжнародного об’єднання екологічного розвитку 
“Один пояс, один шлях”.
11) Міністерство фінансів Китаю створить дослід-
ницький центр з фінансового розвитку проекту 
«Один пояс, один шлях». 
12) Державний комітет у справах охорони здоров’я 
та планування сім’ї Китаю та міністерства охорони 
здоров’я Чехії та Норвегії підписали документи про 
співпрацю у сфері охорони здоров’я. 
13) Державне управління у справах туризму Китаю 
та Державний комітет розвитку туризму Узбекистану 
підписали угоду про співпрацю у сфері туризму; з Мі-
ністерством економіки, розвитку та туризму Чилі під-
писано меморандум про співпрацю у сфері туризму; 
з Міністерством туризму Камбоджі підписано проект 
реалізації меморандуму про співробітництво у сфері 
туризму. 

14) Головне управління радіо, кіно та телебачення 
Китаю та Верховна рада з радіо та телебачення Ту-
реччини, Генеральне управління з аудіо та візуаль-
ної інформації Саудівської Аравії підписали доку-
мент про співпрацю. Центральне телебачення Китаю 
та головні медіа зацікавлених країн створять союз зі 
співпраці у сфері новин «Один пояс, один шлях». 
15) Інформаційне бюро Держради КНР та Міністер-
ство інформації Камбоджі, Департамент новин ре-
зиденції прем’єр-міністра Брунею, Комітет засобів 
масової інформації Об’єднаних Арабських Еміратів, 
Департамент інформації Палестини, Управління 
Ради міністрів Албанії зі ЗМІ та зв’язків з громадські-
стю підписали меморандум про взаєморозуміння зі 
співпраці з комунікації між ЗМІ.
16) Інформаційне бюро Держради КНР та Міністерство 
зовнішніх справ та міжнародного співробітництва 
Камбоджі, Дослідницький інститут політики та стра-
тегії при Міністерстві закордонних справ та торгівлі 
Брунею, Міністерство зовнішніх справ Ізраїлю, Мі-
ністерство зовнішніх справ Палестини, Міністерство 
зовнішніх справ Албанії підписали меморандум про 
взаєморозуміння з плану сприяння співпраці аналі-
тичних центрів. 
17) Державний банк розвитку Китаю організує спе-
ціалізовані дво- та багатосторонні тренінги «Один 
пояс, один шлях», встановить спеціальну стипендію 
«Один пояс, один шлях». 
18) Китайська асоціація сприяння міжнародному 
обміну між громадськими організаціями спільно з 
80-ма китайськими громадськими організаціями за-
пустили «План дій китайських громадських організа-
цій «Один пояс, один шлях» з взаєморозуміння між 
народами (2017-2020 рр.)»; Китайська асоціація спри-
яння міжнародного обміну між громадськими орга-
нізаціями та більш ніж 150 китайських та іноземних 
громадських організацій спільно заснували «Мере-
жу співробітництва між громадськими організаціями 
країн, прилеглих до Шовкового шляху». Об’єднання 
кооперації аналітичних центрів «Один пояс, один 
шлях» розпочало «Проект «Один пояс, один шлях» 
зі співробітництва міжнародних аналітичних центрів 
із покращення взаєморозуміння між народами».
19) Центр дослідження проблем розвитку при            
Держраді КНР та Організація Об’єднаних Націй з про-
мислового розвитку підписали меморандум про вза-
єморозуміння зі спільної розбудови проекту «Один 
пояс, один шлях». Більш ніж 50 міжнародних членів 
та партнерів міжнародної мережі аналітичних цен-
трів «Один пояс, один шлях» та китайська сторона 
спільно оприлюднили «Декларацію про проведен-
ня з’їзду міжнародної мережі аналітичних центрів 
«Один пояс, один шлях» у Пекіні».
20) Китайське міжнародне об’єднання містобудуван-
ня та Канцелярія планування забудови населених 
пунктів ООН, Всесвітня організація охорони здо-
ров’я, Організація об’єднаних міст та місцевих орга-
нів влади Азіатсько-Тихоокеанського регіону підпи-
сали угоди про наміри співпраці. 

Переклад з кит.: Гобова Є.В.

ДОКУМЕНТИ
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2017年4月24日,“一带一路”中乌文化交流周开幕
式在基辅乌克兰宫隆重举行。中国驻乌克兰大使杜伟、
乌克兰第一夫人波罗申科女士、世界中医药联合会丝绸
之路城市联盟名誉主席、前卫生部长张文康、乌首任总
统克拉夫丘克、前总统尤先科、副总理兼地区发展部长
祖布科、总检察长卢岑科、青年体育部长日丹诺夫、教
科部长格利涅维奇以及中乌各界人士、新闻媒体代表、
在乌华人华侨、中资企业和留学生志愿者等300余人出
席活动。

开幕式在庄严的中乌两国国歌声中拉开帷幕。杜伟大
使首先致辞。他表示，此次“一带一路”文化交流周既是
中乌建交25周年的庆祝活动，也是“一带一路”国际合作
高峰论坛的预热活动，是一场文化的盛宴，也是一次文明
的握手。希望此次文化周框架内的文化相通、企业合作、
城市交流、青年论坛等主题活动取得圆满成功。

乌克兰第一夫人波罗申科在致辞中表示，此次“一

带一路”文化交流周选在中乌建交25周年之际举办具有
重要意义，25年的友好关系为中乌关系未来发展奠定了
坚实基础，相信“一带一路”将成为两国间的纽带，将
基辅与北京更加紧密地连接在一起。

开幕式上，中国中央音乐学院民乐团等中乌艺术家
联袂献上民乐演奏、无伴奏合唱、沙画、儿童歌舞等精
彩纷呈的文艺节目。随后，主要嘉宾共同参观了中央美
术学院举办的精品画展。

此次“一带一路”中乌文化交流周由中国中央美术
学院、乌克兰国立美术与建筑学院、世界中医药联合会
丝绸之路城市联盟等单位联合主办，活动从4月24日持
续至30日，期间展示了中国绘画、音乐、书法、陶瓷、
丝绸、茶艺、中医等精华元素，是中国文化第一次全方
位走进乌克兰。此外，文化周期间还举办了企业家论
坛、青年论坛、城市主题日等活动。文化周受到乌各界
民众的热烈欢迎，被乌媒体广泛报道。

“一带一路”中国乌克兰文化交流周在基辅隆重开幕

http://ua.chineseembassy.org/chn/tpxw/t1456333.htm

ТИЖДЕНЬ КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХî

24 квітня 2017р. у Києві в Українському домі пройшла 
урочиста церемонія відкриття Тижня китайсько-у-
країнського культурного обміну «Один пояс, один 
шлях». На заході були присутні Посол КНР в Україні 
пан Ду Вей, перша леді України М.А. Порошенко, по-
чесний голова Союзу міст Шовкового шляху Всес-
вітньої асоціації китайської традиційної медицини, 
екс-міністр охорони здоров’я КНР пан Чжан Венькан, 
перший президент України Л.М. Кравчук, президент 
України В.А. Ющенко, віце-прем’єр-міністр та міністр 
регіонального розвитку Г.Г. Зубко, генеральний про-
курор України Ю.В. Луценко, міністр молоді та спорту                                                                
І.О. Жданов, міністр освіти та науки Л.М. Гриневич та 
інші діячі китайсько-українських відносин, представни-
ки ЗМІ, представники китайських емігрантів в Україні, 
китайських підприємств та китайські студенти-волон-
тери. Загальна кількість гостей склала більше 300 осіб.

Відкриття пройшло під урочисте підняття стягів та гім-
ни обох країн. Посол КНР в Україні перший виступив 
з промовою. Він заявив, що цей Тиждень китайсько- 
українського культурного обміну «Один пояс, один 
шлях» насправді є святкуванням 25 річниці встанов-
лення дипломатичних відносин між Україною та Ки-
таєм, а також є заходом, що заохочуватиме до участі 
у Форумі міжнародного співробітництва «Один пояс, 
один шлях» і є бенкетом та рукостисканням культур. 
Посол висловив сподівання, що діалог між культу-
рами, співпраця між підприємствами, діалог між мі-
стами, молодіжний форум та інші головні заходи, що 
пройдуть в рамках цього Тижня завершуються повним 
успіхом.

Перша леді М. А. Порошенко у своїй промові зазначи-
ла, що цей тиждень культурного обміну «Один пояс, 
один шлях», влаштований у рік 25 річниці встанов-
лення дипломатичних відносин між Україною та Ки-
таєм, має велике значення. 25 років дружби заклали 
міцний фундамент для майбутнього розвитку китай-
сько-українських відносин. Вона висловила віру в те, 
що «Один пояс, один шлях» стане вузлом між двома 
країнами, який ще тісніше пов’яже Київ і Пекін.

На церемонії відкриття – трупа з Центральної кон-
серваторії КНР, інші китайські і українські музики 
та митці, які демонстрували такі види мистецтва як 
народна музика, хор без музичного супроводу, ма-
лювання на піску, дитячий спів тощо. Головні гості 
також відвідали виставку картин, влаштовану Цен-
тральною художньою академією КНР.

Цей Тиждень китайсько-українського культурного об-
міну «Один пояс, один шлях» був влаштований спіль-
но із Центральною академією художніх мистецтва КНР, 
Національною академією образотворчого мистецтва 
та архітектури України, Союзом міст Шовкового шляху 
Всесвітньої асоціації китайської традиційної медици-
ни та іншими організаціями. Захід тривав з 24 по 30 
квітня. На заході були представлені картини, музика, 
каліграфія, фарфор, шовк, чай, китайська медицина та 
інші найкращі складові китайської культури. На цьому 
заході вперше усі види мистецтв китайської культури 
були разом представлені в Україні. Окрім цього, під час 
проведення заходу були влаштовані форум: для під-
приємців, молодіжний форум, день міста та інші заходи. 
Тиждень культурного обміну отримав активну підтрим-
ку та гарячі вітання від представників громадськості та 
інтелігенції, активно висвічувався в українських ЗМІ.

Переклад з кит.: Тимченко Д.О.

У Києві відбулося урочисте відкриття 
Тижня китайсько українського культурного 
обміну ́ Один пояс, один шляхª
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中国驻乌克兰大使杜伟
在“一带一路”中乌文化交
流周开幕式上的致辞

各位来宾：
   

大家下午好！
期待已久的“一带一路”中乌文化交流周今天终于

拉开了帷幕。这是一场文化的盛宴，也是一次文明的握
手。在此，我谨代表中国驻乌克兰使馆对文化周开幕表
示热烈祝贺。
　　

“一带一路”是习近平主席提出的国际合作构想。
它秉持的原则是“共商、共建、共享”，它实现的途径
是“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心
相通”，它谋求的目标是协同发展，合作共赢。
　　

“一带一路”倡议源于中国，机遇属于世界，当
然，也属于乌克兰。乌克兰是中方首批确定的65个沿线
国家之一。再过20天，首届“一带一路”国际合作高峰
论坛将在北京隆重举行，乌克兰第一副总理库比夫先生
将率团与会。本次文化交流周既是中乌建交25周年的庆
祝活动，也是“一带一路”高峰论坛的预热活动。
　　

文化是民心相通的纽带。乌克兰民众对中国文化的
喜爱令人印象深刻。这次文化交流周将集中展示中国文
化的主要元素，包括绘画、音乐、书法，陶瓷、丝绸、
茶艺，还有神奇的中医体验，可以说是中国文化第一次
全方位地走进乌克兰。
　　

企业是务实合作的主体。大企业拥有实力，但中小
企业更具活力。本次活动框架内将举行企业家论坛，目
的就是要为双方中小企业搭建合作平台。希望双方企业
家借此机会深入洽谈，精准对接，为两国务实合作注入
新动力。
　　

城市是友好交流的先锋。双方有关城市将以本次      
“中乌丝绸之路城市主题日”为契机，缔结友好合作关
系，推动两国交流合作重心下移，更接地气，更有人气。
　　

青年是国家民族的未来。本次文化交流周以青年论
坛作为收官，具有面向未来的深刻寓意。希望论坛汇聚
年轻人的智慧，培育新一代的友情。
　　

感谢中乌社会各界人士对本次活动的大力支持，祝
文化交流周圆满成功！

http://ua.chineseembassy.org/chn/tpxw/t1456749.htm

Шановні гості, доброго дня!

Сьогодні нарешті розпочинається довгоочікуваний 
Тиждень китайсько-українського культурного обміну 
«Один пояс, один шлях». Це не лише бенкет культу-
ри, а  «рукостискання» наших цивілізацій.  З повагою 
від імені Посольства КНР в Україні урочисто вітаю 
відкриття Тижня культурного обміну.  

«Один пояс, один шлях» - це концепція міжнарод-
ного співробітництва, яка була висунута Головою 
КНР Сі Цзіньпіном. Ця ініціатива ґрунтується на та-
ких принципах: «спільного обговорення, спільного 
будівництва, спільного користування»; реалізовує 
такі шляхи, як «канал політичної комунікації, канал 
взаємозв’язку інфраструктури, канал безперешкод-
ної торгівлі, канал фінансування та канал зближен-
ня народів»;  прагне спільного розвитку та спільного 
виграшу співробітництва.

Ініціатива «Один пояс, один шлях» започаткована в 
Китаї, а її можливості належать світові і звісно – Укра-
їні. Україна – це одна з 65 країн уздовж «Одного поя-
су, одного шляху», що однією з перших була затвер-
джена китайською стороною. Через 20 днів у Пекіні  
урочисто почне роботу Форум міжнародного співро-
бітництва «Один пояс, один шлях». С.І. Кубів, перший 
віце-прем’єр міністр України, очолюватиме українську 
делегацію і  братиме участь у засіданнях саміту. Цьо-
горічний тиждень культурного обміну – це не тільки 
святкова подія, присвячена 25-річчю встановлення 
дипломатичних відносин між Китаєм та Україною, а й 
підготовка до Форуму «Один пояс, один шлях».

Культура – це фактор, що зближує серця народів. 
Інтерес українців до китайської культури справляє 
глибоке враження. Цьогорічний тиждень культур-

ного обміну зосередиться на демонстрації головних 
елементів китайської культури, включаючи живопис, 
музику, каліграфію, кераміку і фарфор, шовк, чайну 
церемонію, а також дивовижну китайську традиційну 
медицину. Можна сказати, що китайська культура в 
повному складі вперше заходить в Україну.

Підприємництво – це сутність ділового співробітни-
цтва. Великі підприємства посідають сильні позиції, 
проте середній та малий бізнес мають більше жит-
тєвих сил. Мета підприємницького форуму в рамках 
цьогорічної події – це створення платформи співп-
раці для середнього та малого бізнесу Китаю та Укра-
їни. Сподіваюсь, що підприємці обох країн скориста-
ються цією можливістю та зануряться у переговори 
та цілеспрямоване спілкування,  нададуть нових сил 
діловому співробітництву.  

Місто – це передова дружнього обміну/комунікації. 
Відповідні міста обох сторін, користуючись нагодою 
Днем міст китайсько-українського «Шовкового шля-
ху», встановлять дружні відносини, що сприятиме 
зрушенню центру тяжіння співробітництва між дво-
ма країнами, що наблизить його до народу та зро-
бить більш популярним.

Молодь – майбутнє нації. Цьогорічний тиждень куль-
турного обміну закінчуватиметься молодіжним фо-
румом, зміст якого – орієнтація на майбутнє. Маю 
надію, що форум накопичуватиме знання молоді та 
розвиватиме дружбу нових поколінь.

Вельми дякую всім, хто підтримав цей захід, бажаю 
успіхів у проведенні Тижня культурного обміну!

Переклад з кит.:  Стрижак О.О.
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Промова Посла КНР в Україні
пана Ду Вея на церемонії відкриття 
Тижня китайсько українського 
культурного обміну 
´ Один пояс, один шляхª .
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У Києві пройшов Перший китай
сько український молодіжний форум 
´ Один пояс, один шлях: від Янцзи до 
Дніпраª

首届中乌“一带一路”融汇长江与第聂伯青
年论坛作为“一带一路”中乌文化交流周的收官
活动在基辅举行。中国驻乌克兰大使杜伟、世界
中医药联合会丝绸之路城市联盟名誉主席、前卫
生部长张文康、中国国际青年交流中心主任助理
兼“一带一路”事业部部长贾铁松、乌青年体育
部长日丹诺夫、副总理顾问维特连科以及中乌青
年、媒体等各界代表、在乌华人华侨和留学生志
愿者等200余人出席论坛。
 

杜伟大使在致辞中表示，年轻人的身上寄
托着中乌友好的希望与未来。今天，中乌友好的
火炬传递到了年轻一代的手中，希望中乌两国青
年发扬老一辈的优良传统，发挥新一代的聪明才
智，积极投身中乌友好交流事业，为开创中乌关
系下一个更加辉煌的25年贡献青春、汗水和力量。
 

乌副总理基里连科向活动发来贺信，预祝青
年论坛圆满成功。乌青年体育部长日丹诺夫在致
辞中表示，青年人是创新的驱动力，也是民族的
希望，青年人今天的成功就代表着国家未来的成
功。青年论坛是乌中两国青年交流想法、加深了
解、增进友谊的好机会，相信此次活动会为两国
关系发展注入新的活力。
 

杜伟大使与乌青体部长日丹诺夫交换会旗，
并与全体出席开幕式人员合影留念。随后，本次
论坛分青年工作、东西方文化对话、青年创业和
就业、健康生活方式四个主题展开，受到中乌两
国青年代表欢迎。

首届中乌“一带一路”融汇
长江与第聂伯青年论坛在基

辅举行

29 квітня 2017 року в Києві було проведено Перший 
китайсько-український молодіжний форум «Один 
пояс, один шлях: від Янцзи до Дніпра», що завершив 
Тиждень китайсько-українського культурного обміну 
«Один пояс, один шлях». У форумі взяли участь по-
над 200 осіб, зокрема Надзвичайний та Повноваж-
ний посол КНР в Україні Ду Вей, почесний Голова 
асоціації китайської традиційної медицини Союзу 
міст Шовкового шляху, екс-міністр охорони здоров’я 
КНР Чжан Венькан, директор Китайського-міжнарод-
ного центру взаємодії молоді Чжу Ліцзянь, Голова 
департаменту «Один пояс, один шлях» Цзя Тєсун,  Мі-
ністр молоді та спорту України Ігор Жданов, радник з 
міжнародних питань Андрій Вітренко, а також китай-
ська і українська молодь, представники ЗМІ, китай-
ці-емігранти та студенти-волонтери.

У своїй урочистій промові пан посол Ду Вей наго-
лосив, що надії та майбутнє дружби між Китаєм та 
Україною покладено на молодь. Сьогодні смолоскип 
китайсько-української дружби передається саме мо-
лодому поколінню. Він висловив сподівання на те, 
що молодь Китаю та України плекатиме найкращі 
традиції старшого покоління, розкриватиме власні 
інтелектуальні здібності, наполегливо  розвиватиме 
дружні відносини між Китаєм та Україно, своєю моло-
дістю, наснагою та силами відкриє блискучі перспек-
тиви наступних 25 років.

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко 
передав вітальне слово, бажаючи успіху у проведен-
ні молодіжного форуму. У своїй урочистій промові 
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заува-
жив, що молодь – це рушійна сила інновацій, надія 
нації. Сьогодні успіх молоді представлятиме майбут-
ній успіх країни. Молодіжний форум – це прекрасна 
можливість для китайської та української молоді об-
мінятися думками, поглибити порозуміння, зміцнити 
дружбу. Він висловив упевненість у тому, що цей за-
хід додасть нових сил розвитку відносин двох країн.

Пан Посол Ду Вей та Міністр молоді та спорту Ігор 
Жданов обмінялись прапорами форуму, а також 
сфотографувалися на згадку з усіма учасниками це-
ремонії відкриття. Згодом розпочалася робота у чо-
тирьох напрямах, що були схвально сприйняті пред-
ставниками молоді: робота з молоддю, діалог Східної 
та Західної культур, молодіжні стартапи та зайнятість, 
а також здоровий спосіб життя.

Переклад з кит.:  Стрижак О.О.
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http://ua.chineseembassy.org/chn/tpxw/t1458370.htm

张文康主席、日丹诺夫部长、维特连科顾问,
各位青年朋友：

很高兴出席今天这个青年论坛！置身于青年人中
间，我感觉自己仿佛也变得年轻了。

为什么我们要在这次“一带一路”中乌文化交流周
即将闭幕之际专门安排一个青年论坛？就是因为在年轻
人的身上，寄托着中乌友好的希望与未来。

今年是中乌建交25周年，25年正好是一代人的时
间。当年亲历中乌建交的乌克兰首任总统克拉夫丘克先
生今年已经是83岁高龄了。在几天前中乌文化交流周开
幕式上合影时，他就站在我的身边，并且紧紧挽着我的
手臂，望着他白发苍苍的面容，那一刻，我的心里充满
了温暖与感动。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。
今天，中乌友好的火炬传递到了年轻一代的手中，希望
中乌两国青年发扬老一辈的优良传统，发挥新一代的聪
明才智，积极投身中乌友好交流事业，为开创中乌关系
下一个更加辉煌的25年贡献青春、汗水和力量。

祝青年论坛圆满成功！祝中乌友谊万古长青！

杜伟大使在首届中乌“一带一路”
融汇长江与第聂伯青年论坛上的
致辞

Промова Посла КНР в Україні пана 
Ду Вея на Першому китайсько укра
їнському молодіжному форумі ´ Один 
пояс, один шлях: від Янцзи до Дніпраª

Шановний голово Чжан Венькан, міністре І.О. Жда-
нов, раднику Андрію Вітренко.
Шановна молодь:

Я щасливий бути присутнім на сьогоднішньому мо-
лодіжному форумі. Перебуваючи серед молоді, я і 
сам відчув себе молодим.

Чому ми спеціально спланували провести моло-
діжний форум перед закриттям Тижня китайсько- 
українського культурного обміну «Один пояс, один 
шлях»? Саме тому, що надії та майбутнє дружби між 
Китаєм та Україною ми покладаємо на молодь. 

Цього року відзначається 25-річчя встановлення ди-
пломатичних відносин між Китаєм та Україною, а 25 
років – це якраз і є вік одного покоління. Цього року 
першому президенту України пану Кравчуку, який на 
власні очі спостерігав встановлення дипломатичних 
відносин між Китаєм та Україною, виповнилось 83 
роки. Під час фотографування на церемонії відкрит-
тя Тижня китайсько-українського культурного обмі-
ну «Один пояс, один шлях» пан Кравчук стояв біля 
мене, міцно тримаючи моє плече. Я дивився на його 
сиве волосся, й моє серце переповнялося теплом та 
зворушенням. 

Кожне покоління має своє призначення, кожне по-
коління несе свою відповідальність. Сьогодні смо-
лоскип китайсько-української дружби передається 
в руки молодого покоління. Сподіваюсь, що молодь 
Китаю та України плекатиме найкращі традиції стар-
шого покоління, розкриватиме власні інтелектуальні 
здібності, наполегливо розвиватиме дружні відно-
сини між Китаєм та Україною, щоб своєю молодістю, 
наснагою та силами відкрити блискучі перспективи 
наступних 25 років. 

Бажаю успіху в проведенні молодіжного форуму. 
Бажаю вічного процвітання китайсько-української 
дружби!

Переклад з кит.:  Стрижак О.О.

25
"Вітаємо з 25-ю річницею

встановлення китайсько-

українських дипломатичних

відносин!"
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2017年4月17日,中国驻乌克兰大使
杜伟举行新闻发布会，向有关媒体
介绍拟于4月24日至30日在基辅举行
的“一带一路”中乌文化交流周有
关情况，并着重为5月北京“一带一
路”国际合作高峰论坛进行宣传预
热。乌克兰国家电视台、托尼斯电
视台、乌克兰通讯社、《镜报》周
刊、《2000报》等乌主流媒体以及
我中央电视台、新华社、《人民日
报》和《法制日报》驻乌记者等共
计31家中外媒体应邀出席发布会。

杜伟大使在记者会上回答了中乌记
者就两国双边关系、经贸合作、人
文交流以及国际地区形势等提出
的问题，全面阐述了“一带一路”
国际合作构想的内涵，并对高峰论
坛的规模盛况及成果设计进行了详
细解读，鼓励乌方根据自身实际情
况，与“一带一路”合作构想精准
对接，实现共同发展繁荣。会后，
杜伟大使还接受了托尼斯电视台的
现场电视专访。

杜伟:杜伟:杜伟:各位媒体朋友，下午好！欢
迎来中国使馆参加今天的记者招待
会。各位长期以来为报道当代中
国、报道中乌关系做了大量工作，
借此机会向你们表示感谢。
　　
再过三天，“一带一路”文化交流
周将在乌克兰宫拉开帷幕。此时举
办文化周有双重意义：一是为了
庆祝两国建交25周年，二是为了配
合将于五月中旬在北京举行的“一
带一路”国际合作高峰论坛。接下
来，我愿意回答大家的提问。
　　
一、您认为有哪些因素阻碍中国游一、您认为有哪些因素阻碍中国游一、您认为有哪些因素阻碍中国游

　　
答：随着中国经济发展，出境旅游
的中国游客越来越多。目前出境游
客已达到1.2亿人次，而去年到乌克
兰旅游的中国人是多少呢？只有两
万人，不到去年全年中国出境游人
次的0.1%，双方的旅游合作还有很
大潜力可挖。
　　
任何一个国家发展旅游业都需要具

备五点要素。一是要有丰富的旅游
资源。乌克兰不仅有优美的自然风
光，还有丰富的人文景观，可以说
先天禀赋很好。二是要有稳定的局
势。毕竟任何人都不愿意到一个局
势动荡甚至是战火纷飞的国家去旅
游。三是完善的旅游设施和发达的
服务业。坦率的说，乌克兰在这方
面还有很多工作要做。四是要有便
利的签证政策。乌克兰从去年开始
对来乌中国公民实行落地签政策，
这是个非常好的开端。我们期待乌
方在人员便利化方面出台更多的举
措。五是要加强旅游宣传的力度。
中国的民众对巴黎、罗马了解比较
多，对乌克兰知之甚少。乌方如何
加大旅游宣传以吸引中国游客是下
一步要做的工作。令人欣慰的是，
前不久有乌克兰旅游公司赴华参加
了旅游博览会，在开拓中国市场方
面迈出了第一步。我相信，随着“
一带一路”建设的推进，双方旅游
产业将会搭乘“一带一路”快车加
速发展。

展到什么程度？展到什么程度？展到什么程度？展到什么程度？展到什么程度？展到什么程度？展到什么程度？展到什么程度？
　　
答：中方企业有意在乌克兰投资的
领域很多，包括农业、港口、物
流、能源等。当然，我说的是投资
意向，离投资落地还有很多工作要
做，关键是投资安全和投资回报。
　　
中乌双方在高新技术领域有互补优
势，在航空航天、新能源、新材料
以及IT行业都可以开展合作。乌方
拥有高素质科研人才，在基础研究
领域优势明显，但科研资金相对匮
乏。中方有资金优势，在科技成果
的市场转化方面也拥有丰富经验。
中乌在科技领域已经合作了很多
年。未来中乌科技合作应从单纯的
科技产品买卖向联合研发、联手开
拓第三方市场方向转型。
　　
关于中乌自贸区。对外商签自贸区
协议是中国对外开放的重要举措，
也是“一带一路”建设的重要内
容。在2015年中乌经贸合作分委会

上，两国官员在工作层面就建立中
乌自贸区问题初步交换了意见。如
果乌方有什么建议，中方愿意认真
研究。
　　
三、在谈到“一带一路”时，我们三、在谈到“一带一路”时，我们
经常听到的是交通和物流领域合经常听到的是交通和物流领域合
作，但是下周的活动却是以文化交作，但是下周的活动却是以文化交
流为主。请问中方希望通过这场活流为主。请问中方希望通过这场活
动传递哪些信号？“一带一路”的动传递哪些信号？“一带一路”的动传递哪些信号？“一带一路”的动传递哪些信号？“一带一路”的动传递哪些信号？“一带一路”的动传递哪些信号？“一带一路”的
内容是什么？内容是什么？
　　
答：“一带一路”是习近平主席
2013年提出的国际合作构想。把“
一带一路”建设单纯地理解为基
础设施或者经贸领域合作是片面
的。“一带一路”的完整内涵是“
五通”，即政策沟通、设施联通、
贸易畅通、资金融通、民心相通。
我认为，在这五通之中，民心相通
是最重要也是最根本的，因为国之
交在于民相亲。我们举办这次文化
交流周，就是想通过文化这个媒介
和平台，进一步在中乌两国人民之
间传递友好信息，加强两国人民
相互了解。此外，本次文化周是一
场综合活动，期间还将举办企业家
论坛、青年论坛、城市主题日等活
动。总之，我们希望既尽可能多地
向乌克兰民众展示中国文化的多彩
元素，同时也尽可能多地为中乌各
界搭建交流合作的平台。
　　
四、此次文化周活动是中乌建交25四、此次文化周活动是中乌建交25四、此次文化周活动是中乌建交25四、此次文化周活动是中乌建交25四、此次文化周活动是中乌建交25
年来规模最大的文化交流活动。请年来规模最大的文化交流活动。请年来规模最大的文化交流活动。请
您介绍一下此次文化周在增进两国您介绍一下此次文化周在增进两国
人文交流、促进民心相通方面有哪人文交流、促进民心相通方面有哪
些创新之处？在中乌人文交流方面些创新之处？在中乌人文交流方面
创造了哪些“第一”或“首次”？创造了哪些“第一”或“首次”？
　　
答：我个人认为，这次活动是一
个创举，至少在四个方面创下了
第一。首先，这是建交25年来第一
个“文化交流周”；其次，这是第
一次以“一带一路”为主题的活
动；第三，这是第一次集成式展示
音乐、绘画、书法、瓷器、丝绸、
茶艺、中医等中国文化的主要元
素；最后，这是第一次以民间团体
和社会力量为主体举办的文化交流
活动。文化周下周就要开幕了，希
望在座媒体能踊跃参加报道。

杜伟大使就中乌文化交流周和
北京“一带一路”高峰论坛举行新闻发布会
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五、乌中两国是战略伙伴，很高兴五、乌中两国是战略伙伴，很高兴五、乌中两国是战略伙伴，很高兴五、乌中两国是战略伙伴，很高兴
两国能有这样一场文化活动。我有两国能有这样一场文化活动。我有
两个问题：第一，乌俄正在进行战两个问题：第一，乌俄正在进行战

美国等其他大国一起参与解决乌克美国等其他大国一起参与解决乌克
兰危机，帮助乌恢复主权和领土完兰危机，帮助乌恢复主权和领土完
整；第二，今年秋天将召开的十九整；第二，今年秋天将召开的十九
大是中国社会政治生活中的头等大大是中国社会政治生活中的头等大
事，您能否透露一下这次会议将讨事，您能否透露一下这次会议将讨
论哪些问题，中方有哪些规划？论哪些问题，中方有哪些规划？论哪些问题，中方有哪些规划？

答：乌克兰危机已经持续好几年，中
国与俄罗斯和乌克兰都是友好国家
和战略伙伴，对这场冲突我们深感痛
心。在乌克兰危机问题上，中国一直
秉持客观公正、劝和促谈的立场。中
方支持有关各方为调解乌克兰危机做
出的努力，同时也将继续以自己的方
式为劝和促谈做出努力。
　　
十九大是今年中国国内的重大政治
议程，也将是中国人民在迈向“两
个百年”奋斗目标征程上的一次里
程碑式的盛会。我在这里给大家解
释一下什么是“两个百年”奋斗目
标。第一个“百年奋斗目标”，是
指到2021年中国共产党诞生一百年
时全面建成小康社会；第二个“百
年奋斗目标”，是指到2049年中华
人民共和国成立一百年时建成富强
民主文明和谐的社会主义现代化国
家。十九大将对实现第一个百年
目标最后冲刺做出全面规划。目前
十九大的具体日程和议题还在制定
中，希望你们继续关注，届时积极
报道。

六、“一带一路”构想提出至今已六、“一带一路”构想提出至今已
有三年。请问中乌在推动实现这一有三年。请问中乌在推动实现这一
构想方面都作了哪些努力，有哪些构想方面都作了哪些努力，有哪些

答：自“一带一路”构想提出以
来，中乌进行了密切的合作，三年
多来成果显著，主要体现在六个方
面：

一是双方不断加强政策沟通和战略
对接，2015年签署了“一带一路”
框架下合作协议，目前双方正在制
定和完善有关路线图。
　　
二是人员往来进一步便利化。2015
年，在中方大力支持下，基辅—北
京直航恢复，现在这条航线非常火
爆，经常一票难求。去年乌方推出
的落地签政策极大刺激了中国公民

赴乌旅游的热情。前不久我见克里
姆金外长时，他交给我一个任务：
希望确保他每天都能从自己的办公
室窗外看到中国游客。每天我做不
到，但我相信，他现在透过窗户肯
定能看到越来越多的中国游客。
　　
三是投资不断扩大。近年来，中国
向乌投资累计已超过70亿美元，以
中成套、中建材、中粮、华为等为
代表的一大批重量级企业在乌投资
非常踊跃。中乌农业合作已实现种
植、加工、仓储、物流等全产业链
经营。当然，中国对乌投资有相当
一大部分还趴在账上，如何用好用
足这笔资金是下一步要推动解决的。
　　
四是贸易持续增长。中国已连续五年
成为乌第二大贸易伙伴国。中国对乌
农产品市场的开发不断深化，乌克兰
小麦、玉米、大豆、乳制品等农产品
相继获得中国市场的准入，目前双方
正就葵粕、甜菜粕、牛肉等产品的中
国市场准入进行谈判。
　　
五是双方合作机制不断完善。除了
以大委会为代表的官方合作机制
外，民间沟通渠道和合作平台也陆
续建立起来，包括乌克兰中国商
会、乌克兰华兰之家、乌克兰华人
华侨联合会等。
　　
六是人文交流出现井喷式增长，这

次文化交流周可以说是一个小高潮。
　　

双方在人文领域还有什么活动安双方在人文领域还有什么活动安双方在人文领域还有什么活动安双方在人文领域还有什么活动安双方在人文领域还有什么活动安双方在人文领域还有什么活动安双方在人文领域还有什么活动安

答：虽然文化周仅持续一周，但全年
的人文交流活动将络绎不绝。今年还
有大量的团组互访和商演活动。按计
划乌方代表团将参加在北京举行的中
乌政府间文化分委会会议。中国将邀
请乌克兰艺术家赴华参加中国国际舞
蹈节、国际艺术节。中国的著名雕塑
家吴为山先生将于年内访问乌，向乌
方赠送舍甫琴科和中国伟大诗人杜甫
的雕像。我们还将在乌克兰举办中国
电影周和中国科技成果展。对乌克兰
民众、特别是喜欢中国文化的民众来
说，2017年是不会寂寞的。
　　

答：“一带一路”国际合作高峰论坛
是中国政府今年主办的一场重大外交
活动。可以用“三个令人期待”来解
读此次会议。
　　
第一是会议盛况令人期待。此次会
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议邀请了28个国家的元首和政府首
脑，还有来自110个国家的官员、
学者、企业家、金融机构等各界人
士，其中包括92个国家的9个副总
理，7名外长，190名部级官员，另
外还有61个国际组织的89名负责人
和代表出席会议，包括联合国秘书
长、世行行长、国际货币基金组织
总裁等，与会人数超过1200人。会
议规模非常可观。
　　
第二是会议形式令人期待。会议分
成三部分：开幕式、高级别会议和
元首圆桌峰会。习近平主席将在5
月14号的开幕式上发表演讲，然后
将进行高级别会议；下午是6个平行
举行的分论坛，主题分别是政策沟
通、设施联通、贸易畅通、资金融
通、民心相通和智库合作。
　　
第三是会议成果令人期待。会议将
发表成果文件，凝聚各方共识，明
确合作方向。中方将与有关国家
签订20多项中长期行动计划，同时
签署一大批合作协议，涉及基础设
施、能源、产能合作、贸易投融资
等多个重要领域。
　　
乌克兰是中国首批确定65个“一带一
路”沿线国家之一。今年5月，乌政
府第一副总理库比夫将率代表团出
席“一带一路”高峰论坛，与中方
就“一带一路”框架内合作问题进行
洽谈。希望乌方代表团不虚此行。

九、中国政府是否会简化对乌签证
手续，或者同欧盟一样对乌实施免
签政策？
　　
答：前不久欧盟方面同意对乌免
签，我向乌方表示祝贺。近年来，
中方在乌公民赴华签证便利化方面
也做了大量工作。中方愿与乌方在
平等互惠基础上共同推动实行互免
签证。
　
十、两国元首在中乌建交25周年之
际互致贺电。习近平主席在给波罗
申科总统的贺电中表示中乌应世代
友好。作为中国驻乌克兰大使，您
将如何工作以落实两国元首共识？

答：今年初，两国元首在建交25周
年之际互致贺电，表达了发展两国
关系的共同愿望。作为大使，我深

感重任在肩。在我上任以来的10个
月内，我和我的同事为发展中乌关
系、推动务实合作做了大量工作。
我们会抓住中乌建交25周年和两国
元首达沃斯会见的契机，按照两国
元首的指示，在今年内争取把双方
各领域合作都向前推进一大步。

十一、中乌大企业间投资合作项目
不少。请问两国政府是否有支持中
小企业合作的举措？

答：大企业有实力，但中小企业更
有活力，完全可以成为务实合作的
主力军。前些年，中国大型国企作
为开拓者来乌投资。近一段时间，
中国的中小企业也纷纷来乌寻找商
机。本次文化周期间专门安排举行
企业家论坛，目的就是要为两国中
小企业搭建合作平台。
　　
十二、您如何看待乌克兰在“一带
一路”中的地位和作用？
　　
答：中乌在“一带一路”框架下开
展合作具有三大优势。一是乌克兰
的区位优势。乌克兰位于欧亚地区
的中心地带，交通基础设施完备，
是“一带一路”建设的重要枢纽之
一。二是中乌经济的互补优势，双
方互利合作的潜力很大。三是中乌
文化的认同优势。乌克兰人民对中
国文化的喜爱程度给我留下了深刻
印象。在“一带一路”的框架下，
文化交流会把两国民众越来越紧密
地联系在一起。
　　
十三、乌克兰正在进行司法改革，
逐步向欧洲标准靠拢，请问这对发
展中乌关系有什么影响？
　　
答：乌克兰正在推行司法、反腐领
域改革，这是一个积极的进程，有
助于乌市场更加透明规范，市场运
行环境更加理想，这是中国投资者
希望看到的。
　　
十四、中国电影在世界上越来越受
欢迎，不少华语电影获得了国际大
奖。请问中方是否有同乌方合拍电
影的意向？

答：中方有同乌方在影视产业合作
的意向，之前双方也有过成功合作
的先例。不少中国影视作品都曾在

乌克兰取景。这次来乌的代表团成
员中就有这方面的专业人士，如果
你有兴趣，我可以介绍你们认识。
　　
十五、您认为中国外交和西方国家
外交有哪些不同？
　　
答：一个国家的外交与其文化、历
史紧密相关。中国外交的背后是
以儒家思想为核心的传统中华文
化。儒家思想崇尚亲仁善邻、以和
为贵，强调己所不欲、勿施于人，
这些思想理念给中国外交打上了深
刻的烙印，决定了中国外交的和平
性、非扩张性。
　　
十六、联合国在制止地区争端如乌
克兰危机等方面未能很好地发挥作
用。您觉得联合国应当如何改革以
更好地防范和调解国际争端？
　　
答：联合国是二战以后建立的现行
国际秩序与国际体系的核心。70年
来，联合国没能制止的冲突很多，
不只是一场乌克兰危机，但并不能
因此否认它的价值和作用。中国愿
跟国际社会一道努力，根据形势的
发展，进一步加强联合国集体安全
体制，完善全球治理模式。
　　
十七、中国对国家发展制定中长期
战略规划，取得了很好的效果，中
国很快会成为世界第一大经济体。
您认为人民币是否会代替美元、欧
元等成为世界通用货币？
　　
答：这是中国政治文化的一大特
点，我们习惯走一步看到未来的五
步、十步，这样就能保障政治的稳
定性、政策的连续性和发展的可预
见性，这是中国引以自豪的地方。

用人民币代替美元不是中国追求的
目标和政策。当然，随着中国经济
的发展，体量的增大，人民币作为
一种国际储备货币的价值越发被各
方看好。现在很多国家以人民币为
结算货币。去年国际货币基金组织
将人民币入篮，这也标志着国际社
会对人民币价值的承认，背后是对
中国经济发展走势的看好。
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21 квітня 2017 року  Надзвичай-
ний і Повноважний Посол КНР в 
Україні Ду Вей скликав прес-кон-
ференцію щодо проведення у 
Києві Тижня китайсько-україн-
ського культурного обміну «Один 
пояс, один шлях», що відбудеться 
з 24 по 30 квітня, а також зробив 
акцент на підготовчій роботі до 
Форуму високого рівня міжнарод-
ного співробітництва «Один пояс, 
один шлях», що пройде у травні 
в Пекіні. У прес-конференції взя-
ли участь понад  30 представни-
ків китайських та іноземних ЗМІ, 
зокрема Національний канал 
Україна, Канал Тоніс, Українське 
телеграфне агентство, газета 
«Дзеркало тижня», газета «2000», 
CCTV, агентство «Сіньхуа», газета 
«Женьмінь жибао», газета «Фад-
жи жибао».

Посол Ду Вей відповів на запи-
тання китайських та українських 
журналістів щодо двосторонніх 
відносин Китаю та України, торго-
вельно-економічного та культур-
ного співробітництва, стану між-
народних і регіональних відносин. 
Він в повному обсязі виклав зміст 
концепції міжнародного співро-
бітництва «Один пояс, один шлях», 
дав детальні роз’яснення з масш-
табів торжества та планів резуль-
татів цього Форуму, заохочуючи 
українську сторону відповідно до 
реальної ситуації приєднатися до 

концепції співробітництва «Один 
пояс, один шлях» та реалізувати 
спільний розвиток і процвітання. 
Після прес-конференції, посол Ду 
Вей у прямому ефірі дав ексклю-
зивне інтерв’ю каналу Тоніс.

Ду Вэй: Через три дні в Українсько-
му домі розпочнеться Тиждень ки-
тайсько-українського культурного 
обміну «Один пояс, один шлях». 
Цьогорічний культурний тиж-
день має одночасно дві важливі 
мети: перша – привітати Китай та 
Україну з 25-річчям встановлення 
дипломатичних відносин, друга – 
доповнити Форум міжнародного 
співробітництва «Один пояс, один 
шлях», що буде проводитися у се-
редині травня в Пекіні. Далі, я би 
хотів відповісти на ваші питання.

Перше: Які, на Вашу думку, існу-
ють фактори, що заважають ки-
тайським туристам відвідувати 
Україну? Які заходи вживатимуть 
уряди Китаю і України, щоб за-
охотити туристів з Китаю відвіду-
вати Україну?

Відповідь: З розвитком китай-
ської економіки кількість турис-
тів з Китаю, які виїжджають за 
кордон збільшується. На сьогодні 
вже 120 млн туристів перетнули 
кордон, але скільки туристів з Ки-
таю відвідало Україну минулого 
року? Лише 20 тисяч людей, що 

менше ніж  0,1 %  загальної кіль-
кості туристів, що виїхали за кор-
дон минулого року. Двостороннє 
співробітництво в галузі туризму 
має потенціал, який ще належить 
розкрити. 

Для розвитку туризму будь-якої 
країни необхідно 5 елементів. 
По-перше, багаті туристичні ре-
сурси. Україна не лише має чудо-
ві краєвиди, а й культурні ланд-
шафти, можна сказати, що має 
багаті дарування. По-друге, ста-
більність. Жоден турист не захоче 
їхати до країни з нестабільною 
ситуацією, тим більше туди, де йде 
запекле протистояння. По-третє, 
гарна туристична інфраструктура 
та розвинений сервіс. Відверто 
кажучи, в цьому напрямі Украї-
ні ще багато чого потрібно зро-
бити. По-четверте, ліберальна 
візова політика. Минулого року 
Україна почала вводити візи по 
прибуттю для громадян Китаю, 
що приїжджають в Україну, і це є 
гарним початком. Ми очікуємо, 
що українська сторона вживати-
ме більше заходів, спрямованих 
на лібералізацію в цьому аспекті. 
По-п’яте, посилення популяриза-
ції туризму. Китайський народ ба-
гато знає про Париж та Рим, проте 
про Україну знає мало. Завданням 
України є популяризація туризму 
задля залучення туристів з Китаю. 
Позитивним є нещодавня участь 

Надзвичайний та Повноважний посол
КНР в Україні Ду Вей відповідає на
запитання журналістів щодо Тижня
китайсько українського культурного
обміну і Форуму ´ Один пояс,
один шляхª

25

Тиждень китайсько-
українського культурного
обміну "Один пояс, Один шлях"

"Вітаємо з 25-ю річницею
встановлення китайсько-

українських дипломатичних
відносин!"

24 - 30 Квітня 2017

Знайомство з визначними
пам’ятками міста

Новий образ Шовкового
шляху

Інтерактивна виставка 
китайської традиційної 

медицини та фармакології

Шовк

Китайський чай

Народні танці

Спільний проект
 

Всесвітньої федерації китайської
медицини та фармакології

Альянс міст Шовкового шляху

Центральної академії мистецтв КНР

Центральна музикальна
Консерваторія КНР

Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури України

Китайська діаспора в Україні

За підтримки

Посольства України в КНР
 

Посольства КНР в Україні

Торгово-промислова палата України

Всеукраїнська асоціація східної медицини

Китайської торгової асоціації в Україні
 

Центру розвитку відносин з Китаєм
«Шовковий шлях України»

Висловлюється глибока подяка

Китайська національна корпорація
генеральних підрядів

 
Тов «Глобал Сілк Альянс Консалтинг»

Корпорація Хуавей

Китайська національна корпорація
будівельних матеріалів

 
ТОВ «Федерація асоціацій Внутрішньої
Монголії» (Гонконг)

Міжнародні Авіалінії України

Шановні представники
ЗМІ, друзі, доброго дня!

Вітаю вас на прес-конференції 
у Посольстві КНР. 

Користуючись нагодою, хочу 
висловити подяку кожному,
хто вже довгий час працює

над висвітленням новин
про сучасний Китай

та відносин між
Китаєм та Україною  
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української турфірми у туристич-
ній виставці в Китаї, що є першим 
кроком в освоєнні китайського 
ринку. Я впевнений, що з просу-
ванням будівництва проектів в 
рамках ініціативи «Одного поясу, 
одного шляху», туристична галузь 
обох сторін зможе «сісти на екс-
прес швидкого розвитку «Одного 
поясу, одного шляху». 

Друге: В які українські галузі 
інфраструктури Китай має намір 
інвестувати? Які сфери співро-
бітництва з використання пе-
редових технологій мають най-
більші перспективи? Якого рівня 
досяг розвиток китайсько-укра-
їнської зони вільної торгівлі?

Відповідь: Є багато українських 
галузей, зокрема сільське гос-
подарство, морський транспорт, 
перевезення, енергоресурси в які 
мають намір інвестувати китай-
ські підприємства. Звісно, намір 
інвестувати від інвестування роз-
ділені великим обсягом роботи, 
ключовим моментом якої висту-
пає безпека інвестицій та інвес-
тиційний дохід.

У сфері високих технологій Китай 
та Україна мають взаємодопов-
нюючі переваги, можуть співпра-
цювати в таких галузях як авіація, 

космонавтика, нові енергоресур-
си, нові матеріали та ІТ. Перевага 
української сторони – це висо-
кокваліфіковані наукові кадри, 
також цілком очевидна перевага 
у сфері фундаментальних дослі-
джень, проте наукові досліджен-
ня страждають від недостатнього 
фінансування. Китайська сторона 
має фінансову перевагу, а також 
багатий досвід у сфері комерці-
алізації результатів досліджень. 
У галузі науки і техніки Китай та 
Україна співпрацюють уже бага-
то років. Співробітництво Китаю 
та України в науково-технічній 
сфері в майбутньому має зміни-
ти вектор із звичайної торгівлі 
науково-технічним продуктом до 
спільних розробок і спільного 
освоєння іноземних ринків. 

Щодо зони вільної торгівлі між 
Китаєм та Україною, підписання з 
іноземним партнером угоди про 
зону вільної торгівлі – є важли-
вою складовою політики відкри-
тості Китаю, а також будівництва 
«Одного поясу, одного шляху». У 
2015 році під час засідання підко-
місії з питань торговельно-еконо-
мічного співробітництва між Ки-
таєм та Україною, представники 
обох сторін в робочому порядку 
вперше обмінялись думками сто-
совно зони вільної торгівлі між 

Китаєм та Україною. Якщо укра-
їнська сторона має пропозиції, то 
китайська сторона їх ґрунтовно 
вивчатиме. 

Третє: Коли йдеться про «Один 
пояс, один шлях», ми дуже багато 
чуємо про співробітництво в га-
лузі транспорту та логістики, про-
те тема заходу, який відбудеться 
наступного тижня, це культурний 
обмін. Скажіть, будь ласка, яка 
мета проведення цього заходу? 
Який основний зміст ініціативи 
«Один пояс, один шлях»?

Відповідь: «Один пояс, один 
шлях» - це концепція міжнарод-
ного співробітництва, висунута 
Головою КНР Сі Цзіньпіном у 2013 
році.  Погляд на будівництво «Од-
ного поясу, одного шляху» лише 
як на співробітництво в галузі 
інфраструктури та торговель-
но-економічної сфери є непов-
ним. Основний зміст «Одного 
поясу, одного шляху» - це «5 шля-
хів»: політична комунікація, роз-
виток інфраструктури та зв’язку, 
безперешкодне функціонування 
торгівлі, фінанси та зближення 
народів. Я вважаю, що серед цих 
5 шляхів, зближення народів є 
ключовим, адже комунікація між 
державами залежить від того, 
наскільки дружніми є народи. 

ТИЖДЕНЬ КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХî

Ми організовуємо цей тиждень 
культурного обміну, бо хочемо 
саме за допомогою культури, як 
модератора та платформи, по-
глибити взаєморозуміння між 
нашими двома народами, надалі 
передавати дружні сигнали між 
нашими двома народами. Окрім 
того, цьогорічний тиждень куль-
турного обміну – це комплексний 
захід, в період якого буде прове-
дено підприємницький форум, 
молодіжний форум, день міста та 
інші. Одним словом, ми сподіва-
ємося максимально представити 
українцям різноманітні елементи 
китайської культури, а також, за 
можливістю, закласти платформу 
для обміну і співпраці між різни-
ми колами суспільств Китаю та 
України. 

Четверте: Цьогорічний тиждень 
культурного обміну є наймасш-
табнішою подією культурного 
обміну за 25 років диплома-
тичних відносин між Китаєм та 
Україною. Будь-ласка, розкажіть, 
які нові шляхи використовують-
ся для зміцнення культурного 
співробітництва двох країн та 
заохочення до комунікації між 
народами? Особливо, які новації 
є в культурному співробітництві 
Китаю та України?

Відповідь: Я вважаю, що цього-
річний захід – це вже новатор-
ство, як мінімум перший крок в 
чотирьох напрямах. По-перше, 
це перший за 25 років встанов-
лення дипломатичних відносин 
«тиждень культурного обміну»; 
по-друге, перший захід, головна 
тема якого – «Один пояс, один 
шлях»; по-третє, це вперше, коли 
в повному обсязі демонструються 
такі головні елементи китайської 
культури як музика, живопис, ка-
ліграфія, фарфор, шовк, чайна 
церемонія, китайська традиційна 
медицина тощо; по-четверте, це 
перший захід культурного обмі-
ну,  організований громадськими 
організаціями та силами суспіль-
ства. Тиждень культурного обміну 
розпочнеться наступного тижня, 
сподіваюсь, представники ЗМІ 
зможуть взяти активну участь у 
висвітленні подій. 

П’яте: Україна та Китай є стра-
тегічними партнерами, і я дуже 
радий, що у наших країн є мож-
ливість проводити такий куль-
турний захід. У мене два питан-
ня: перше, триває конфлікт на 
Сході України, чи думає Китай як 
Велика держава разом із США та 
іншими великими державами ви-
рішувати українську кризу, допо-
магати Україні відновити сувере-
нітет і територіальну цілісність? 
Друге, цієї осені відбудеться ХІХ-й 
з’їзд КПК, що є найважливішою 
подією в соціально-політичному 
житті Китаю, чи можете ви роз-
повісти, які питання будуть об-
говорюватися на цьому з’їзді, які 
загалом у Китаю плани?

Відповідь: Українська криза три-
ває вже декілька років. Китай є 
дружньою країною та стратегіч-
ним партнером як для Росії, так і 
України, тому ми дуже стурбовані 
цим конфліктом. У питанні укра-
їнської кризи, щодо мирних пере-
мовин, Китай дотримується пози-
ції об’єктивності, справедливості 
примирення та діалогу. Китай під-
тримує намагання відповідних 
сторін у врегулюванні української 
кризи, разом з тим продовжува-
тиме власними методами докла-
дати зусиль щодо примирення та 
початку діалогу. 

ХІХ з’їзд КПК – це головна політич-
на подія в Китаї цього року, а та-

кож історично важливе, урочисте 
зібрання на шляху просування 
китайського народу до реалізації 
цілей боротьби «двох сторіч». Я 
наразі розкажу вам, що таке «цілі 
боротьби двох сторіч». «Перша 
мета сторічної боротьби» полягає 
у побудові суспільства середньої 
заможності до 2021 року, коли Ко-
муністична партія Китаю відзна-
чатиме столітній ювілей; «друга 
мета сторічної боротьби» полягає 
у побудові багатої, сильної, де-
мократичної, культурної, гармо-
нійної та сучасної соціалістичної 
країни до 2049 року, коли Китай-
ська Народна Республіка століт-
ній ювілей святкуватиме. 19 з’їзд 
КПК спрямований на роботу над 
всебічним плануванням задля 
останнього ривка до реалізації 
«першої мети сторічної бороть-
би». На даний момент конкретний 
порядок проведення та предмет 
обговорення ХІХ з’їзду КПК все 
ще розробляється, сподіваюся, ви 
будете продовжувати спостеріга-
ти, а в призначений час – активно 
готувати репортажі. 

Шосте: З моменту проголошен-
ня концепції «Один пояс, один 
шлях» вже пройшло 3 роки. Ска-
жіть, будь-ласка, яких зусиль до-
клали Китай та Україна у спри-
янні реалізації концепції «Один 
пояс, один шлях»? Які є позитив-
ні результати?

Відповідь: З моменту висунен-
ня концепції «Один пояс, один 
шлях» і до сьогодні Китай та Укра-
їна здійснювали тісне співробіт-
ництво, результати якого очевид-
ні та в основному реалізовані в 
шести напрямах.

Перше, обидві сторони безпе-
рервно зміцнюють політичну 
комунікацію та стратегічне сти-
кування. 2015 року в рамках іні-
ціативи «Один пояс, один шлях» 
було підписано угоду про співро-
бітництво, наразі обидві сторони 
розробляють та оптимізують до-
рожню карту, що стосується шляху 
«Один пояс, один шлях». 

Друге, подальше сприяння кому-
нікації між сторонами. У 2015 році, 
за значної підтримки китайської 

ТИЖДЕНЬ КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХî

ì Щодо зони вільної 
торгівлі між Китаєм 
та Україною, підпи
сання з іноземним 
партнером угоди 

про зону вільної тор
гівлі ñ  є важливою 

складовою політики 
відкритості Китаю, 

а також будівництва 
´ Одного поясу,

одного шляхуª  î .
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сторони, відновилося пряме авіа-
сполучення Київ-Пекін, що зараз 
є дуже популярним, та на який 
переважно важко дістати квиток. 
Політика візи по прибутті, вису-
нута українською стороною ми-
нулого року, надзвичайно сильно 
стимулювала інтерес громадян 
Китаю до туристичних поїздок 
в Україну. Не так давно я був на 
зустрічі з міністром закордон-
них справ П.А. Клімкіним, на якій 
він передав мені одне завдан-
ня: гарантувати, що кожного дня 
з вікна свого офісу він бачити-
ме китайських туристів. Кожного 
дня гарантувати не можу, проте я 
впевнений, що він точно бачить 
все більше і більше китайських 
туристів. 

Третє, постійне збільшення ін-
вестування. За останні роки 
сума інвестицій з Китаю в Укра-
їну перевищила 7 млрд доларів 
США. Діяльність таких компа-
ній як China National Complete 
Engineering Corporation, China 
National Building Materials Group 
Corporation, China National Cereals, 
Oils and Foodstuffs Corporation, 

Huawei демонструють активність 
інвестицій великих корпорацій. 
Завдяки співробітництву між Ки-
таєм та Україною в сільськогоспо-
дарській сфері вже реалізовано 
механізм виробничого ланцюга – 
засів, обробка, зберігання та пе-
ревезення. Звісно, велика части-
на інвестицій Китаю до України 
все ще існують лише на папері, 
саме тому питання, як найкраще 
використати ці фінанси, – і є на-
ступним питанням, що потребує 
вирішення. 

Четверте, обсяг торгівлі продов-
жує зростати. Вже 5 рік поспіль 
Китай є другим найбільшим тор-
говим партнером України. Китай 
безперервно поглиблює осво-
єння українського ринку сіль-
ськогосподарської продукції; 
українська пшениця, кукурудза, 
соя, молочні продукти та інша 
сільськогосподарська продукція 
продовжують отримувати дозвіл 
на вхід до китайського ринку, а 
наразі ведуться переговори щодо 
дозволу на ввіз шроту, жому, яло-
вичини та іншої продукції. 

П’яте, безперервно оптимізуєть-
ся механізм співробітництва між 
двома сторонами. Окрім діяльно-
сті українсько-китайської комісії, 
як представника офіційного ме-
ханізму співробітництва, продов-
жують будуватися платформи для 
співробітництва та канали зміц-
нення відносин між народами на-
ших країн, це, зокрема, Китайська 
торгова асоціація, Український 
дім в Пекіні, організація «Китай-
ська діаспора в Україні». 

Шосте, ривок зростання помітний 
у сфері культурного співробітни-
цтва, найзначнішою подією на 
сьогодні якого є проведення Тиж-
ня культурного обміну. 

Сьоме: Наступного тижня китай-
ська та українська сторони про-
водитимуть тісне культурне спів-
робітництво. Скажіть, будь-ласка, 
після проведення тижня культур-
ного обміну чи плануються інші 
культурні заходи?  

Відповідь: Хоча тиждень куль-
турного обміну триватиме лише 

тиждень, проте інші заходи куль-
турного характеру безперерв-
но триватимуть протягом усього 
року. Цього року відбудеться ве-
лика кількість обмінів візитами 
між організаціями та гастролі ар-
тистів. Також заплановано участь 
української делегації в конфе-
ренції українсько-китайської мі-
журядової підкомісії з культурної 
співпраці. Китай запрошуватиме 
українських діячів мистецтва до 
участі у Китайському міжнародно-
му танцювальному фестивалі та 
Китайському міжнародному фес-
тивалі мистецтв. Цього року ві-
домий китайських скульптор пан 
У Вейшань приїде з візитом до 
України,  щоб подарувати україн-
ській стороні статуї Шевченка та 
відомого китайського поета Ду Фу. 
Ми також плануємо проведення 
в Україні тижня китайського кіно 
та виставки науково-технічного 
прогресу Китаю. Для українців, а 
особливо для тих, кому цікава ки-
тайська культура, 2017 рік не буде 
нудним. 

Восьме: В середині травня в 
Пекіні проводитиметься саміт 
міжнародного співробітництва 
«Один пояс, один шлях». В чому 
Ви бачите важливість цього са-
міту? Яку роль відіграє ініціа-
тива «Один пояс, один шлях» в 
стимулюванні розвитку китай-
сько-українських відносин?

Відповідь: Саміт міжнародного 
співробітництва «Один пояс, один 
шлях» – це цьогорічна важлива 
дипломатична подія, що прово-
диться урядом Китаю. Щоб пояс-
нити значення цьогорічної кон-
ференції, я звернуся до «трьох 
позицій, на які очікують люди».

По-перше, урочистість події. На 
саміт запрошено 28 голів країн 
та урядів, а також посадових осіб, 
вчених, підприємців, представни-
ків фінансових установ з 110 країн 
світу, зокрема 9 віце-прем’єрів, 7 
міністрів закордонних справ, 190 
представників міністерств з 92 
країн; також участь у саміті візь-
муть 89 відповідальних осіб та 
представників 61 міжнародних 
організацій, зокрема Генераль-
ний Секретар ООН, директор 

Всесвітнього банку, Голова МВФ. 
У цілому понад 1200 осіб візьмуть 
участь в саміті, що обіцяє бути 
вельми масштабним. 

По-друге, формат саміту, що 
включає в себе три частини: це-
ремонію відкриття, засідання ви-
сокого рівня та круглий стіл глав 
держав. 14 травня 2017 року Го-
лова КНР Сі Цзіньпінь виступить 
с урочистою промовою на цере-
монії відкриття, згодом проведе 
засідання високого рівня. Після 
обіду паралельно буде прово-
дитися 6 підфорумів щодо спів-
робітництва у сферах політичної 
комунікації, розвитку інфраструк-
тури та зв’язку, безперешкодного 
функціонування торгівлі, фінан-
сів, зближення народів та співро-
бітництва мозкових центрів.  

По-третє, результати саміту. Буде 
опубліковане комюніке, що по-
єднає домовленості з кожною із 
сторін та окреслить напряки спів-
робітництва. Китай підпише біль-
ше 20 документів щодо плану дій 
на середньостроковий та довго-
строковий період з відповідними 
країнами. Разом з тим підпише ве-
лику кількість угод про співробіт-
ництво, що стосуватиметься таких 
важливих сфер як інфраструк-
тура, енергоресурси, виробничі 
сили, фінансування торгівлі тощо. 

Україна – це одна з 65 країн уздовж 
«Одного поясу, одного шляху», що 
однією з перших була затвердже-
на китайською стороною. У травні 
цього року С.І. Кубів, перший ві-
це-прем’єр міністр України, очо-
люватиме українську делегацію 
і братиме участь у засіданнях са-
міту «Один пояс, один шлях». Та-
кож будуть проведені перегово-
ри щодо питань співробітництва 
української сторони з китайською 
в рамках «Одного поясу, одного 
шляху». Сподіваюся, що поїздка 
буде плідною. 

Дев’яте: Чи буде Китай спрощува-
ти порядок оформлення віз для 
українців чи як ЄС реалізовувати 
безвізову політику?

Відповідь: Не так давно ЄС схва-
лив рішення про надання безві-

зового режиму для України, з чим 
я вітаю українську сторону! За ос-
танні роки китайська сторона ба-
гато чого зробила для спрощення 
отримання віз в Китай для україн-
ських громадян. Китайська сторо-
на разом з українською стороною 
готова на основі рівноправності 
та взаємовигоди сприяти введен-
ню безвізового режиму.

Десяте: Глави Китаю та України 
обмінялися вітальними телегра-
мами з нагоди 25-ї річниці вста-
новлення дипломатичних відно-
син. У своєму зверненні Голова 
КНР Сі Цзіньпін побажав нашим 
країнам дружби, що передавати-
меться з покоління в покоління. 
Як Надзвичайний та Повноваж-
ний посол КНР в Україні, що Ви 
робите задля реалізації взаємо-
розуміння між Главами держав?

Відповідь: На початку цього року 
Глави Китаю та України обміня-
лися вітальними телеграмами з 
нагоди 25-ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин, в яких 
висловили спільне бажання роз-
вивати двосторонні відносини. Як 
Посол я відчуваю велику відпові-
дальність на своїх плечах. За 10 
місяців, як я вступив на посаду, я 
і мої колеги провели велику ро-
боту задля розвитку двосторонніх 
відносин та сприяння діловому 
співробітництву. Використовую-
чи, по-перше, 25-річчя встанов-
лення дипломатичних відносин 
між Китаєм і Україною, а по-друге, 
зустріч Глав двох держав у Давосі, 
та згідно зі вказівками Глав дер-
жав, ці дві можливості цього року 
ми втілимо у прогрес двосторон-
ного співробітництва у різних 
сферах. 

Одинадцяте: Між великими ки-
тайськими та українськими під-
приємствами існує чимало спіль-
них проектів щодо інвестицій. 
Скажіть, будь-ласка, чи будуть 
уряди двох країн підтримувати 
співпрацю середнього і малого 
бізнесу? 

Відповідь: Великі підприємства 
посідають сильні позиції, про-
те життєвих сил у середнього та 
малого бізнесу більше, що може 

стати головними силами ділового 
співробітництва. Декілька років 
тому великі підприємства Китаю 
першими інвестували в Україну. 
Зовсім скоро представники се-
редніх та малих підприємств Ки-
таю приїжджатимуть в Україну у 
пошуках можливостей для бізне-
су. В рамках тижня культурного 
обміну спеціально буде проведе-
ний форум для підприємців, мета 
якого - створення платформи  
співпраці для середнього та ма-
лого бізнесу Китаю та України.

Дванадцяте: Як Ви бачите роль і 
місце України в ініціативі «Один 
пояс, один шлях»?

Відповідь: Співробітництво Китаю 
та України в рамках «Один пояс, 
один шлях» має три основні пе-
реваги. По-перше, географічне 
положення України. Україна роз-
ташована в самому серці Євра-
зії, має розвинену транспортну 
інфраструктуру, тому виступає 
одним із найважливіших вузлів 
в будівництві «Одного поясу, од-
ного шляху». По-друге, взаємо-
доповнюючі переваги китайської 
та української економік, вели-
кий потенціал взаємовигідного 
двостороннього співробітництва. 
По-третє, схожість китайської та 
української культур. Інтерес укра-
їнського народу до китайської 
культури справив на мене гли-
боке враження. В рамках «Одно-
го поясу, одного шляху» тиждень 
культурного обміну міцніше поєд-
нає народи наших двох країн.  

Тринадцяте: Україна зараз впро-
ваджує судову реформу, крок 
за кроком наближаючись до єв-
ропейських стандартів. Скажіть, 
будь ласка, чи впливає це яки-
мось чином на китайсько-україн-
ські відносини? 

Відповідь: Наразі Україна впро-
ваджує судову реформу та ре-
форми, спрямовані на подолання 
корупції. Це позитивний процес, 
який допоможе українському 
ринку стати більш прозорим, 
стандартизованим, а умовам екс-
плуатації ринку – належними. Це 
саме те, чого очікують китайські 
інвестори. 

ТИЖДЕНЬ КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХî ТИЖДЕНЬ КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ ì ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХî

ì Україна ñ  це одна
з 65 країн уздовж 

´ Одного поясу,
одного шляхуª ,

що однією з перших 
була затверджена 

китайською сторо
ною. В травні цього 

року С.І. Кубів,
перший віце премí єр 

міністр України,
очолюватиме україн

ську делегацію
і братиме участь

у засіданнях саміту
´ Один пояс,

один шляхª î .
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Чотирнадцяте: Китайські фільми 
стають все більш популярними у 
світі, багато китаємовних стрічок 
отримали міжнародні нагороди. 
Скажіть, будь ласка, чи є у Китаю 
наміри знімати фільми разом з 
Україною? 

Відповідь: Китайська сторона має 
намір співпрацювати з Україною 
в теле- та кіноіндустрії і ця робо-
та має позитивний досвід. Велика 
кількість продуктів теле- та кіно-
індустрії Китаю знімалася в Укра-
їні. Серед членів делегації, яка 
цього разу приїхала в Україну, є 
спеціалісти в цій галузі. Якщо Вам 
цікаво, можу вас познайомити.

П’ятнадцяте: Як Ви вважаєте, в 
чому відмінність дипломатії Ки-
таю та Заходу?

Відповідь: Дипломатія країни 
тісно пов’язана з її культурою та 
історією. Дипломатія Китаю ґрун-
тується  на конфуціанській фі-
лософській думці – традиційній 
культурі Китаю. Ідеали конфуці-
анства – це доброта і любов до 
людей, гармонія як найвища цін-
ність і правило «не роби іншим 
того, чого не бажаєш собі». Ці 
концепції глибоко відбилися на 

китайській дипломатії, визначили 
її мирний та нерозширюваний ха-
рактер.

Шістнадцяте: Роль ООН є не зов-
сім ефективною в стримуванні 
регіональних конфліктів, яким є, 
наприклад, українська криза. На 
Вашу думку, як ООН має рефор-
муватися, щоб запобігати регіо-
нальним конфліктам і врегульо-
вувати їх?

Відповідь: ООН – це чинне ядро 
міжнародного порядку та систе-
ми міжнародних відносин, що був 
створений після Другої світової 
війни. За 70 років окрім україн-
ської кризи, було багато конфлік-
тів, яких ООН не змогла виріши-
ти, проте не можна заперечувати 
її цінність та роль. Китай прагне 
до того, щоб разом з міжнарод-
ним співтовариством докладати 
зусиль та згідно з чинною ситу-
ацією, зміцнювати колективну 
безпеку ООН, вдосконалювати 
модель глобального управління. 

Сімнадцяте: Що стосується роз-
витку країни, Китай розробляє 
середньострокове та довгостро-
кове планування, що є дуже 
ефективним. Дуже скоро Китай 

може стати країною з найрозви-
ненішою економікою у світі. Як 
Ви вважаєте, чи зможе юань за-
мінити долар і євро та стати сві-
товою валютою?

Відповідь: Це особливість полі-
тичної культури Китаю. Ми звикли 
робити крок та бачити на 5, 10 
кроків наперед, що може гаран-
тувати політичну стабільність, по-
слідовність політичного курсу та 
передбачуваність розвитку. Це те, 
чим Китай пишається. 

Заміна долара на юань  -  не та 
мета і політичний курс, що пере-
слідує Китай. Звісно, з розвитком 
китайської економіки, багато хто 
позитивно дивиться на те, що від-
тепер юань – міжнародна резерв-
на валюта. Наразі багато країн 
використовують юань як розра-
хункову валюту. Минулого року 
Міжнародний валютний фонд 
включив юань в кошик резервних 
валют, що означає визнання цін-
ності юаня міжнародною спільно-
тою, а також свідчить про хороші 
перспективи розвитку китайської 
економіки. 

Переклад з кит.:  Стрижак О.О.
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                ЯК УКРАЇНІ ПОВЕРНУТИ ДОВІРУ
КИТАЙСЬКИХ ПАРТНЕРІВ?

Що спільного між будівництвом сонячної електростанції у Чор!
нобильській зоні та спорудженням сміттєпереробного заводу у 
Львівській області, між будівництвом нової лінії Київського ме!
трополітену на Троєщину та модернізацією мережі Укртелеком? 
Вже найближчим часом ці проекти  можуть бути частково або 
повністю профінансовані китайськими інвесторами.

І це – тільки окремі заяви китайських компаній, що потрапили у 
стрічки інформаційних агентств і в телевізійні випуски новин.

Загалом останнім часом Китай виділив понад 7 млрд доларів у 
формі облігацій на розвиток сільськогосподарської, енергетичної 
та інфраструктурної галузей України.

Але активізувати ці інвестиції – завдання не з простих.

Наші китайські партнери не з чуток знайомі з особливостями 
українського інвестиційного клімату, тому сьогодні китайський 
бізнес потребує єдиної позиції в питаннях двостороннього спів!
робітництва, стабільності українського законодавства та 
захисту своїх інвестицій.

Для України це серйозний виклик. І нам потрібно його прийняти, 
аби стати надійним партнером у глобальному проекті Китаю 
«Один пояс, один шлях».

Валерій Писаренко
Народний депутат України
Член депутатської групи ВР з міжпарламентських зв’язків з КНР

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
ВІДНОСИН 
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Провести перемовини зі спеціальним адміністративним районом 
Гонконг щодо спрощення залучення інвестицій в Україну. Підпи-
сати відповідні міждержавні угоди.

Прийняти дієвий закон про захист іноземних інвестицій, що пе-
редбачатиме не декларативні норми, а ефективні механізми.

Запровадити законодавчі ініціативи для удосконалення інвести-
ційної екосистеми в Україні і створення дієвих механізмів захисту 
прав власності інвесторів в Україні.

Завершити судову реформу в Укрїні задля забезпечення верхо-
венства права у незалежному суді.

Зняти обемеження по руху капіталу китайських інвесторів. Скасу-
вати питання обов’язкового продажу валютної виручки та зняти 
валютні обмеження на виведення дивідендів.

Спростити оподаткування підприємницької діяльності, знизити 
податкове навантаження і надати додаткові пільги іноземним ін-
весторам з метою підвищення податкової конкурентоспроможно-
сті вітчизняної економіки.

Необхідно на законодавчому рівні запровадити мораторій на під-
вищення податків та зборів, мінімум на 5 років, з метою передба-
чуваності податкової політики в країні для іноземних інвесторів. 
Відповідний законопроект (№1053) я зареєстрував ще в 2014 році.

Розширити інвестиційне кредитування, а ставку за такими креди-
тами диференціювати залежно від умов ведення бізнесу.

Держава повинна виконувати не роль спостерігача, а створювати 
вигідні та сприятливі умови для прозорої та ефективної роботи 
інвесторів.

Україні потрібно демонструвати ефективність Уряду, а також збе-
рігати існуючий темп змін у країні та стабільність законодавства. 
Адже закон один для всіх: і для олігархів, і для іноземних інвесто-
рів, і для малого бізнесу. Коли інвестор буде відчувати себе захи-
щеним, він зможе планувати довгострокові інвестиції.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Дві сотні років тому імператор Франції Наполеон Бо-
напарт зробив дивовижний прогноз: «Китай – спля-
чий лев, і коли він прокинеться, світ похитнеться». 
Цього разу він не помилився.  Сьогодні Китай не 
тільки прокинувся, він вже встав на ноги і впевнено 
йде вперед, щоб стати країною №1 у світі. За яки-
ми показниками? Практично за всіма. Тому голов-
не питання для нас зараз: економіка України буде 
мати бонуси від впевненого поступу Китаю або буде 
мовчки дивитися йому вслід?

В Україні на китайського інвестора чекають усі.

Бізнес хоче заробити гроші і «запустити», нарешті, 
виробництво.  Пересічні громадяни чекають від «ки-
тайського економічного дива» цілком обґрунтованих 
і простих речей: хороших автомагістралей, швидкіс-
них залізниць і підняття рівня життя. А в Міністерстві 
економічного розвитку України гучно заявляють, що 
китайські інвестиції врятують українську економіку. 

Київ потрібен Пекіну ані трохи не менше, ніж Пекін 
Києву: з нашої країни китайці імпортують залізні 
руди, зернові, деревину та інші важливі для китай-
ської економіки ресурси.

Китай вже надав доступ на свій ринок українським 
виробникам молочної продукції та нещодавно за-
цікавився імпортом українського меду, м’яса птиці, 
риби та кормів для домашніх тварин.

Китайські інвестори готові вкладати гроші в земельні 
активи України, у розвиток традиційних та альтерна-
тивних джерел енергії, модернізацію інфраструктури.

Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, одна з найбільших 
державних корпорацій Китаю – CNBM International 
Corporation – планує спрямувати до 2 млрд дол. на 
модернізацію енергетичних підприємств України. 
Інші дві китайські компанії – China National Complete 
Engineering Corporation і Golden Concord Holdings 
Limited – планують протягом найближчих двох років 
вкласти 1 млрд дол. в будівництво сонячних елек-
тростанцій в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Україна як один з провідних розробників програм-
ного забезпечення у світі  має великий потенціал 
продажу в Китай IT-послуг. Водночас китайці хочуть 
розмістити своє виробництво на базі українських ін-
дустріальних парків.

Китайські компанії шукають шляхи взаємовигідного 
співробітництва у галузях науки, авіації та космосу.

Співпраця з КНР у космічній галузі особливо вигідна 
і для України, оскільки дає можливість раціональ-
но реалізувати український космічний потенціал. В 
Україні у даній сфері звужені джерела фінансуван-
ня, натомість Китай стає одним із провідних інвесто-
рів у дослідженні космосу.

Китайці планують профінансувати створення все-
української інтернет-мережі, а також готові побу-
дувати в Україні дороги, ТЕЦ, модернізувати шахти, 
локомотиви Укрзалізниці та флот Українського Ду-
найського пароплавства.

Без сумніву, Китай має стратегічні інтереси в Україні.

Але поки що, ми чуємо тільки про обговорення та 
домовленості, а більшість проектів існують лише на 
словах.

Давайте подивимося на Україну очима інвестора і 
розберемося, чому ж такі жадані китайські інвестиції 
досі не працюють.

Звернемо увагу спочатку на загальні фактори - рей-
тинги, цифри та індекси. 

Україна опустилася на три позиції в щорічному рей-
тингу легкості ведення бізнесу від Світового бан-
ку Doing Business, зайнявши 80-те місце. Крім того, 
наша країна трохи піднялася у Світовому рейтингу 
сприйняття корупції CPI в 2016 році, зайнявши 131-
те місце із 176 країн. За рік Україна змогла заробити 
лише два додаткових бали і досягла результату в 29 
балів із 100 можливих. У такі країни, як Україна, ін-
вестори апріорі не вкладають гроші.

Китайці – одні з небагатьох, хто сьогодні готові інве-
стувати в Україну, навіть незважаючи на зазначені 
фактори.

Проте корупція в Україні створила для китайських 
партнерів незвичну і незрозумілу ситуацію, токсич-
не середовище, в якому знищувалися всі ініціативи, 
що здатні реально зміцнити відносини двох країн. А 
будь-які зміни  у владі часто призводили до того, що 
раніше досягнуті домовленості забувалися  і, відпо-
відно,  втрачалася довіра партнерів.

Сьогодні проблеми зустрічають інвесторів у подат-
ковому законодавстві, митних законах, міжнародних 
договорах.

Згідно з опитуванням зацікавлених Україною інвесто-
рів від компанії Dragon Capital, військовий конфлікт 
з Росією є для них меншою перешкодою, ніж відсут-
ність довіри до судової системи, непередбачуваний 
валютний курс і нестабільна фінансова система.

До того ж, в Україні немає універсального міжнарод-
но-правового договору, що регулював би інвести-

ційну діяльність, тож захистити іноземні інвестиції 
і гарантувати високу норму прибутку при високому 
інвестиційному ризику Україна не може.

Іноземні компанії змушені шукати правди в  міжна-
родних арбітражах, що в більшості випадків прино-
сить як матеріальні, так і репутаційні збитки нашій 
державі.

Тож, як кажуть, дуже хочеться, але надто колеться. 
Китай боїться української «бізнес-каруселі», тому й 
зберігає більшість амбітних проектів на папері.

Але, якщо нам з Китаєм  по дорозі, перш за все Укра-
їні потрібно взаємовигідно вирішити існуючі кон-
флікти у відносинах з Китаєм в нереалізованих або 
незавершених проектах. 

Забезпечити стабільність правил гри для інвесторів 
і відповідальність держави за свої зобов’язання, не-
залежно від змін у владі. 

А також розробити просту й зрозумілу дорожну кар-
ту інвестора, в якій приділити увагу не лише меха-
нізму залучення коштів, який загалом працює, а  й 
тому, яким чином забезпечити захист цих інвестицій 
у майбутньому.

Україна - Китай: нові горизонти

Китайські інвестиції VS українські реалії

10 КРОКІВ НАЗУСТРІЧ КИТАЙСЬКОМУ ІНВЕСТОРУ
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Збільшити приплив китайських інвестицій та акти-
візувати двостороннє торговельно-економічне спів-
робітництво допоможе також створення зони віль-
ної торгівлі між Україною та Китаєм.

Наприкінці травня Надзвичайний і Повноважний 
Посол КНР в Україні пан Ду Вей в черговий раз за-
явив про бажання Китайської сторони створити зону 
вільної торгівлі між нашими країнами та висловив 
сподівання на активізацію дослідження вивчення 
цього питання з українського боку. До цього анало-
гічну тезу він озвучив на початку листопада мину-
лого року під час форуму, присвяченому розвитку 
інфраструктурного проекту «Шовковий шлях».

Значення цієї пропозиції важко переоцінити.

Китай – друга за величиною економіка світу, володіє 
значним інвестиційним потенціалом і має найбіль-
ший у світі золотовалютний резерв. Лібералізація 
торгівлі з КНР може істотно змінити всю українську 
економіку.

Тож, цього тижня питання впровадження ЗВТ я під-
няв перед прем’єр-міністром України і попросив 
якнайшвидше розпочати переговорний процес, до 
того ж запропонував об’єднати зусилля Парламенту 
та Уряду, щоб прискорити роботу.

Озвучу основні тези, що свідчать на користь цього кроку.

Україна – експортно-орієнтована економіка. А отже, чим 
більше ринків збуту вона має, тим більш захищеною вона 
може почуватися і тим міцнішою стає.

Український експорт стрімко падав протягом декількох 
останніх років. Після фактично 17% падіння в 2015 році 
він так і не відновився. Експорт треба відновлювати. Я 
переконаний, що розвиток економічних відносин з Кита!
єм допоможе реалізувати це завдання. 

Географічна диверсифікація українського експорту ба!
жає кращого. Якщо ще 5 років тому близько 30% продава!
лося на ринку РФ, а 25% – на ринку ЄС, то за останні роки 
відбулися зміни. Зараз 40% наших експортних потоків 
реалізуються в ЄС і менше 10% – у РФ. Така висока частка 
концентрації на одному ринку небезпечна. Навіть якщо 
це місце зараз стабільне. 

У рамках ЗВТ зможе розвиватися й освіта – освітній та на!
уковий обмін студентами, розвиток інклюзивної освіти, 
грантова підтримка академічних досліджень.

Як бачимо, підстав для створення зони вільної тор-
гівлі з Китаєм достатньо. Угода відкриє нові можли-
вості як для китайських виробників, так і для укра-
їнських.  Це, безперечно, приведе до поглиблення 
співпраці у різних галузях економіки.  А головне, ЗВТ 
буде супроводжуватися інвестуванням у рамках гло-
бальної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях».

Україна першою серед Європейських країн на най-
вищому рівні заявила про підтримку китайського 
проекту «Один пояс, один шлях», проте подальший 
розвиток подій в країні призвів до того, що досі 
участь України в ньому є декларативною.

Водночас, ціла низка як українських, так і зарубіж-
них експертів вважають, що Китай в нашій країні 
розчарувався і готовий співпрацювати з ким завгод-
но, тільки не з українцями. Це, начебто, підтверджує 
незначна активність українців та, що головне, від-
сутність реальних результатів співпраці. 

З одного боку, Китай і китайський бізнес відверто 
втомилися від непередбачуваної України, але з ін-
шого - вигідне географічне положення й інші фак-
тори змушують Китай все одно шукати співпраці з 
нашою країною.

Виходить, що Україна для Китаю дуже цікава – це 
єдина велика європейська країна, яка не є членом 
ЄС, але має ЗВТ з ЄС, з розвиненою промисловістю, 
ЖД і портовою інфраструктурою. Причому з досить 
високим рівнем наукової думки, великою кількістю 
вузів, що випускають «дешевих», але достатньо ква-
ліфікованих фахівців.

Отже, вікно можливостей ще не закрите. Сьогодні 
Україна все ще  має шанс приєднатися до ініціати-

ви Китаю та навіть може отримати «золоту акцію», 
ставши тією точкою, де зійдуться Схід і Захід. «Китай-
ський пояс» - це, без перебільшення, український 
шлях і  найбільш привабливе для України геоеконо-
мічне майбутнє.

Якщо Україна не використає таку можливість, це 
буде серйозною втратою. Зрештою, немає жодної 
причини віддавати ці кошти комусь іншому - будь-
то Росія, чи Туреччина, чи Іран. Не варто втрачати 
шанс зробити Україну мостом між Європою і Китаєм, 
налагодивши швидке, надійне і сучасне залізничне 
сполучення.

Тож, сьогодні Україні потрібно якнайшвидше реа-
німувати українсько-китайське партнерство і брати 
активну участь  у  реалізації проекту «Один пояс, 
один шлях».

А одночасна  робота над удосконаленням законо-
давства щодо залучення та захисту інвестицій та 
проактивна позиція всіх гілок влади та бізнесу щодо 
покращення умов співпраці з Китаєм зможуть  з лег-
кістю перезавантажити стосунки країн.

Ось тоді китайські гроші допоможуть нам без шко-
ди для національних інтересів модернізувати шахти, 
прокласти сучасні дороги, побудувати нові електро-
станції і провести сучасну індустріалізацію.

Зона вільної торгівлі: Китай готовий до перемовин з Україною

«Китайський пояс» -  український шлях

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВОВАЛЕРІЙ ПИСАРЕНКО НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
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Незважаючи на те, що Китай став 
у складні часи для України майже 
альтернативою втрачених нею 
традиційних ринків збуту, зокре-
ма для сільськогосподарської 
продукції, все ще спостерігається 
низка негативних тенденцій, які 
потребують уваги з боку нашої 
держави. Протягом 2014-2016 рр. 
був практично відсутній активний 
діалог на високому політичному 
рівні, призупинено реалізацію 
програми про розвиток страте-
гічного партнерства 2014-2018 рр. 
Китай, незважаючи на офіційне 
звернення двох послів КНР, так і не 
отримав до цього часу офіційної 
відповіді від України про можли-
вість початку переговорного про-
цесу про укладання договору про 
зону вільної торгівлі, не доведені 
до логічного кінця перемовини по 
темі валютного свопу - перехід на 
торгівлю гривня – юань. Україна  
внесла Гонконг до переліку країн, 
фінансові операції з якими по-
требують додаткового контролю, 
хоча у Китаї він є не тільки фінан-
совим центром і штаб-квартирою 
більшості високотехнологічних 
китайських компаній, а й площад-
кою для реалізації всекитайської 
політики «Go abroad». В Україні 
час від часу спостерігаються ути-
ски китайських інвесторів або не 
дотримання попередніх умов, на 
яких заходив китайський інвес-
тор до нашої країни. Показовим є 
приклад з компанією-членом КТА 
CNBM. 

Візовий режим поліпшується між 
двома країнами, але зовсім не від-
повідає рівню стратегічного парт-
нерства. Широко обговорюється 
та декларується підтримка китай-
ської ініціативи «Один пояс, один 
шлях», але за два роки складно 
визначити кроки або проекти, 
які б наповнювали цю ініціативу 
практичним  змістом. У результа-
ті, ми маємо триваючу тенденцію 
падіння товарообігу між Україною 
та Китаєм, починаючи з 2013 року 
- 10,6 $ млрд дол. США, у 2016 р. – 
близько 7 $ млрд дол. США.

Безперечно, сьогодні не існує од-
нозначних рецептів, які водночас 

активізують торговельно-еконо-
мічні стосунки з Китаєм, але низка 
кроків сприяли б вирівнюванню 
ситуації. Зокрема активізація кон-
тактів на високому політичному 
рівні через візити вищих посадо-
вих осіб, проведення міжурядової 
Комісії додали б правильного ім-
пульсу цим процесам. Додатковим 
сигналом про серйозність намірів 
України могла б стати заява про 
початок переговорного процесу з 
КНР щодо договору про зону віль-
ної торгівлі, а реалізація проектів 
у сфері енергетики у рамках кре-
дитної угоди з китайським банком 
довела б те, що ми спроможні ре-
алізовувати великі спільні проек-
ти, навіть у складних для держави 
умовах та тримати слово по своїх 
зобов’язаннях.  

Додатковим імпульсом може ста-
ти також актуалізація програми 
реалізації стратегічного партнер-
ства 2014-2018 рр. (2017-2020 рр.), 
яка вже морально застаріла, бо й 
Україна стала іншою.

Довівши таким чином свою спро-
можність та серйозність намірів 
до розвитку саме стратегічно-
го партнерства, можливо було б 
розпочати діалог про реалізацію 
нових великих спільних проектів 
з Китаєм у життєво важливих для 
України сферах, таких як онов-
лення інфраструктури, розвиток 
аграрного сектору, енергетики 
та поліпшення логістики. Напри-

клад, серед таких проектів могли 
б стати проект будівництва швид-
кісної залізниці 1435 мм за марш-
рутом, що з’єднала б порти Балти-
ки та Чорного моря (порт Одеса 
– західний кордон України - поль-
ський порт Гданськ), як частини 
проекту поєднання Північного та 
Південного маршрутів Великого 
Шовкового шляху; проект віднов-
лення судноплавства на Дніпрі та 
розвиток портової інфраструкту-
ри, оптимізація логістики вантаж-
них перевезень. 

Не менш важливим є розвиток і 
поглиблення контактів між наро-
дами наших країн у сферах куль-
тури, науки та освіти, що потребує 
подальшого поліпшення візового 
режиму (хоча б для певних кате-
горій громадян КНР), що так само 
сприятиме розвитку туризму та ді-
лових стосунків. 

На сьогодні китайські компанії - 
члени КТА готові підтримати зу-
силля України та Китаю по акти-
візації торговельно-економічних 
відносин шляхом інвестування у 
низку спільних проектів. Серед 
потенційних інвесторів - Дер-
жавна корпорація CCEC, компа-
нії CNBM, ECO-VTOR, COFCO AGRI, 
Huawei, SINOHYDRO, NOPOSION-
Agro,  COSCO SHIPPING і багато 
інших, які не пішли з України у 
складні для неї часи,  бо вірять у 
неї та можливий спільний успіх.

Важливість та актуальність роз-
витку торговельно-економічних 
відносин України з Китаєм в ни-
нішніх умовах важко переоцінити. 
Сьогодні Україна може отримати 
від Китаю інвестиції, технології, 
ринки збуту для своєї продукції. 
Це, у свою чергу, зміцнить її еко-
номічний фундамент та зробить 
державу більш життєздатною та 
суверенною. Тут основа основ 
наших майбутніх перемог, у тому 
числі і в успішному завершенні  
реформ, і у реалізації безпекових 
ініціатив. Україна отримає на все 
це додаткові ресурси.    
 
Сьогодні європейські партне-
ри України та США, через низку 
об’єктивних причин, змушені ви-
рішувати свої внутрішні питання, 
об’єктивно обмежуючи увагу та 
фінансову підтримку України. На 
цьому фоні вигідно вирізняєть-
ся КНР, пропонуючи Україні нові 

можливості, що дають їй унікаль-
ний шанс перезапустити свою 
економіку в рамках розвитку ки-
тайського проекту «Один пояс, 
один шлях». 

Від України, крім захисту китай-
ського інвестора й інвестицій, у 
принципі, нічого більше не по-
трібно. Україна могла б скориста-
тися унікальною стратегічною си-
туацією, що складається. З одного 
боку, вона має угоду про зону віль-
ної торгівлі з ЄС, а з іншого боку, 
могла б укласти відповідну угоду 
з КНР, що забезпечило б перетік 
китайських та європейських то-
варів територією нашої держави. 
Тим більше, що у 2015 році Україна 
приєдналася до китайської ініціа-
тиви «Один пояс, один шлях», яка 
й має на меті створити умови для 
вільної торгівлі на просторі від 
Китаю до Європи.

КОМПАНІЇ  ЧЛЕНИ КИТАЙСЬКОЇ ТОРГОВОЇ      
АСОЦІАЦІЇ ВІРЯТЬ У СПІЛЬНИЙ З УКРАЇНОЮ УСПІХ

Руслан Осипенко
виконавчий директор CCA - Китайська Торгова Асоціація
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На початку ХХІ століття в україн-
сько-китайських відносинах з’яви-
лися нові чинники, що мають вплив 
на їх динаміку і структуру. До цих 
факторів потенційно можна відне-
сти: процеси, пов’язані з глобаліза-
цією світової економіки на сучасно-
му етапі, зміну політико-економічної 
ситуації в Україні, економічні досяг-
нення у розвитку КНР за останні де-
сятиліття, ініціативу китайського ке-
рівництва «Один пояс, один шлях».

Останній зі згаданих чинників – іні-
ціатива Китаю «Один пояс, один 
шлях»  (далі – «Пояс і шлях») – це 
намагання об’єднати все регіональ-
не розмаїття КНР на економічній 
платформі і зблизити його з Євро-
пою та світом. Україна вже підтрима-
ла цю вкрай важливу геоекономічну 
ініціативу і готова до активного її 
впровадження, однієї з найбільшої 
на сьогодні у світі програм еконо-
мічної дипломатії, очолюваної Кита-
єм. Наша країна не може залишати 
без уваги глобальний проект «Пояс 
і шлях» – вона територіально і гео-
економічно є невід’ємною частиною 
цього значущого проекту, будучи 
надійним і передбачуваним партне-

ром для тих, хто поважає цілісність, 
суверенітет країни, її історію, тради-
ції, культуру. Незважаючи на існуючу 
думку про те, що є ціла низка пере-
шкод, які роблять малоймовірним 
масштабне входження України у 
даний проект, стає очевидним, що 
Україна може стати його частиною і 
це істотно підвищить її економічний 
потенціал, збільшить роль у регіо-
ні. Так склалося історично, що саме 
тут сходяться і перетинаються вуз-
лові шляхи зі Сходу на Захід, з Пів-
ночі на Південь. Цей проект також 
може дати альтернативу та зменши-
ти негативні наслідки від розриву 
економічних відносин з Росією та 
подолати заборону РФ на транзит 
українських товарів до Азії та Китаю 
зокрема.

У стратегічному контексті, ініціатива 
«Пояс і шлях» поступово перетво-
рюється з концепції на дію, перехо-
дячи від етапу задуму до реальності. 
Вона є головним напрямом зовніш-
ньополітичної і зовнішньоеконо-
мічної політики КНР. А цьогорічна 
доповідь Голови КНР Сі Цзіньпіна 
на Економічному форумі в Давосі 
привернула увагу світу до КНР як 

до нової глобальної держави, яка 
готова взяти на себе роль «локо-
мотива світової економіки». У гло-
бальному вимірі ініціатива «Пояс 
і шлях» передбачає торговельне, 
інвестиційне та економічне спів-
робітництво, зростання і покра-
щення економічних показників, 
посилення економічних зв’язків і 
безперешкодну торгівлю між кра-
їнами-учасницями. Стає все більш 
очевидною потреба у нових інно-
ваційних та нестандартних фор-
матах співпраці, спрямованих на 
формування сприятливих умов 
для розвитку та взаємодії в еко-
номічній, торговельній та інвести-
ційній сферах. Ініціатива КНР має 
три магістральні напрями – інф-
раструктура, торгівля та інвести-
ції, співпраця у сфері виробничої 
кооперації.

У рамках реалізації ініціативи 
«Пояс і шлях» керівництво КНР 
дотримується послідовної полі!
тики з поглиблення торговель!
но-економічних зв’язків з країна!
ми-партнерами. 

З об’єктивної точки зору наша 
країна вітає спроби Китаю вста-
новити і слідувати чесним, до-
бропорядним правилам у сфері 
торговельних операцій, вільні від 
протекціонізму і проявів надмір-
ного захисту власних ринків, які 
без сумніву, не сприяють розвитку 
та стримують глобальне зростан-
ня економіки.

Важливо звернути увагу на при-
клад безчесних дій та намагання 
використати свої транспортні і ло-
гістичні переваги - заборону у січ-
ні 2016 р. керівництвом Російської 
Федерації проходження товарів 
українського походження через 
свою територію. У свою чергу, для 
самої РФ реалізація даного про-
екту та участь у ньому має особли-
ве значення. Адже це відкриває 
для неї нові можливості в регіо-
ні, у тому числі у таких напрямах 
як інвестиції у залізничну сферу і 
логістику на фоні кризових явищ 
власної економіки  у зв’язку з ді-
ями санкцій проти неї у відповідь 
на анексію Росією Криму і полі-
тики, що проводиться нею проти 
Української держави. Україна не 

єдина, яка відчуває, що вирішення 
вищезазначених питань співпраці 
в рамках ініціативи «Пояс і шлях» 
слід приділяти більше уваги. Оче-
видним є факт,  що такі дії зав-
дають шкоди не лише економіці 
нашої країни, а й інтересам ініці-
атора проекту – Китаю та іншим 
рівноправним учасникам ініціати-
ви і фактично знищують дух чес-
ної і взаємовигідної торгівлі, який 
закладений КНР та його партне-
рами у цей глобальний проект, 
що знайшов своє відображення у 
заключній декларації Форуму між-
народного співробітництва «Один 
пояс, один шлях», який пройшов 
у середині травня ц.р. у Пекіні. Як 
нещодавно зазначив Міністр за-
кордонних справ КНР Ван Ї, «іні-
ціатива «Пояс і шлях» стала най-
важливішим суспільним благом, 
запропонованим Китаєм усьому 
світу. Хоча спочатку ініціатива 
була висунута Китаєм, зараз вона 
належить усьому світу».

Беззаперечним фактом є те, що 
всі разом повинні послідовно 
протидіяти подібним крокам, які 
є абсолютно нелогічними з точки 

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО 
УКРАЇНИ ТА КНР У ТРАНСПОРТНО-
ЛОГІСТИЧНІЙ СФЕРІ

С. А. Кошовий
головний спеціаліст відділу 

проблем зовнішньої політики 
та міжнародної безпеки 
Національного інституту 
стратегічних досліджень, 

голова правління Української 
асоціації китаєзнавців
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зору економіки і вкрай заполіти-
зованим викликам сьогодення, 
які штучно постають на шляхах 
сполучення між країнами. У такий 
спосіб зменшуючи глобальні про-
цеси в межах власної держави за 
вибірковим принципом.

Вихідним моментом концепції 
участі України в проекті «Пояс і 
шлях» закладено фактори взає-
мозалежності, взаємодоповню-
ваності, взаємовигоди економік 
партнерів, які є найважливішими 
у сучасному світі для повноцінної 
і ефективної взаємодії держав за 
принципом «win-win». Критично-
го значення набуває посилення 
взаємодії в умовах, коли економі-
ка стає все мобільнішою у процесі 
інтенсифікації відносин між краї-
нами та суспільствами.

Перші позитивні результати по-
чала приносити тимчасова дія 
Глибокої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі між Україною та 
ЄС. Зокрема відбулися зміни в 
питаннях митно-тарифного ре-
гулювання, включаючи механіз-
ми поетапного зниження митних 
ставок обома сторонами і адміні-
стрування походження товарів, а 
також тарифних квот. За резуль-
татами 2016 р. ЄС став найбіль-
шим торговельним партнером 
України. Його частка склала 37,1% 
загального експорту українських 
товарів, а також 43,7% - імпорту. 
На ринок ЄС поступово почали 
виходити, чи то просто проявля-
ти зацікавленість, нові українські 
компанії, які раніше на спільний 
європейський ринок не експор-
тували, у тому числі мова йде про 
малі та середні підприємства. 
Для прикладу, у 2016 р. для ві-
тчизняних виробників відкрився 
європейський ринок молочної 
продукції. За перший квартал 
2017 р. експорт продукції україн-
ського виробництва зріс на 24,5% 
порівнянно з аналогічним пе-
ріодом 2016 року. Крім цього, ос-
новними пріоритетами на 2017 р. 
залишається узгодження з Євро-
пейським Союзом дорожніх карт 
повного відкриття ринків ЄС у та-
ких сферах як ІТ, телекомунікації, 
фінанси, послуги міжнародних 
морських перевезень, які стануть 

частиною Угоди про асоціацію. 
Уряд України очікує на підпи-
сання у найближчій перспекти-
ві Угоди про взаємне визнання 
Україною та ЄС сертифікатів від-
повідності промислової про-
дукції, що планується оформити 
протоколом до існуючої Угоди 
про Асоціацію між Україною та ЄС 
та є досить переконливою кон-
статацією прихильності зовніш-
ньополітичного нашого вибору. 
У результаті укладання вищеза-
значеної угоди ринок ЄС стане 
відкритим для промислових то-
варів з України, а торгівля буде 
здійснюватися на тих же умовах, 
які є чинними у торгівлі між кра-
їнами-членами ЄС. На першому 
етапі мова йде про електромаг-
нітну сумісність, низьковольтне 
обладнання і безпеку машин та 
агрегатів.

Таким чином, Україна на етапі ре!
алізації ЗВТ з ЄС перетворюється 
на «ворота» до Європи. Це вкрай 
важливо для українсько-китай!
ських відносин, особливо у кон!
тексті реалізації ініціативи «Пояс 
і шлях».

З огляду на це, з метою розбудо-
ви «української ділянки» «Поя-
су і шляху», Уряд України прагне 
налагодити співпрацю між під-
приємствами України і КНР з по-
дальшою реалізацією виробленої 
продукції на ринках Європейсько-
го Союзу, стимулювати співро-
бітництво з метою модернізації 
українських промислових потуж-
ностей та розбудови існуючої не-
стачі виробничих об’єктів з огляду 
на втрати частини «промислового 
серця» Донбасу, зважаючи на три-
ваючу російську агресію.

З метою покращення умов, збіль-
шення пропускної спроможно-
сті і швидкості руху, підвищення 
конкурентоспроможності муль-
тимодальних контейнерних пе-
ревезень за маршрутом «КНР-Єв-
ропа-КНР» транзитом через 
територію нашої країни, україн-
ський Уряд  і профільні міністер-
ства та відомства докладають і 
готові надалі докладати зусиль 

для розвитку і модернізації тран-
спортної інфраструктури України, 
утвердженню держави у статусі 
транзитної країни. Це цілком мож-
ливо реалізувати на основі такої 
прийнятної і широко поширеної 
на сьогодні форми співпраці як 
державно-приватне партнерство.

Наразі є очевидним, що Україна 
зосередилася на транспортно-ло-
гістичних проектах, хоча потенці-
ал проекту «Пояс і шлях» є значно 
ширшим. Для формування додат-
кових можливостей для транзит-
них потоків вантажів у рамках ки-
тайської ініціативи, яка, як ми вже 
зазначали, після проведення Фо-
руму міжнародного співробітни-
цтва є міжнародною ініціативою, 
на наш погляд, можлива шляхом 
реалізації низки логістичних про-
ектів, таких, як будівництво порто-
вих терміналів, елеваторів, рухо-
мого складу для транспортування 
аграрної продукції, сховищ холод-
ного зберігання, складів тощо.

Одним із ключових елементів «По-
ясу і шляху» є транзит вантажів 
через території різних країн. На 
наш погляд, важливим компонен-
том співробітництва у рамках цієї 
стратегічної ініціативи є створен-
ня Підкомісії з питань транспор-
ту і логістики і у такому форматі 
почати інтенсивний, предметний 
діалог з питань будівництва та 
модернізації інфраструктурних 
об’єктів (дорожнього господар-
ства, розвитку портової інфра-
структури, аеропортів) за участю 
китайського капіталу і китайських 
підрядників, фахівців транспорт-
ної та логістичної галузі. Активно 
співпрацювати з метою форму-
вання умов відкриття (започатку-
вання) регулярних транспортних 
маршрутів та залучення транзит-
них вантажів із Китаю у напрям-
ку європейських ринків, форму-
вання та нарощування вантажної 
бази у напрямку Європа-Китай та 
у більш ширшому географічно-
му охопленні і сенсі Азії. У зв’язку 
з цим актуальним є проведення 
переговорів і з’ясування позицій 
сторін у питанні можливого ство-
рення спільної українсько-ки-
тайської залізничної транспорт-
но-логістичної компанії.

Перевагою України серед усіх інших країн у регіо!
ні Центрально-Східної Європи є те, що через порти 
України можна здійснювати доставку вантажів у два 
боки: із Китаю до Європи і з Європи до Китаю, адже 
великою проблемою для китайців є те, що потяги, 
які йдуть із Китаю до Європи з товарами, поверта!
ються назад напівпорожніми.

Україна розраховує скористатися майданчиком ки-
тайської ініціативи «Пояс і шлях» для зміцнення 
співпраці у транспортно-логістичній, інфраструктур-
ній та виробничій сферах. Як ми вже зазначали, цьо-
му сприяють вигідне географічне положення України 
на перехресті основних транзитних шляхів між Євро-
пою і Азією, наявність 18 (п’ять з яких на тимчасово 
окупованій території) незамерзаючих портів Чорно-
го моря, розгалуженої мережі залізничних і автомо-
більних доріг. Особливо це питання є актуальним у 
зв’язку з підписаною Угодою про асоціацію з ЄС, яка 
повністю вступить в дію з 1 вересня 2017 р., і подаль-
шою інтеграцією України у транспортну систему ко-
ридору «Європа-Азія-Європа». Найбільшим портом в 
Україні є Одеський морський порт, який одночасно є 
і вузловим пунктом ІХ Транс’європейського коридо-
ру. Також варто згадати про реконструкцію страте-
гічного, з точки зору доставки транзитних вантажів у 
напрямку європейських країн, Бескидського тунелю, 
який є частиною V Пан’європейського транспортно-
го коридору (Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина- 
Україна). Завершення робіт по ньому заплановане до 
кінця поточного року. Маючи всі вищеперераховані 
можливості і потенціал для цього, Україна прагне 
стати своєрідним мостом між Азією і Європою, пере-
творивши існуючий потенціал в можливості для біз-
несу і розвитку країни, що є однією із основ розвитку 
світових торговельно-економічних зв’язків.

Україна спільно з партнерами опрацьовує макси-
мально прийнятні умови для контейнерних переве-
зень через морські порти країни, зокрема через Чор-
номорськ (колишній Іллічівськ) у тому числі у складі 
поїзда «Вікінг» (VIKING Train) і «Зубр» (ZUBR Train) 
за участю паромних переправ, інвестуючи значні 
бюджетні кошти в ремонт українських залізничних 
паромів. До слова, контейнерний потяг «Вікінг» є 
прикладом зв’язку між морськими контейнерними 
лініями Балтійського регіону з аналогічними регіо-
нами Середземного, Чорного і Каспійського морів. 
На сьогоднішній день, існує предметний інтерес 
низки компаній, включно з китайською компанією 
щодо концесії Чорноморського залізнично-паром-
ного комплексу по обслуговуванню морських тран-
спортних маршрутів регіону Чорного моря, мова йде 
про китайську багатопрофільну компанію Sinohydro 
corporation (中国水电建设集团国际工程有限公司). Реалі-
зація цього проекту суттєво розширить можливості 
порту як «морських воріт» України. За оцінками за-
лізничного відомства України, перевезення контей-
нерів у рамках нового міжнародного транспортного 

С. А. КОШОВИЙ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО



81!! УКРАЇНА КИТАЙ     №2 (8)     201780 !! УКРАЇНА КИТАЙ     №2 (8)     2017

слідки уніфікації логістичного процесу від кордону 
КНР до західного кордону України з ЄС, у тому числі у 
формуванні стратегії розвитку цього транспортного 
коридору. Але, якщо звернутися до історії, то ниніш-
ній маршрут від китайського Чунціна до німецько-
го Дуйсбурга був запущений шість років тому бага-
топрофільною ІТ-компанією Hewlett-Packard з метою 
доставляти потягом мільйони ноутбуків, принтерів та 
іншої сучасної електроніки європейським спожива-
чам, оскільки у Чунціні зосереджена майже третина 
глобального виробництва цієї оргтехніки. А сьогодні 
транспортно-логістична компанія «Yuxinou Logistics» 
(渝新欧（重庆）物流有限公司) або «China-Europe 
Railway Express» (中欧班列) є великим міжнародним 
оператором, яка розширює географію і мережу своїх 
постачань на європейський ринок. За цей час було 
відкрито 51 маршрут, що пов’язав 27 китайських міст 
з 28 європейськими містами 11 зарубіжних країн. 
Напередодні проведення Форуму високого рівня у 
середині травня ц.р. з китайського порту Паньцзінь 
(провінція Ляонін) відправився вантажний символіч-
ний «тисячний потяг в Європу». А всього до нині по 
всіх маршрутах залізничних вантажних перевезень 
між Китаєм і Європою, які розпочалися шість років 
тому, було відправлено понад 4000 потягів. Крім 
цього, Державний комітет з розвитку і реформ КНР, 
який відповідає за планування і реалізацію стратегії 
сталого розвитку національної економіки, прогно-
зує, що у 2020 р. за маршрутом, який поєднує Китай 
і Європу буде відправлено 5 тис. вантажних потягів у 
порівнянні з 1800 у 2016 році. Для забезпечення таких 
темпів прискорення необхідно не тільки збільшити 
обсяги експорту в Європу, а й докладати зусиль з роз-
витку торгівлі та наростити темпи співпраці з країна-
ми, розташованими уздовж «Поясу і шляху».

Говорячи про перспективи розвитку співробітни-
цтва між нашими країнами у сфері транзиту, не-
обхідно зауважити про важливість налагодження 
партнерства із щойно створеним 26 травня 2017 р. 
Координаційним комітетом з вантажних перевезень 
в рамках маршрутів Китай-Європа, ініційований Ки-
тайською залізничною корпорацією  (中国铁路总公
司) спільно з профільними підприємствами Чунці-
на, Ченду, Чженчжоу, Уханя, Сучжоу, Іу, Хефея, Чан-
ша, Харбіна і Сіаня, міст, які активно налагоджують 
співробітництво з Європою, започаткували марш-
рути залізничних сполучень та вантажоперевезень 
на європейські ринки і досягли на цих напрямках 
значних практичних результатів. Завдання нового 
органу – координація дій з організації роботи марш-
руту «Китай-Європа-Китай», в т.ч. у плані розробки 
графіків руху потягів, обміну інформацією про ван-
тажі та вагони, стан залізничної мережі та інші супут-
ні логістичні питання.

Крім цього, як ми бачимо, Китай поступово нарощує 
імпорт з Європи. Коли маршрут щойно запрацював у 
2011 р., попиту на такий імпорт практично не існува-
ло. Проте за останні роки стрімко ростуть залізничні 
відправлення європейських товаровиробників на 

коридору (по лінії ЄС – Чорно-
морськ-Поромна (Україна) – Поті/
Батумі (Грузія) – Беюк-Кясик-Алят 
(Азербайджан) – Актау-Достик 
(Казахстан) – КНР) займає до 15 
діб у разі синхронізації роботи 
морських (залізнично-паромних) 
і залізничних ділянок маршруту. 
Проте вже зараз слід ставити ам-
бітніші завдання та долати цей 
маршрут за більш короткі терміни, 
виходячи із застосування реаліс-
тичних, ефективних, оптимальних 
рішень при організації перевізно-
го процесу у сполученні «Євро-
па-Азія-Європа» та формування 
єдиних транспортно-логістичних 
систем уздовж усього маршруту.

Україна разом з партнерами сфо-
кусована на формуванні конку-
рентної тарифної політики, нових 
логістичних з’єднань і інтеграції 
національних транспортних ме-
реж у глобальну мережу міжна-
родних перевезень на просторі 
Євразії, але в значно ширшому 
контексті, аніж частина постра-
дянського простору, як це уявля-
ється в Москві та її партнерами 
по Євразійському економічному 
союзу.

Ми очікуємо активної і предмет-
ної дискусії з широкого спектру 
питань до кінця поточного року, 
в рамках проведення профільних 
підкомісій і Третього засідання 
Міжурядової комісії зі співробіт-
ництва на чолі з Віце-прем’єр-мі-
ністром України паном Геннадієм 
Зубком та Віце-прем’єр-міністром 
Держради КНР паном Ма Каєм у 
відповідності з домовленостями, 
яких було досягнуто під час уча-
сті урядової української делегації 
в середині травня ц.р. в китай-
ській столиці. Висловлюємо спо-
дівання, що зустрічі та майбутні 
переговори дозволять визначити 
формат участі України в реалізації 
проектів, активізувати торговель-
но-економічну, інвестиційну та 
транспортно-логістичне співро-
бітництво між нами.

Китай, без сумніву, зацікавлений 
в участі України в цій важливій 
стратегії і про це неодноразово 
зазначалося, особливо в реаліза-
ції національної програми з роз-

витку вітчизняного АПК з наміром 
інвестувати в модернізацію логіс-
тики експорту зернових. Зміцнен-
ня позицій на основних ринках 
збуту безпосередньо залежить від 
модернізації і розширення тран-
спортної інфраструктури. Це одна 
з важливих галузей, де Україна і 
Китай мають прекрасні перспек-
тиви для тісної і практичної вза-
ємодії.

Важливим позитивом у співпра-
ці між Україною та КНР в рамках 
ініціативи «Пояс і шлях» є залу-
чення до участі представників 
китайського бізнесу в розвиток 
української інфраструктури. Так, 
зокрема 18 травня ц.р. між Ад-
міністрацією морських портів 
України і китайською компанією 
Harbour Engineering Company Ltd 
(СНЕС, 中国港湾工程有限责任公司) 
підписано контракт на прове-
дення робіт з поглиблення дна 
в порту «Південний» в Одеській 
області. Реалізація цього проек-
ту істотно розширить можливості 
порту як «морських воріт» Украї-
ни. Планується, що роботи будуть 
завершенні до березня 2018 року. 
Через тиждень, 25 травня ц.р. 
був підписаний другий контр-
акт з вищезгаданою китайською 
компанією на проведення ре-
конструкції морського підхідного 
каналу в морському порту «Пів-
денний». Цей проект планується 
реалізувати в 2019 році. Безумов-
но, це суттєвий і важливий крок 
з боку підрядних підприємств 
КНР. Але і тут слід зазначити, що 
ми доволі сильно відстаємо від 
наших сусідів – Білорусії і Грузії, 
які вже мають кілька мільярдів 
доларів китайських інвестицій в 
різні інфраструктурні проекти і 
не зупиняються на цьому шляху. 
Здійснення намічених проектів, 
безумовно, буде сприяти реалі-
зації величезного потенціалу з 
метою розширення співпраці між 
Україною і Китаєм. 

Як переконливо доводить існую!
чий досвід і практика інших країн 
щодо співпраці з Китаєм, офіцій!
ний Пекін цікавиться цілісними і 
комплексними проектами. 

Для прикладу, будівництво/ре-
конструкція порту і залізничної 
чи автомобільної дороги до нього, 
розвиток декількох ділянок заліз-
ничної мережі і т.д. Напевно, саме 
цього цілісного підходу і не ви-
стачає нашій країні. Порти самі по 
собі Китаю не надто цікаві, а ось у 
поєднанні з логістичними хабами 
або іншими супутніми логістични-
ми об’єктами вітаються і всіляко 
розглядаються.

На сьогодні, весь вантажопотік, 
що йде з Китаю до Європи заліз-
ницею, обходить Україну сторо-
ною. Зараз усталений маршрут 
«Поясу і шляху» проходить через 
Казахстан, РФ, Республіку Білорусь 
і обслуговує, за оцінками експер-
тів, приблизно 1,6% між Китаєм і 
Європою.

У січні 2016 р. з Чорноморська 
(Одеська область) в КНР був за-
пущений тестовий потяг по так 
званому Транскаспійському 
міжнародному транспортному 
маршруту (ТМТМ, Trans-Caspian 
International Transport Route, TITR). 
Незважаючи на проблеми, а саме: 
вартість перевезення, швидкість 
переміщення, яка поступалася ін-
шим маршрутам, пропускна спро-
можність на Каспії і низка інших 
організаційних питань та «вузь-
ких» місць –  іспит, на наш погляд, 
був пройдений – альтернатива 
довела своє право на існування. 
Необхідно особливо зазначити, 
що Україна зацікавлена в інтен-
сивнішому переміщенні товарів 
Транскаспійським міжнародним 
транспортним маршрутом, у тому 
числі залученні нового вантажо-
потоку Китаєм в той же Чорно-
морськ. Тепер залишилася справа 
за власниками вантажів. Останні, 
у тому числі із Китаю, не поспіша-
ють заходити на новий напрямок. 
Українська сторона сподівається, 
що повноправне членство у Між-
народній асоціації «Транскаспій-
ський міжнародний транспортний 
маршрут» з квітня 2017 р. Публіч-
ного акціонерного товариства 
«Укрзалізниця» – українського 
залізничного транспортного опе-
ратора сприятиме збільшенню 
вантажів, зростанню обсягів ван-
тажопотоку й інші позитивні на-

Маршрут Нового Шовкового шляху Транскаспійським міжна-
родним транспортним маршрутом в баченні України
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АНАЛІТИКА

ринок КНР з Лондона, Мадрида, 
Дуйсбурга, Гамбурга, Ліона, Вар-
шави, Лодзя та інших міст євро-
пейських країн.

Таким чином, завершуючи свою 
статтю, хотілося б відзначити і під-
сумувати таке. В умовах сьогод-
нішньої ситуації у регіоні виникає 
необхідність подальшого еконо-
мічного співробітництва, а також 
поглиблення співпраці між країна-
ми, розташованими вздовж «Поя-
су і шляху». Ефективна співпраця 
можлива лише за умови повер-
нення миру і стабільності, а також 
поваги до міжнародного права всі-
ма учасниками ініціативи. У цьому 
зв’язку слід активізувати діяльність 
ОБСЄ як головного форуму для діа-
логу та відновлення довіри в регі-
оні. Водночас, КНР за останні роки 
піднявся на якісно новий рівень 
перетворюючись на глобальну ге-
ополітичну силу світового значен-
ня і впливу, не зважати на яку, про-
сто не далекоглядно.

Форум високого рівня, що про!
йшов у середині травня ц.р. у 
рамках ініціативи «Пояс і шлях», 
беззаперечно, надав поштовх 
процесам зміцнення стосунків 
між Китаєм та його партнера!
ми, включно з Україною, про що 
свідчать численні приклади між!
народного співробітництва на 
багатосторонньому та двосторон!
ньому рівнях.

Важливо звернути увагу, що чим 
тіснішою буде співпраця України 
з Китаєм, тим безпечніше буде-
мо почуватися ми від триваючої 
агресивної політики Російської 
Федерації, адже у цьому контек-
сті ми матимемо більш диверси-
фіковані економічні відносини та 
економічні вигоди, також це від-
криває для нас нові можливості, у 
т.ч. інвестиції в залізничну сферу, 
розвиток транспортних комуніка-
цій, збільшення торговельно-е-
кономічного обороту, просування 
інформаційних технологій, під-
вищить наші транзитні можливо-
сті, посилить діалог між суспіль-
ствами і, врешті-решт, сприятиме 

створенню нових робочих місць.
Ключовими напрямами взаємодії 
в ініціативі «Пояс і шлях» є ло-
гістика та створення нових тран-
спортних транзитних коридорів, 
перевантажувальних хабів; онов-
лення моделі промислового спів-
робітництва шляхом створення 
індустріальних парків. Реалізація 
ініціативи «Пояс і шлях» сприяти-
ме залученню все більшого числа 
країн до розвитку світової інфра-
структури економічних зв’язків – 
залізниць, портів, прикордонних 
переходів, інформаційних і фі-
нансових центрів, впроваджен-
ня спільних логістичних рішень. 
Українці прекрасно розуміють, що 
без модернізації залізниць, онов-
лення рухомого складу і закупівлі 
сучасних локомотивів участь Укра-
їни в транзитному транспортуван-
ні зіштовхнеться з серйозними 
проблемами. Враховуючи фактор 
Китаю, офіційний Київ вітає і за-
прошує китайські компанії брати 
участь у державних інфраструк-
турних програмах, з огляду на те, 
що український Уряд докладає 
чимало зусиль для покращення 
ділового клімату та умов для ін-
вестування.

Як ми вже наголошували, в цілому 
залізничні перевезення з КНР до 
країн Європи дозволяють значно 
скоротити терміни постачання то-
варів китайських виробників та 
спільних підприємств за участю 
іноземного капіталу на території 
Китаю за рахунок освоєння євро-
пейських транспортних коридорів 
та нових міжнародних маршрутів, 
які продовжують формуватися. З 
точки зору пошуку нових способів 
транспортування вантажів Укра-
їна є привабливим і конкуренто-
спроможним партнером для пе-
ревезення транзитних вантажів у 
напрямку «Європа-Азія-Європа», 
Північ-Південь. Наша країна віді-
грає важливу роль у налагоджен-
ні торгівлі між Азією і Європою. 
Адже в сучасному світі для пов-
ноцінної взаємодії держав закла-
дений фактор взаємозалежності і 
взаємодоповнюваності економік 
партнерів, який формує концеп-
цію цього важливого проекту і 
без сумніву масштабної події у 
міжнародній політиці. Активна 

участь України у проекті «Пояс і 
шлях» сприятиме зростанню тор-
гівлі з усіма країнами-партнера-
ми, активізації двостороннього 
інвестування, комплексному та 
сталому розвитку економік кра-
їн-учасниць. Важливим позитивом 
у співробітництві між КНР та Укра-
їною в рамках ініціативи «Пояс і 
шлях» є розширення участі пред-
ставників китайського бізнесу у 
розвитку української інфраструк-
тури. Тому очевидно, що діапазон 
напрямів, в яких доцільно розви-
вати ділові стосунки між Україною 
та Китаєм, надзвичайно широкий 
і включає агросектор, інфраструк-
туру, енергетику, туризм, освіту та 
інші сфери. Але, поки що, ця взає-
модія є не надто ефективною.

Що ж стосується аргументів про 
те, що Україна, на відміну від сво-
їх західних сусідів – Польщі, Сло-
ваччини, Чехії, Угорщини – не є 
членом ЄС, у зв’язку з чим суттєво 
ускладнена процедура проходжен-
ня кордону, існуючий непрозорий 
і тривалий механізм оформлення 
митних вантажів та інші момен-
ти роблять її менш привабли-
вою та конкурентоспроможною                   
порівняно з іншими країнами ЄС. 
Усі ці питання слід врахувати уря-
довцям і відповідальним особам 
у виробленні відповідних заходів, 
які істотно підвищать сприйняття 
та привабливість нашої країни, як 
рівноправного учасника ініціативи 
«Пояс і шлях».

Слід ще раз зауважити, що Укра-
їна, поки що, не претендує на 
масштабну роль у проекті через 
різні причини, проте стати його 
невід’ємною частиною вона ціл-
ком може і для цього є всі наявні 
можливості і компоненти. Окремо 
слід наголосити, що участь у про-
екті «Пояс і шлях» – це дуже пер-
спективний напрям з огляду на 
те, що відкриває нові можливості 
глобального співробітництва в 
епоху значних світових змін, свід-
ками яких ми є. Ініціатива «Пояс 
і шлях» за оцінками міжнарод-
них експертів та фахівців-міжна-
родників вже названа найбільш 
масштабною та впливовою ініціа-
тивою у сфері сучасних міжнарод-
них відносин і вже виходить на 

один рівень з глобальним співробітництвом провід-
них країн світу у форматі «Великої двадцятки», фор-
муючи величезну економічну зону тісної взаємодії з 
країнами «Поясу і шляху».

Керівництво КНР уважно ставиться до співробітни!
цтва з Україною та декларує, що тримає Україну в 
фокусі уваги і чітко бачить нас на мапі Нового Шов!
кового шляху. 

На підтвердження цього Китай послідовно відкриває 
свій ринок для продукції з України, раз у раз розши-
рюючи номенклатуру українських товарів та збільшу-
ючи експорт на свій ринок. Більше того, профільні 
підприємства КНР готові інвестувати в нашу інфра-
структуру «Поясу і шляху», але, знову ж таки, питання 
за нами. Ми повинні продемонструвати, що можемо 

реалізовувати проекти з Китаєм, вибудовувати праг-
матичні відносини з чіткими державними критеріями 
для іноземних інвесторів, тому що ми поки тільки ба-
гато обіцяли, заявляли, декларували, брали кредити 
по інших проектах, а за фактом, практично дуже мало 
що реалізували. Не сидіти і чекати, а активно діяти 
та мати більше наполегливості у цьому питанні. Таку 
пораду можна дати українським чиновникам на тему: 
як налагоджувати зв’язки з китайськими партнерами 
у питанні ініціативи «Пояс і шлях», використовуючи 
великі можливості, що постають у зв’язку з реаліза-
цією та переходом до практичної фази його впрова-
дження. До речі, стародавня китайська мудрість го-
ворить: «Не зробиш маленьких кроків, не пройдеш 
великий шлях». Про це слід пам’ятати, щоб Новий 
Шовковий шлях запрацював за участю України і ми 
могли розраховувати на дещицю з більш 260 млн 
тонн, які складають обсяги торгівлі між Китаєм і ЄС.

С. А. КОШОВИЙ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

î ...участь України у проекті «Пояс і шлях»
сприятиме зростанню торгівлі з усіма

країнами-партнерами, активізації
двостороннього інвестуванняî
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13 червня 2017 року Посол КНР в Україні Ду Вей при-
був з візитом у Житомирську область на запрошен-
ня екс-спікера Верховної Ради України В. М. Литвина 
відвідати його батьківщину. Представники політич-
ного відділу, торгово-економічного представництва 
Посольства КНР в Україні, а також журналіст газети 
“Женьмінь жибао” Тан Уцзюнь супроводжували візит. 
Адміністрації Житомирської області і міста Житомир 
надали велике значення цьому візиту і організува-
ли гостинну та урочисту зустріч. Під час візиту По-
сол Ду Вей провів переговори з губернатором Жито-
мирської області та мером, взяв участь у спеціальній 
зустрічі з представниками влади об’єднаних тери-
торіальних громад, депутатами та керівниками про-
мислових підприємств у м. Новоград-Волинський, 
відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова, 
КВНЗ “Новоград-Волинський медичний коледж”.

Під час переговорів з губернатором І. П. Гундичем та 
мером С.І. Сухомлином сторони обмінялися думками 
стосовно посилення зв’язків між місцевими урядами 
обох країн, залучення інвестицій, розвитку культур-
но-туристичних проектів та інших питань. Уряд Жи-
томирщини запрошує китайські підприємства інвес-
тувати в область, розгортати ділове співробітництво 
у галузі обробки бурштину, переробки сміття, будів-
ництва житлового фонду тощо.

Мерія м. Новоград-Волинський влаштувала спе-
ціальну зустріч, у якій взяли участь представники 
влади Новоград-Волинського району, об’єднаних 
територіальних громад, депутати районної та місь-
кої ради і керівники підприємств, загальна кількість 
учасників досягла приблизно 250 осіб. На заході 
Посол Ду Вей вислухав доповідь про інвестиційний 
стан області та виступив з промовою. Він сказав: 

“Фундамент дружби між Китам та Україною лежить 
між народами, а рушійна сила українсько-китай!
ського співробітництва закладена на територіях. 
Цей візит покликаний знайти дружбу, покликаний 
знайти співробітництво. У першій половині доби під 
час відвідування Музею космонавтики ім. С. П. Коро!
льова я мимоволі пригадав, що галузь космонавтики 
Китаю отримала бурхливий розвиток. У цьому також 
є внесок України і китайський народ вічно буде це 
пам’ятати. Зараз розвинений Китай готовий також 
зробити щось для соціально-економічного розвитку 
України. Я був глибоко вражений дружніми почут!
тями до китайського народу представників влади 
Житомирської області та її міст, об’єднаних терито!
ріальних громад, представників підприємств та на!
гальною потребою у залучені інвестицій. Китай має 
багатий капітал, Україна має великі ринкові потреби, 
тому перспективи двостороннього співробітництва 
дуже гарні. Посольство КНР в Україні згодне бути 
посередником для підприємств обох країн та спри!
ятиме створенню мосту для налагодження зв’язків і 
розвитку співробітництва”.

Під час відвідування Новоград-Волинського медич-
ного коледжу Посол Ду Вей передав Житомирській 
області медичне та шкільне комп’ютерне обладнан-
ня як допомогу від китайської сторони. Він заявив, 
що цей подарунок виражає дружні почуття китай-
ського народу до українців та висловив сподівання, 
що це сприятиме посиленню освітньої та медичної 
сфери області.

Переклад з кит.:  Тимченко Д.О.

НАДЗВИЧАЙНИЙ ТА ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ 
КНР В УКРАЇНІ ДУ ВЕЙ БУВ ЗАПРОШЕНИЙ 
ВІДВІДАТИ ЖИТОМИРСЬКУ ОБЛАСТЬ

2017年6月13日，驻乌克兰大使杜伟应乌前议长利
特文邀请对其家乡日托米尔州进行工作访问，使馆政
治处、经商参处及人民日报驻乌记者谭武军陪同访问。
日托米尔州政府、市政府对访问高度重视，给予了热情
隆重的接待。其间，杜伟大使与日托米尔州州长、市长
举行会谈，出席在瓦伦斯基市议会举办的中国专场招商
会，参观了苏联航天之父科罗廖夫博物馆、瓦伦斯基市
医学校。

在与日托米尔州州长贡季查、市长苏霍姆林会谈
时，双方就加强两国地方政府间往来、吸引投资、发展
文化旅游项目等问题交换意见。日托米尔州欢迎中资企
业到当地投资，在琥珀加工、垃圾处理和住房建设等具
体领域开展务实合作。  

瓦伦斯基市政府组织了由市议员、各区区长、当地
企业家代表近250人参加的中国专场招商会。会上，杜

伟大使听取了投资专题报告并发言。他说，中乌友好的
基础在民间，中乌合作的动力在地方。此次访问是为寻
求友谊而来、为寻求合作而来。上午参观科罗廖夫航天
博物馆使我不由得想起，中国的航天事业能够取得飞速
发展，其中也有乌克兰的一份贡献，中国人民对此永远
不会忘记。现在，发展起来的中国愿意也应该为乌克兰
社会经济发展做一点事情。日托米尔州及下辖各市、区
政府官员和企业代表对中国人民的友好感情和吸引投资
的迫切愿望给我留下了深刻印象。中国有充裕的资本，
乌克兰有市场需求，双方合作前景十分看好。驻乌克兰
使馆愿为两国企业建立联系、发展合作牵线搭桥，提供便
利。    

在访问瓦伦斯基市医学校时，杜伟大使转交了中方
援赠日托米尔州的教育和医疗设备。他表示，这份捐赠
代表了中国人民对乌克兰人民真挚友好的感情，希望它
能为促进当地教育和医疗事业尽一份绵薄之力。

驻乌克兰大使杜伟应邀访问日托米尔州

http://ua.chineseembassy.org/chn/tpxw/t1470168.htm
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Делегація Білої Церкви відвідала зону економічного 
розвитку міста Цзінчжоу. Представники китайської 
сторони розповіли про те, які пільгові умови мають 
інвестори, коли заходять у таку зону, а також про те, 
як керівництво міста відбирає інвесторів і вирішує, 
кому саме надати землю під виробництво. Представ-
ники делегації відвідали провідні підприємства та 
ознайомилися із досвідом розвитку промисловості та 
налагодження діалогу між владою і бізнесом, а також 
вивчили китайський шлях розвитку технопарків.

Під час зустрічі з представниками місцевого бізнесу 
було презентовано інвестиційний і туристичний по-
тенціал Білої Церкви, а також конкретні інвестиційні 
пропозиції у сфері сільського господарства та про-
мисловості. Також сторони обговорили можливість 
налагодження експорту продукції білоцерківських 
виробників до Китаю.

Під час зустрічі з керівництвом міста Цзінчжоу китай-
ська сторона зазначила, що Україна є стратегічним 
партнером Китаю, а український туристичний напря-
мок є дуже цікавим та популярним серед китайських 
туристів, тому співробітництво між Білою Церквою та 
Цзінчжоу має чудові перспективи.

Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий висло-
вив впевненість у тому, що цей візит активізує спів-
робітництво між двома містами та надасть імпульсу 
для реалізації багатьох спільних проектів. Він зазна-
чив, що Біла Церква може запропонувати для інвес-
торів значний промисловий потенціал, кваліфікова-
ну робочу силу та серйозну науково-технічну базу. 
Крім того,  зручне географічне розташування міста, 
близькість до кордонів з Європейським Союзом та 

Угода про вільну торгівлю,   сприятиме китайським 
компаніям, які мають намір вийти на ринок ЄС.

Під час переговорів було розглянуто напрями співп-
раці між містами, а саме: у сфері економіки,  туризму,  
культури, сільського господарства, медицини, освіти 
та бізнесу. Зокрема, китайська сторона висловила 
зацікавленість у відкритті центру китайської меди-
цини та академічному обміні й співпраці Білоцер-
ківського національного аграрного університету та 
Університету Янцзи.

Також китайська сторона заявила про готовність інве-
стувати в будівництво інфраструктурних проектів на-
шого міста. Крім того, міський голова Білої Церкви за-
просив мера міста Цзінчжоу з делегацією відвідати Білу 
Церкву та особисто ознайомитися з потенціалом міста 
та можливостями для реалізації спільних проектів.

У результаті візиту керівники міст підписали Мемо-
рандум про основні напрями співпраці між містом 
Біла Церква, Київська область, Україна, та містом 
Цзінчжоу, провінція Хубей, КНР.

У період 5-7 червня делегація з Білої Церкви 
на чолі з міським головою Геннадієм Диким 
відвідала місто-побратим Цзінчжоу (КНР). 
Слід зазначити, що це місто є побратимом 
Білої Церкви з 1997 року. Воно розташова-
не у провінції Хубей, на березі найбільшої 
річки Китаю – Янцзи. Основну частку еконо-
міки міста складає промисловий сектор, ос-
новні напрями – переробка продуктів хар-
чування, виробництво одягу та текстилю, 
електроніка та хімія. У місті є економічна 
та технологічна зони розвитку. Також Цзін-
чжоу має значний сільськогосподарський 
сектор. Населення міста разом з агломера-
цією складає 6,5 млн осіб.

Під час візиту основну увагу було приділено ви-
вченню досвіду розвитку міста, будівництва інфра-
структури та системи управління містом. З огляду на 
вражаючі успіхи в економіці, яких досягнув Китай 
протягом останніх десятиліть, одним з пріоритетів 
було вивчення китайського досвіду розвитку про-
мисловості та залучення інвесторів.

ДЕЛЕГАЦІЯ З БІЛОЇ ЦЕРКВИ НА ЧОЛІ З 
МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ ГЕННАДІЄМ ДИКИМ 
ВІДВІДАЛА МІСТО  ПОБРАТИМ ЦЗІНЧЖОУ

Геннадій Дикий, міський голова Білої Церкви
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однієї країни, а й людства в цілому, 
справедливий розподіл продуктів 
праці - ось ті три кити, на яких мож-
на побудувати гармонійне процві-
тання всіх країн і вийти з тривалої 
світової кризи. Остання фраза була 
не про соціалізм, а про принципово 
нову суспільно-економічну формацію 
- цивільний капіталізм. Можливо, мій 
читач подумає про себе: «Утопія. Хто 
цим займатиметься?» Але ж ніхто сьо-
годні не сумнівається в необхідності 
державного регулювання національ-
ної економіки, рятуючи її від ринко-
вого хаосу, що породжує перманентні 
всесвітні кризи. То ж чому ми сумні-
ваємося в необхідності регулювання 
процесу розвитку світової економіки 
з метою порятунку її від стихії рин-
ків та військових конфліктів? Спро-
би створення організацій, які здатні 
впливати на процес світового еко-
номічного розвитку, добре відомі та 
приведені у таблиці.

Але одного погляду на назви цих ор-
ганізацій достатньо, щоб зрозуміти, 
що на даному історичному етапі немає 
такої організації, яка б займалася пла-
нуванням глобального економічного 
розвитку міжнародної спільноти в ці-
лому. Необхідність в подібному об’єд-
нанні назріла і життєво необхідна вже 
сьогодні, перш за все в аспекті безпе-
рервних війн на планеті, і таке об’єд-
нання я пропоную на основі виробни-
чих відносин без найманої праці. 

Коротко суть ідеї полягає в такому: 
«Немає бізнесменів, які реально не 

зайняті в конкретному виробни-
цтві». Україна і Китай можуть стати 
першопроходцями в реалізації ідеї 
міжнародного економічного співро-
бітництва, керуючись національними 
ідеями виробничих відносин в еконо-
міці без найманої праці. 

Створюючи міжнародний україно-ки!
тайський економічний союз, що буде 
здатний спеціалізувати економіку 
кожної країни на переробку сирови!
ни, якою вона володіє, та ефективно 
використовувати трудовий потенціал 
в окремих виробничих галузях, ми пе!
реслідуємо такі життєво важливі цілі:
100% трудову зайнятість працездат!
ного населення протягом усього пе!
ріоду соціально активного життя;
максимальну економічну ефектив!
ність і раціональність у використанні 
природних ресурсів і трудового по!
тенціалу;
максимальну рентабельність реаль!
ної економіки країни.

Економічна інтеграція двох країн зро-
бить їх максимально зацікавленими 
в економічному благополуччі та ста-
більності виробничих потужностей 
один одного.

Більше 10-ти років тому мій батько 
запропонував максимально ефектив-
ний прогресивний державний устрій, 
але його публікації, так само як і мої 
на цю тему, залишилися непомічени-
ми. Викладати сутність цих публіка-

цій в цій статті недоречно, але те, що 
вони відкривають принципову мож-
ливість глобального економічного 
планування, робить їх гідними згадки 
в цій статті.

Міжнародний розподіл суспільно-не-
обхідної праці також відкриває мож-
ливості для мінімізації витрат на 
забезпечення необхідної кількості 
тієї чи іншої продукції в масштабах 
суспільства або держави, проблему 
перевиробництва товарів, а значить, 
і проблему їх збуту. Можливо, такий 
глобальний підхід до економіки кож-
ної окремої країни допоможе зняти 
з порядку денного багатьох країн 
проблему сировинної залежності. 
Навіщо створювати 10 подібних ци-
клів економічної життєдіяльності в 
різних країнах з різними умовами 
для функціонування таких циклів, що 
неминуче призведе до нерівності їх 
економік? Можна створити один на 10 
країн економічний цикл, де кожна з 
країн буде нести те виробниче еконо-
мічне навантаження, яке їй посильне 
і максимально враховує природний і 
людський ресурс, яким володіє дана 
країна.

Досі мої пропозиції щодо міждержав-
ного планування економічного роз-
витку не знайшли підтримки. Поки 
що, хоча їх мінімальна непряма реалі-
зація вже набула поширення у вигля-
ді «грантів» на наукові дослідження і 
виробництво товарів, які надаються 
державам з менш сильною економі-
кою більш потужнішими в економіч-
ному плані державами. Зовнішня бла-
годійність продиктована необхідністю 
співпраці і взаємного збагачення но-
вими ідеями, усвідомленням того, що 
благополуччя будь-якої окремо взятої 
країни неминуче залежить від благо-
получчя всіх країн на Землі.

Процес інтеграції економік вже роз-
почався, і він, безсумнівно, буде про-
довжуватися в завуальованій або не-
раціональній формі. Наше завдання 
- підпорядкувати цей процес гуман-
ним і прогресивним цілям на загальну 
користь, зробити його максимально 
ефективним. Такі різні за менталь-
ністю країни, як Китай і Україна, при 
об’єднанні зусиль в економічній сфе-
рі можуть досягти неабияких успіхів. 

Я вкрай далека від ідей націоналізму 
чи расизму, але переконана в тому, що 
всі країни і континенти обдаровують 
людей певними унікальними якостями, 
які властиві тільки їх мешканцям та зу-
мовлені генетичною пам’яттю. Українці 
також мають низку унікальних якостей, 
які дозволили нашим співвітчизникам 
зайняти ключові державні та наукові 
посади в передових економіках світу, 
очолити масштабний бізнес, яскрави-
ми блискавками осяяти кришталевий 
купол мистецтва. Але національної ідеї, 
яка могла б згуртувати наш народ, де 
кожен – господар за своєю суттю, але 
вільний в душі, на сьогодні немає. Це 
про нас прислів’я: «Там, де два україн-
ці, буде три гетьмани». І цю особливість 
необхідно враховувати. На мій погляд, 

національна ідея «економічна життєді-
яльність без найманої праці» для Украї-
ни могла б стати масштабним проектом, 
вкрай важливим для всього людства в 
цілому, при цьому дуже гуманним, спря-
мованим на турботу про людину. Тільки 
в такому випадку ідея зможе об’єднати 
український народ. Саме в цьому і поля-
гає наша особливість.

Я завжди виступаю за об’єднання 
народів і за розумний міжнародний 
розподіл праці. Війни - це пережиток 
минулих варварських часів. Проте, на 
превеликий жаль, війни і сьогодні ще 
знаходять своє місце на планеті, спи-
раючись на тих людей, які через свою 
неосвіченість або ж сліпу жадібність 
не відають, що окрім інстинктів у лю-

дей є ще й мислення. Адже всі про-
блеми людей, від вродженої агресії 
до збагачення, або, наприклад, про-
блеми перенаселення планети, сьо-
годні цілком можна вирішити мирним 
шляхом, шляхом переговорів та де-
тального аналізу ситуації, а не бряз-
каючи зброєю. Китай продемонстру-
вав усьому світові як легко і гуманно 
можна регулювати демографічну рів-
новагу у суспільстві. 

Міжнародний розподіл праці також 
здатний принести безліч благ всьому 
населенню планети. Розумне вико-
ристання унікальних національних 
здібностей до різних видів діяльно-
сті, підтримка талановитих фахівців 
з різних країн в інтересах не тільки 

В. А. Кондратенко
фахівець в галузі 

штучного інтелекту

Міжнародні політичні організації Макрополітичні цілі

Так звана Група 3: Третя група є вищою стадєю соціальної організації на сучасному 
етапі. У ній соціальні інститути перестають залежати від конкретних держав-членів 
і набувають усіх атрибутів самостійності: владні повноваження, власний бюджет, 

апарат і сфера домінуючого впливу

Організація Об’єднаних Націй 
(ООН)

Підтримання міжнародного миру та 
безпеки через прийняття колективних 

заходів і мирного врегулювання 
суперечок

Європейський Союз (ЄС)

Формування єдиного європейського 
простору без внутрішніх кордонів з 

усіма наддержавними атрибутами (армія, 
валюта, законодавство, суд, парламент)

Організація з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Формування загальноєвропейських 
демократичних стандартів, врегулювання 
виникаючих суперечок перед зверненням 

до Ради безпеки ООН

Джерело інформації: Системная сущность социальной глобализации. 
URL: http://www.aup.ru/articles/economics/10.htm

На сьогоднішні у світі налічується близько 250 держав. І кожна лю!
дина про будь-яку відому їй країну має власну думку або ж власне 
враження, яке близьке й зрозуміле тільки для неї. Я свої перші 
уявлення про Китай, як про країну, в якій проживає 1/6 частина 
населення планети, отримала ще в дитинстві від свого батька. Він 
розповідав, що китайці – це талановитий та творчий народ, який 
не має собі рівних за працелюбністю, згуртованістю та дисциплі!
нованістю. Батько познайомив мене з особливостями характерів 
своїх китайських колег – фахівців у галузі автоматизації техноло!
гій чорної і кольорової металургії. Разом з молодими китайськими 
професіоналами вони нарощували потужності і якість металургії 
СРСР: батько в ролі наставника і консультанта, а четверо його ко!
лег з Китаю - в статусі стажерів за своєю професією. Події далекого 
1956 року на Криворізькому металургійному комбінаті, і 1957 року 
- на Новолипецькому металургійному заводі, про які розповідав 
батько, залишили яскравий слід в моїй дитячій пам’яті. На обох 
підприємствах впроваджувалися новітні на ті часи засоби сило!
вої електроніки, які забезпечували глибоке і плавне регулювання 
швидкостей прокатки на багатоклітьових і реверсивних прокатних 
станах  та на прокатних станах з моталками в закритих металургій!
них печах. Ці засоби збільшували продуктивність праці металургів 
в сотні разів. Батька, а згодом і мене, вражали незвичайна пра!
цьовитість і жага знань його китайських друзів: адже вони фак!
тично 2/3 доби не виходили з цехів упродовж півроку, одночасно 
працювали і освоювали теоретичні знання! Минуло багато років, 
але саме китайські фахівці так і залишилися для мене феноменом 
працьовитості, колективізму і цілеспрямованості. Можливо, саме 
ці якості допомогли Китаю пройти складний, але досить успішний 
шлях до розквіту держави.

УКРАЇНА І КИТАЙ: ЦІЛІ, ІДЕАЛИ І МАЙБУТНЄ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ 
СИСТЕМ. МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ
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Успіх бізнесу – в комунікаціях
Як не парадоксально це звучить, та, незважаючи на су-
часні засоби зв’язку, конкурентну перевагу на сучасних 
ринках отримують ті компанії, керівники та повноважні 
представники яких знаходять можливість безпосередньо 
зустрічатися з потенційними партнерами. Тобто їздити на 
виставки, брати участь у семінарах, проводити перегово-
ри у форматі фізичних зустрічей – іншими словами, їздити 
один до одного. А відтак користуватися туристичними по-
слугами. Особливо ефективний цей підхід у відносинах із 
представниками Китаю – завдяки своїй культурі та віковим 
звичаям, китайці зазвичай ухвалюють остаточні рішення 
про співпрацю після безпосереднього знайомства з по-
тенційним партнером. Це, до речі, стосується як залучення 
туристичних потоків, наприклад, з Китаю в Україну, так й ін-
ших бізнес-проектів – від поставок партії побутової техніки 
аж до ухвалення рішень про участь у масштабних проектах 
на кшталт днопоглиблення чи будівництва сучасних пере-
валочних комплексів в українських морських портах. Отже, 
муніципалітети (Одеса, Львів) та компанії, чиї представники 
розширюють географію своєї участі у китайських бізнес-зарозширюють географію своєї участі у китайських бізнес-за-
ходах, у такий спосіб підвищують свою конкурентоспроходах, у такий спосіб підвищують свою конкурентоспро-
можність на світовому ринку. Наприклад, представники можність на світовому ринку. Наприклад, представники 
нашої компанії, а також згаданих муніципалітетів, беруть нашої компанії, а також згаданих муніципалітетів, беруть 
участь не тільки в пекінських, а й шанхайських туристичних участь не тільки в пекінських, а й шанхайських туристичних 
виставках і торговельно-промислових заходах.виставках і торговельно-промислових заходах.

Що вже є та чого нам не вистачає
Варто зауважити, що протягом останнього року державні 
органи України зробили надзвичайно багато для інтенси-
фікації китайсько-українських економічних, у тому числі й 
туристичних, відносин. У першу чергу варто згадати систе-
му оформлення українських в’їзних віз для громадян КНР 
під час перетину Державного кордону України – в міжна-
родних аеропортах «Бориспіль» та «Одеса». Система пра-
цює чітко й безперебійно, тож завдяки спрощеній системі 
Україну відвідали десятки тисяч китайських туристів, серед 
яких, поза будь-яким сумнівом, є й потенційні інвестори.

Це, зрозуміло, не означає, що проблему оформлення укра-
їнських віз для громадян Китаю повністю вирішено: нам ще 
є над чим працювати. За прикладом Білорусі, Росії та, на-
приклад, Узбекистану, Україна цілком могла б запровадити 
безвізовий в’їзд для організованих туристичних груп від 5 
осіб, які складаються з громадян Китаю. Практика свідчить, 
що ризик нелегальної міграції в таких випадках практич-
но відсутній, разом з тим туристична привабливість краї-
ни зростає у багато разів. Так само, за прикладом Білорусі, 
Україна могла б пускати на свою територію громадян КНР Україна могла б пускати на свою територію громадян КНР 
– власників чинних шенгенських віз. Крім того, за принци– власників чинних шенгенських віз. Крім того, за принци-
пом симетрії, наша держава могла б на обмежених теритопом симетрії, наша держава могла б на обмежених терито-
ріях запровадити для громадян Китаю безвізовий режим ріях запровадити для громадян Китаю безвізовий режим 
– подібно до того, як Китай дозволяє громадянам України – подібно до того, як Китай дозволяє громадянам України 
відвідувати без оформлення віз Пекін, Гонконг, Шанхай та відвідувати без оформлення віз Пекін, Гонконг, Шанхай та 
деякі інші туристичні зони. деякі інші туристичні зони. 

Ще один величезний плюс до українсько-китайської  співпЩе один величезний плюс до українсько-китайської  співп-
раці – це оперативне налагодження можливості прийому раці – це оперативне налагодження можливості прийому 
платежів українськими підприємцями з карток китайської платежів українськими підприємцями з карток китайської 
платіжної системи UniPay за допомогою відповідних сервіплатіжної системи UniPay за допомогою відповідних серві-
сів «Приватбанку». Така новація дуже полегшила б можлисів «Приватбанку». Така новація дуже полегшила б можли-

вість взаєморозрахунків між китайськими та українськими 
партнерами.

З іншого боку, багато чого для успішного розвитку двосто-
ронніх взаємин, у тому числі в туристичній галузі, нам ще 
не вистачає. Наприклад, прямих авіарейсів між нашими 
державами наразі явно недостатньо. З українського боку 
здійснювати далекомагістральні перельоти має можли-
вість лише авіакомпанія МАУ, в якої, звичайно, є плани 
експансії на китайському напрямку. Але, на мій погляд, ці 
плани відстають від потреб як української, так і китайської, 
економіки. То може, настав час для того, щоб в Україну, 
нарешті, стали літати китайські авіакомпанії? Наприклад, 
China Southern чи Hainan Airways? Останній перевізник 
свого часу навіть оголошував про початок рейсів до нашої 
держави. Проте з різних причин це так і не стало реальні-
стю. Тим часом Міністерство інфраструктури вустами свого 
керівника анонсує створення потужного національного 
авіаперевізника, засновником якого може виступити й 
іноземна авіакомпанія. На мій погляд, це цілком реальна 
перспектива у випадку, якщо одна з китайських авіакомпа-
ній зареєструє в Україні свою «дочку», та за її допомогою 
здійснюватиме перельоти між Китаєм та США через Київ. 
Адже це є один з найнапруженіших та найзатребуваніших 
авіамаршрутів у світі, тож експлуатація такого напрямку 
однозначно буде прибутковою. Заодно й збільшувати-
меться привабливість України не тільки в Китаї, але й в 
усьому світі.  

Державно-приватне партнерство: що змінилося за рік
Спрощений порядок оформлення українських віз для 
китайських громадян працює трохи більше року, проте у 
туристичних взаєминах між нашими державами спостері-
гається відчутний успіх, який невдовзі можна буде назвати 
проривом. Україна цікавить китайський туристичний сек-
тор – це видно хоча б з того, що нашу державу відвідала 
вже третя спеціалізована група китайських туроператорів. 
Звичайно, такого результату вдалося досягти завдяки гра-

О. О. Шаповалова
генеральний директор 

туроператора Pan Ukraine

УКРАЇНА ñ  КИТАЙ: 
                   ТУРИСТИЧНА ВЕСНА

Під час урочистостей, присвячених 25-літтю вста!
новлення дипломатичних відносин між КНР та Укра!
їною, Надзвичайний і Повноважний Посол Китаю в 
Україні пан Ду Вей охарактеризував взаємини наших 
держав у досить-таки поетичний спосіб. А саме: «Три!
валий час між Китаєм та Україною панувала зима. Та 
нарешті вона закінчилася й наступила весна». Такі 
слова, виголошені в офіційній промові представником 
китайської держави, якнайкраще характеризують 
стан двосторонніх взаємин, які протягом останньо!
го року різко інтенсифікувалися, стрімко нарощуючи 
обсяги та переходячи у нову якість. Останнє полягає 

в тому, що Китай – як його урядові та державні структури, як китайський бізнес, 
так і громадяни КНР – різко збільшив зацікавленість співпрацею з нашою державою. 
Майже щодня ми чуємо про нові ініціативи – на міжурядовому та міжрегіональному 
рівнях, про зацікавленість у виході на український ринок тих чи інших китайських 
компаній та можливості реалізації за їхньою участю масштабних інфраструктур!
них проектів в Україні… Не в останню чергу таке відбувається завдяки українським 
компаніям, які безпосередньо в Китаї активно контактують з представниками 
тамтешніх бізнес-кіл та зацікавлюють китайський бізнес інвестувати в економі!
ку України. Не може не тішити, що глобальним комунікатором між українським та 
китайським бізнесом (та й ширше – між нашими державами та народами) виступає 
туристичний сектор: як китайські, так й українські туристичні оператори. Серед 
останніх – очолювана мною компанія Pan Ukraine.
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мотній промоції, що її здійснюють адміністрації туристич-
них міст (Київ, Одеса, Львів) та компаній на китайському 
ринку, участю їхніх представників у китайських туристич-
них виставках, а також підвищення зацікавлення україн-
ського туристичного сектору у співпраці з Китаєм. Так, Pan 
Ukraine створив сайт китайською мовою й активно поши-
рює його на ринку Піднебесної – як своїми силами, так і за 
допомогою наших партнерів. Наразі спільно з ССА – Китай-
ською торговельною асоціацією – працюємо над створен-
ням колл-центру для громадян КНР, який міг би надавати 
їм оперативну інформацію та допомогу китайською мовою 
в режимі 24/7. Тим більше, наявність такого колл-центру 
прямо передбачена Меморандумом про розвиток китайпрямо передбачена Меморандумом про розвиток китай--
сько-українських відносин у туристичній галузі, який ще сько-українських відносин у туристичній галузі, який ще 
2013 року я підписала як голова Державної агенції з питань 2013 року я підписала як голова Державної агенції з питань 
туризму та курортів України.туризму та курортів України.

У результаті китайські туристи стали приїжджати в УкраїУ результаті китайські туристи стали приїжджати в Украї-
ну не тільки малими, а й середніми (від 5 осіб) групами. ну не тільки малими, а й середніми (від 5 осіб) групами. 
До того ж, вони поширили свою зацікавленість поза межі 
головного туристичного трикутника нашої держави (Київ, 
Одеса, Львів): так, 7 липня у рамках проекту «Бурштиновий 
шлях» група китайських гостей візьме участь у відкритті 
спеціалізованого музею під відкритим небом на Рівнен-
щині. В музеї будуть представлені різноманітні способи 
видобутку та оброблення цього коштовного каміння, тож 
китайські туристи матимуть можливість виступити в ролі 
старателів – копачів бурштину, бажаючі спробують вигото-
вити індивідуальну прикрасу, зможуть покататися на спе-
ціальному «бурштиновому» вузькоколійному потязі… 

Утім, зацікавленість Китаю в Україні зростає швидкими тем-
пами й поза туристичною галуззю. Так, у Нінбо – провінції, 
яку називають «регіоном китайських мільйонерів», нещо-
давно було відкрито постійно діючий павільйон україн-
ських товарів та послуг. Детальніше про це можна прочиських товарів та послуг. Детальніше про це можна прочи-
тати на сайті Генерального консульства України в Шанхаї, тати на сайті Генерального консульства України в Шанхаї, 
тут же лише зазначу, що будь-який український виробник тут же лише зазначу, що будь-який український виробник 
чи провайдер послуг може безкоштовно розмістити свою чи провайдер послуг може безкоштовно розмістити свою 
експозицію. А у випадку зацікавленості китайської сторони 
організатори допомагають вести переговори та залучати 
китайські інвестиції у представлену галузь…

*** 
Завершуючи, хотіла б зазначити, що китайсько-українські 
відносини розвиваються швидко й гармонійно, наочно де-
монструючи важливість усунення зайвих бар’єрів та співп-
раці за сучасними правилами. Зрозуміло, що попереду 
в нас ще багато проблем, які доведеться в той чи інший 
спосіб вирішувати. Та вірю, що й звершень на нас чекає 
не менше, а скоріш за все, значно більше, ніж ми можемо 
собі уявити. 

十多年来，“布兰德贝格”(Brandberg) 集团制定、
组织和实施了一系列商业、文化及外交活动中最复杂的
国际项目，在乌克兰和许多其他国家举行音乐会和音乐
节等活动，其中许多项目具有象征意义。

公司与乌克兰亚洲国家旅游业发展协会和中国驻乌
克兰使馆合作，在乌克兰举办了许多有趣的活动。公司
目的是推广多元文化，消除语言障碍，将人与人之间的
距离拉近。

“布兰德贝格”集团组织的最著名的活动之一是庆
祝中国和乌克兰建交25周年“欢乐春节”交响音乐会。
在音乐会上,乌克兰交响乐团和世界级著名音乐家表演了
乌克兰和中国作曲家的作品。“欢乐春节”项目得到中
国文化部、乌克兰文化部和中国驻乌克兰使馆的支持。
正是由于这些部门的共同努力，古典音乐爱好者才能在
乌克兰国家音乐厅的舞台上欣赏到中国著名小提琴家朱
丹的演奏，这也是著名的交响乐“YI”第一次在欧洲
奏响。为了参加此次音乐会，朱丹先生首次访问了乌克
兰，在乌克兰国家音乐厅的大舞台上与基辅国家交响乐
团共同出色地完成了演出，具有重要的象征意义。

“这是我第一次到访基辅，赶上了中乌建交25周年
庆祝活动并有幸进行演出，这对我来说是非常难忘的经
历”朱丹说，“现场的所有音乐家都以出色的表演展现
了很高的艺术造诣和专业性。给我留下深刻印象是，他
们很好并快速地仿效了中国作曲家演奏作品的风格。无
疑，音乐是一种语言，是表达情感的最好方式。”

在快速发展和快节奏的当代多元文化空间里，我们
非常赞同这种对全球化的解释。不过，组织如此宏大的
国际项目确实很有难度。

正如“布兰德贝格”集团总经理、本次音乐会的组织
者马琳娜·伊戈娜图沙(Marina Ignatusha)所指出的，这已是
基辅第二次帮助中国在乌克兰举办类似的文化项目。

“我们多年来同很多使馆成功合作，开展商业和文
化活动，这次则是受到中国大使馆的启发。当我们刚开

始筹备‘欢乐春节’时，使馆文化处负责人张艳波女士
就多次强调，重要的是让乌克兰普通民众能够来到音乐
会，欣赏到中国音乐家的演奏。这令人非常感动。我们
希望，两国文化界人士举办大型活动能够成为一个良好
的传统，我们将进一步扩大参与者的范围”，马琳娜充
满信心地说。

当然，中乌在贸易、旅游等领域的合作也如火如
荼，正不断建立新的联系。因此，该公司也有相关领域
业务。“布兰德贝格乌克兰境内旅游”是就该集团中的
一个子公司，主要经营大型旅游业务，在市场处于领先
地位，拥有在乌克兰境内接待旅游团和提供服务的许
可。该公司提出了一个独特的旅游产品，例如进行商业
和文化旅游、生态旅游、美食旅游、主题活动旅游、购
物旅游等。该公司是乌克兰亚洲国家旅游发展协会的重
要成员，其主要宗旨是向来自亚洲国家的游客推广乌克
兰国内（入境）旅游。

不久前“布兰德贝格”集团总经理马琳娜·伊戈
娜图沙(Marina Ignatusha) 作为乌克兰代表团成员到访中
国。访问期间，举行了面向中国旅游公司的乌克兰旅游
产品推介 ——这是在基辅市政府的支持下实施的一个成
功项目。在访问北京和上海时，代表团与中国旅游局进
行了会见，为中国的旅行社提供了信息介绍，与旅游市
场的主要代表进行会见。中国境内领先的旅游公司也回
访了乌克兰。马琳娜代表“布兰德贝格”集团对中国旅
游公司的组织水平进行了很高的评价。“对于整个旅游
行业这是重要的事件，它展现了美好的合作前景，特别
要感谢亚历山大·利也夫和整个招待团队、人民代表安
娜·罗马诺瓦、基辅市政府副市长阿列克谢伊·列兹尼
科夫、基辅旅游管理局局长安东·塔兰恩科在组织我们
此次行程中发挥的重要作用。同时感谢中国合作伙伴所
发挥的作用。我认为，其他旅游公司与我看法一致。这
种相互支持是非常有帮助的，为两国旅游业的发展提供
了动力”，马琳娜总结此次活动时说到，“中国和乌克
兰正掀起一股旅游热，我们坚信这一点。”

阿尔宾娜·特鲁本科娃 (Albina Trubenkova)。

遥远的中国越来越近
“布兰德贝格”(Brandberg)公司相信，
多元文化和务实合作能够拉近各方的距离，消除沟通的障碍
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З візитом до України прибули також провідні туропе-
ратори Китаю. Від імені туроператора «Брендберг» 
Марина Ігнатуша відзначила високий рівень орга-
нізації візиту в Китай. «Це досить важлива для всієї 
туристичної галузі подія, яка показала величезний 
пласт роботи і перспективи співпраці, тому я хотіла 
б підкреслити провідну роль в організації нашої по-
їздки Олександра Лієва і всієї команди Асоціації Гос-
тинності, а також, народного депутата Ганни Романо-
вої, заступника голови КМДА Олексія Рєзнікова, главу 
Управління туризму міста Києва Антона Тараненко. 
Складно переоцінити роль наших китайських партне-
рів, їх рух назустріч нашим ініціативам. Думаю, що зі 
мною солідарні й інші оператори - така взаємна під-
тримка дуже допомагає і надає імпульс для розвитку 
різних напрямів двостороннього туризму», - резюму-
вала Марина Ігнатуша.

Україна і Китай стоять на порозі туристичного буму. 
Ми в цьому впевнені.

Альбіна Трубенкова.  

фесіоналізм. Мене вразило те, як добре і швидко 
вони перейняли стиль гри творів композиторів Ки-
таю. Музика - це моя мова і найкращий спосіб вира-
ження емоцій».

Важко не погодитися з таким трактуванням глобаль-
них ініціатив в сучасному мультикультурному просто-
рі, з його стрімким розвитком і ритмом. Але вірно і те, 
наскільки складно організовувати такі амбітні міжна-
родні проекти.

Як зазначає генеральний директор групи компаній 
«Брендберг» і організатор концерту Марина Ігнату-
ша, подібні культурологічні проекти КНР проводить 
по всьому світу в найбільших містах, Київ удостоївся 
честі вже вдруге.

«Ми багато років успішно співпрацюємо з багатьма 
посольствами, проводимо і ділові і культурні заходи. 
Саме посольство КНР надихає, не залишає байдужи-
ми нікого з нашої великої команди. Коли ми тільки 
почали готуватися до «Радісного свята весни», під час 
першої ж зустрічі з аташе з питань культури пані Чжан 
Яньбо, вона кілька разів уточнила, що дуже важливо, 
щоб на концерт могли потрапити прості українці, щоб 
вони мали змогу почути гру зірок. Це неймовірно зво-
рушливо. Ми сподіваємося, що великі події за участю 
діячів культури обох наших країн стануть доброю тра-
дицією, ми розширимо коло залучених», - перекона-
на Марина Ігнатуша.

Безумовно, двостороннє українсько-китайське спів-
робітництво перебуває на піку інтересу - мова і про 
торговельне партнерство, і про інтенсивність турис-
тичного обміну, налагодження нових зв’язків у різних 
сферах діяльності. І у зв’язку з цим компанії також 
є що запропонувати – в її склад входить Brandberg 
Ukrainian Incoming Tours – надійний туроператор, 
один з лідерів ринку, що володіє ліцензією на по-
слуги з прийому та обслуговування туристичних груп 
на території України. Оператор пропонує унікальний 
туристичний продукт в таких напрямах, як діловий і 
культурний туризм, еко туризм, гастро туризм, подіє-
вий туризм, шопінг туризм і багато іншого. Brandberg 
Ukrainian Incoming Tours є активним членом Всеукра-
їнської громадської організації «Асоціація розвитку 
туризму в Україні для країн Азії», основною метою 
якої є розвиток та популяризація внутрішнього (в’їз-
ного) туризму в Україні для туристів з країн Азії.

Нещодавно генеральний директор групи компаній 
«Брендберг» Марина Ігнатуша побувала в складі 
української делегації в Китаї. В рамках візиту відбула-
ся презентація туристичного продукту України китай-
ським туроператорам - це успішний проект реалізо-
ваний Асоціацією Гостинності, за підтримки Київської 
міської державної адміністрації. В рамках робочої 
поїздки в Пекін і Шанхай делегація провела зустрічі 
з Туристичною адміністрацією Китаю, воркшоп і пре-
зентацію інфотуру для китайських туроператорів, зу-
стрічі з ключовими учасниками туристичного ринку. 

АЛЬБІНА ТРУБЕНКОВА

Більше десяти років група компаній «Брендберг» 
розробляє і впроваджує складні міжнародні проекти 
з організації ділових, культурних та дипломатичних 
заходів, проводить концерти, фестивалі в Україні та 
багатьох інших країнах. За цей час реалізовано безліч 
дійсно знакових яскравих проектів.

У співпраці з Асоціацією розвитку туризму в Украї-
ні для країн Азії, а також посольством КНР в Україні 
вдалося втілити низку цікавих ініціатив в рамках куль-
турного співробітництва представників нашої краї-
ни і Китаю. І це тільки початок шляху популяризації 
мультикультурного діалогу, який, безумовно, скорочує 
простір і знищує мовні бар’єри.

Одним з найбільш примітних проектів, організованих 
компанією «Брендберг», став симфонічний концерт 
«Радісне свято весни», присвячений 25-річчю вста-
новлення дипломатичних відносин між Китайською 
Народною Республікою та Україною. В рамках кон-
церту прозвучали твори українських та китайських 
композиторів у виконанні українського симфонічного 
оркестру і відомих музикантів світового рівня. Про-
ект «Радісне свято весни» організований за підтрим-
ки Міністерства культури КНР, Міністерства культури 
України та посольства КНР в Україні. Завдяки спіль-
ним зусиллям стількох відомств, шанувальники кла-
сичної музики змогли насолодитися грою видатного 
китайського музиканта Дан Чжу - зі сцени Національ-
ної філармонії України, вперше в Європі, прозвучала 
знаменита симфонія «І». Заради концерту в Києві зна-
менитий скрипаль вперше відвідав Україну і блискуче 
виступив на великій сцені Національної філармонії 
України з київським національним оркестром України. 
Це символічно і саме по собі багато про що свідчить.

 «Для мене вперше виступ в Києві, під час святкуван-
ня 25-ї річниці Дипломатичних відносин між Україною 
і Китаєм, став пам’ятним досвідом, - зізнався Дан Чжу. 
- Всі музиканти, своєю прекрасною грою продемон-
стрували високий художній рівень виконання і про-

Далекий Китай стає ближче
У компанії ́ Брендбергª  впевнені, що мультикультурні 
і ділові проекти зближують, усувають будь які барí єри

ТУРИЗМ

Фото 3
Концерт, присвячений 25-річчю встановлення 
дипломатичних відносин між КНР і Україною
乌克兰和中国建交25周年暨"欢乐春节"音乐会。

Фото 1
Відомий скрипаль Чжу Дань і видатний 
диригент Ень Шао в Національній філармонії України.
著名小提琴家朱丹和杰出的指挥员邵恩在乌克兰国家爱乐音乐厅。

Фото 2
Зустріч української делегації з представниками 
Національної туристичної адміністрації КНР
乌克兰代表团与中华人民共和国国家旅游局代表的会晤。
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них відносинах Китаю та експортувався до іноземних 
країн, в тому числі до Російської імперії по Великому 
чайному шляху (万里茶道), який пролягав через те-
риторію сучасної Монголії. 
Плантації чайних дерев розташовуються в південній 
частині провінції Хубей поблизу річки Янцзи, в горах 
на висоті 600-1200 м над рівнем моря.  Завдяки м’яко-
му клімату та рясним опадам тут є хороші умови для 
вирощування та обробки чаю. Продукція експорту-
ється до Канади, Монголії, Грузії, Росії, Великої Брита-
нії та інших країн.

Традиції вирощування і вживання китайського чаю 
сягають давніх часів та є невід’ємною частиною куль-
тури місцевого населення. Пиття чаю оспіване в по-
езії, зображене на стародавніх фресках та творах 
живопису і міцно закладене в свідомість сучасних 
китайців. 

Залежно від географічних і кліматичних особли-
востей, історії, відносин з сусідами та іноземними 
державами, в кожному регіоні Китаю розвивалися 
свої власні традиції чайного виробництва. Одним з 
найміцніших із існуючих видів цього напою є чор-
ний чай (黑茶). В Китаї для отримання чорного чаю 
зазвичай використовують досить грубе та старе чай-
не листя. Плантації, на яких вирощують чайні дерева 
розміщуються  в провінціях Сичуань, Хубей, Хунань, 
Юньнань. Після збору, листя підлягає тривалому про-
цесу ферментації, який потребує приблизно в чотири 
рази більше часу, ніж для виробництва зеленого чаю 
(绿茶), і вдвічи більше зусиль, ніж для виробництва 
червоного (红茶). Незважаючи на те, що в процесі 
обробки з чайним листом проводиться багато різно-
манітних маніпуляцій, чорний чай вдається міцним, з 
незвичайним смаком та яскравим ароматом. 

Однин із брендів чорного чаю «Chang Sheng Chuan»   
(长盛川), головний офіс якого розташований в м. 
Ічан провінції Хубей, відомий тим, що використо-
вує традиції виробництва брикетного чаю, які були 
започатковані ще в 1368 році, коли сім’я пана Чжи 
вперше почала застосовувати прототип брикетно-
го чаю. В 1791 році була заснована чайна фабрика 
«Chang Sheng Chuan», яка спеціалізувалася на ви-
робництві чорного брикетного чаю. В подальшому, 
чай цієї компанії відіграв важливу роль в міжнарод-

Провінція Хубей ñ  один із центрів
                                                чайного виробництва

ТУРИЗМ

У 2013 році на базі компанії «Chang Sheng Chuan» був створений пер-
ший в провінції Хубей приватний науково-дослідний інститут чаю 
(湖北长盛川青砖茶研究所), який здійснює наукові дослідження тех-
нологій виробництва чайної продукції, підготовки кадрів, розвитку 
похідних продуктів та інноваційного чаю, покращення чайних дерев 
і глибокої переробки чаю, популяризації чайної культури. На даний 
час в компанії працює більше 1200 співробітників, річний обсяг ви-
робництва перевищує 5 млрд юанів. 
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Шичахай, як і інші «елітні» спортшколи в Китаї, пе-
ребуває на повному державному забезпеченні, але 
не всі діти навчаються там безкоштовно. Менш та-
лановиті та перспективні навчаються за рахунок 
дбайливих батьків, які мріють побачити своїх дітей 
на олімпійському п’єдесталі. Плата за навчання в 
школі в середньому 30 тисяч юанів (4300 дол.) на рік, 
включаючи проживання та харчування.

До обіду вихованці відвідують звичайні уроки, після 
обіду – по 4-5 годин тренуються. Батькам дозволено 
забирати дітей тільки на вихідні. Тренувальний про-
цес розбитий на кілька етапів. На наступний етап 
дозволяють перейти тільки тим з юних спортсменів, 
хто досяг потрібних результатів. Решта відсівають-
ся, включаючи тих, хто навчається за гроші. Таким 
чином, вже з шестирічного віку діти потрапляють в 
умови, коли вони повинні самостійно боротися за 
місце під сонцем. У школі Шичахай пінг-понгу на-
вчаються 110 хлопчиків і дівчаток. Якщо помножити 
це число на кількість подібних шкіл в Китаї, то одно-
осібне панування КНР у світовому настільному тенісі 
стає цілком зрозумілим. Питання, чому подібна ситу-
ація ще не склалася в інших видах спорту?

Китайська дитина на шляху до олімпійського «зо-
лота» повинна поетапно завоювати місце в збірній 
школи, міста, провінції, країни, випередити величез-
ну кількість конкурентів. За статистикою, в спортив-
них школах Китаю навчається майже півмільйона них школах Китаю навчається майже півмільйона 
дітей, в елітні – потрапляє близько 50 тисяч.

в спорті соціалістичну модель Китай розбавив капі-
талістичними елементами, об’єднавши радянську й 
американську спортивні моделі. Спорт в КНР опи-
нився повністю на плечах державного бюджету, але 
разом з тим він є й прибутковим бізнесом, активно 
залучаючи спонсорів і рекламодавців. 

Нехай розцвітають 100 квітів,
нехай змагаються 100 шкіл

У процесі підготовки олімпійського резерву в КНР 
головна роль відводиться державним спортивним 
школам. Таких шкіл в Китаї на сьогодні – понад 15 
тисяч. На всіх Олімпіадах, починаючи з 1984 р., їх 
випускники складали більшість серед володарів 
медалей. На Олімпіаді в Пекіні цей показник досяг 
максимального рівня: всі 100 призерів – випускники 
спортивних шкіл, переважно «елітних», яких у країні 
близько трьох сотень. Саме в них відбирають найта-
лановитіших і найперспективніших дітей. Там вихо-
вують майбутніх олімпійських чемпіонів. 

Одна з найзнаменитіших «елітних» шкіл в КНР – 
пекінська школа Шичахай. У її стінах виросла низ-
ка олімпійських золотих призерів. На прикладі цієї 
школи можна продемонструвати одну з форм по-
єднання радянської і американської моделей під-
готовки спортсменів. У СРСР навчання в спортивних 
школах було безкоштовним. У США воно повністю 
платне, а деякі особливо обдаровані діти отримують платне, а деякі особливо обдаровані діти отримують 
стипендію не від держави, а від спонсорів. Школа 

На олімпійській карті світу аж до 1984 року Китай 
залишався великою білою плямою. У 1978 р. КНР 
проголосила курс політики реформ і відкритості 
і, як результат, в недалекому майбутньому разом з 
економічним і політичним відбувався також спор-
тивний прорив. На літніх Олімпійських іграх 1984 р. 
у Лос-Анджелесі КНР не просто заробила свої перші 
олімпійські медалі, китайська збірна вийшла на 4-те 
місце в загальнокомандному заліку (32 медалі, 16 з 
них золоті). З цього часу спорт у Китаї – справа дер-
жавного значення, оскільки спортивні успіхи повин-
ні підтверджувати претензії країни на статус провід-
ної світової держави. Через 24 роки Китай змістив 
США зі спортивного п’єдесталу і став першим у за-
гальнокомандному заліку на Олімпіаді в Пекіні. 

Перші олімпійські успіхи КНР в Лос-Анджелесі були 
прямим результатом нової системи підготовки 
спортсменів, в якій головна ставка робилася на мо-

лодь. Середній вік китайських чемпіонів Олімпіади 
1984 р. в одиночних видах спорту – 23 роки, а найдо-
рослішому було 27 років. Для порівняння: середній 
вік золотих призерів з ФРН, що зайняла на тій Олім-
піаді 3-те місце, становив 28 років, а найстаршому з 
них на той час вже виповнилося 42. З тих пір система 
підготовки олімпійського резерву в Китаї не змінюпідготовки олімпійського резерву в Китаї не зміню-
валася, а тільки вдосконалювалась. Як і в економіці, 

ОЛЕКСАНДР НИКОЛИШИН СПОРТ

Приблизно такі шанси для дитини в Китаї
                                            у майбутньому потрапити
                     в олімпійську збірну країни

ОДИН
НА

ПІВМІЛЬЙОНА

Вже кілька десятиліть доля олімпійських медалей з на-
стільного тенісу визначається не на Олімпіаді, а на зма-
ганнях між китайськими школами

У китайських спортивних школах діти з шестирічного віку 
живуть в умовах жорсткої конкуренції

О. Николишин
журналіст української редакції 

Міжнародного радіо Китаю 
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Зворотний бік медалі

При всій ефективності такої системи, вади в ній теж 
існують. У першу чергу, виникає закономірне питан-
ня: до збірної потраплять десятки, олімпійськими 
чемпіонами стануть одиниці, а яка доля чекає на 
інших? Частково цю проблему вдається вирішити 
шляхом перепрофілювання. Наприклад, перша в іс-
торії китайська олімпійська чемпіонка зі стрибків у 
воду Чжоу Цзіхун до 12 років займалася спортивною 
гімнастикою. Але коли тренери переконалися, що в 
гімнастиці великих успіхів їй нічого чекати, дівчинку 
стали навчати стрибкам у воду. Цей не єдиний по-
дібний випадок, але на таку вдачу розраховувати 
можуть звісно ж не всі.

У 2002 р. китайське спортивне співтовариство при-
голомшила новина про те, що десять вихованців 
Чен’янської спортивної школи приймали забороне-
ні препарати для того, щоб показати кращі результа-
ти на змаганнях провінції. У 2006 р. у 15-річних лег-
коатлетів, вихованців Аньшаньскої школи, виявили 
в крові підвищений вміст гормонів еритропоетину 
і тестостерону, які в даному випадку вже розгляда-
ються як допінг. Ці випадки підштовхнули Державне 
управління у справах молодіжного спорту посилити 
заходи з перевірки на допінг не тільки серед дорос-
лих спортсменів, а й серед дітей. Порушників чека-
ють суворі покарання: від анулювання їх результа-
тів до заборони брати участь у змаганнях. Тренерів 
дітей, які приймали допінг, зобов’язують платити 
штраф і усувають від роботи.

Західна преса не раз називала методи тренувань 
юних спортсменів у Китаї занадто суворими. У 2005 р. 
чотириразовий олімпійський чемпіон з академічно-
го веслування, британець Метью Пінсент в інтерв’ю 
ВВС зізнався, що був шокований методами підготов-
ки гімнастів у школі Шичахай, коли тренер підняв 
руку на хлопчика, а дівчинка плакала, роблячи стійку 
на руках. Сьогодні керівництво школи заявляє, що з 
тих пір нічого подібного на заняттях не відбуваєть-
ся, а тренери шукають особливий підхід до кожного 
учня. 

При всіх існуючих недоліках все ж не можна не кон-
статувати, що за останніх 30 років дитячий спорт у 
Китаї зазнав величезних змін. Практично з нуля була 
збудована вся інфраструктура. Успіхи китайських ат-
летів на міжнародних змаганнях дали поштовх роз-
витку масового дитячого спорту. На сьогодні спортом 
в Китаї займається близько 100 млн дітей, що реаль-
но сприяє покращенню здоров’я нації.

ОЛЕКСАНДР НИКОЛИШИН

До вершини дійдуть лише найстійкіші

Олімпійський призер RIO 2016
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«ТРАВИ І ДЕРЕВА» 
«Вчитися поведінці не слід у слабких парост-

ків» - династія Тан: Бай Цзюйї.

ТОПОЛЯ
Вона немов зелений блискучий довгий меч 

стоїть самотньо серед голої рівнини, під-
нявши свою руку до високого синього неба.          

Можливо, буря вирве її з коренем. Але, навіть 
загинувши, ні перед ким не стане схилятися!

ЛОЗА
Вона обплітає бузок і вгору повзе, повзе, 

повзе... Зрештою, на дереві загинуть всі квіти. 
Бузок, обвитий лозою, помре, його порубають 
на дрова, спалять. Лоза на землю впаде і, важ-

ко дихаючи, придивиться до іншого дерева.

КАКТУС
Він не хоче свіжістю квітів догодити госпо-

дареві, і весь покритий багнетами. Господар 
проганяє його з саду і не дає води. У дикому 
полі, серед пустелі, він живе і ростить дітей ...

СЛИВА
Серед сестер її любов приходить найпізніше. 
Навесні, коли сотні квітів посмішками при-
манюють метеликів, вона вже своє цвітіння 
подарувала білому снігу зими. Легковажний 
метелик не гідний цілувати її, як і інші квіти 
не гідні ласки снігу. Серед сестер її посмішка 

остання, але найкрасивіша.

ПОГАНКА
Вона з’явилася на березі річки, якого не до-

сягають сонячні промені. Вдень різнобарвним 
вбранням, а вночі фосфорним сяйвом вона 

вабить людей. Але навіть трирічна дитина не 
зверне на неї уваги. Тому що моя мама казала, 

що це слина отруйної змії…

Лю Шахе є автором прози, поезії, поетики, есе, пере-
кладів художньої літератури, наукових монографій. 
Він уміє переконувати. Його вірш «Ідеал» «理想» 
включено до підручників мови та літератури для се-
редньої школи. 

Його поезія не обтяжена пристрастями, силою уяви 
і романтичними фарбами. Через спокійний, твере-
зий стиль його називають видатним автором «поезії 
розуму». Природно, і «розум», і «почуття» у нього в 
злагоді створюють поетичний образ. Дуже популяр-
ний вірш, який він написав у 1982 році, «Цей цвір-
кун» "就是那一只蟋蟀". Під його пером «цвіркун» 
став носієм культурної традиції. Перестрибнувши 
через протоку з материка, цей цвіркун опинився в 
тайбейському подвір’ї і співає щоночі. За глибокої 
думки Лю Шахе спів цвіркуна від «Шицзіна» звучить 
до поезії династії Сун, від рідної провінції Сичуань 
до Тайваню.

Такі люди як Лю Шахе мають велику життєву силу, не 
піддаються зовнішньому тиску, не втрачають віру в 
себе перед лицем складних обставин. У Китаї чимало 
гуманітаріїв, які досить сильні, щоб опанувати долю. 
У період «культурної революції» завдяки наявності 
такої групи людей, культура вижила і продовжилася, 
історична сцена заповнена не тільки політичними 
авантюристами. На щастя для культури. 

Серед китайських поетів про Лю Шахе кажуть, що 
«за його пензлем слідують дракони і змії», він відо-
мий в країні і за кордоном. Лю Шахе раптом «проя-
вив непостійність», залишив поезію і почав писати 
прозу. Він сприяв культурним обмінам між берегами 

Тайванської протоки, привертаючи своєю бурхли-
вою діяльністю увагу всього світу. В останні роки він 
раптом припинив активну роботу, вся інтелігенція 
країни задалася питанням, куди ж тепер «потече 
його ріка». Класична література стала головним ін-
тересом Лю Шахе.

Лю Шахе розкопує культурну традицію. Він не про-
сто зберігає давні вишукані почуття, а ретельно 
записує свідоцтва історії, більше зосереджуючись 
на спокійному самоаналізі. У сьогоднішньому сві-
ті культури Лю Шахе літератор, який відрізняється 
незалежністю суджень і принциповістю, глибоким 
проникненням і якимось теплим сяйвом.

В одному з листів своєму другові Хуан Юн’юю Лю 
Шахе написав про себе: «У сорокових роках мину-
лого століття, я був лише учнем середньої школи, 
зовсім не розумів суспільства. У п’ятдесяті роки пі-
шов працювати в газету, потім до спілки літераторів, 
думав, що якось пропрацюю до старості в Ченду. У 
вісімдесятих роках стало дуже гаряче, скрізь були 
чутні хвалебні пісні реформам. Пізніше я помітив, 
що співаю занадто високо, і ніхто мене не чує, всі 
побігли, щоб, перш за все, розбагатіти. Тоді... з роз-
битим серцем, хворим шлунком я вирішив шукати 
розради у Чжуан-цзи. Якби мене не напоумив цей 
старий, боюся, я б страшно образився. Я поклявся 
собі більше нікуди не ходити за компанію, не брав 
участі в асоціації письменників двох скликань. За 
все життя я не виявив слабкості, що тут ще скажеш».

Переклад з кит.:  Володимир Урусов

《草木篇》
寄言立身者，勿学柔弱苗——唐：白居易

白杨
她，一柄绿光闪闪的长剑，孤伶伶地立在平原，
高指蓝天。也许，一场暴风会把她连根拔去。
但，纵然死了吧，她的腰也不肯向谁弯一弯!

藤
他纠缠着丁香，往上爬，爬，爬……终于把花挂
上树梢。丁香被缠死了，砍作柴烧了。他倒在地

上，喘着气，窥视着另一株树……

仙人掌
它不想用鲜花向主人献媚，遍身披上刺刀。主人
把她逐出花园，也不给水喝。在野地里，在沙漠

中，她活着，繁殖着儿女……

梅
在姐姐妹妹里，她的爱情来得最迟。春天，百花
用媚笑引诱蝴蝶的时候，她却把自己悄悄地许给
了冬天的白雪。轻佻的蝴蝶是不配吻她的，正如
别的花不配被白雪抚爱一样。在姐姐妹妹里，她

笑得最晚，笑得最美丽。

毒菌
在阳光照不到的河岸，他出现了。白天，用美丽
的彩衣，黑夜，用暗绿的磷火，诱惑人类。然
而，连三岁孩子也不去理睬他。因为，妈妈说

过，那是毒蛇吐的唾液……

ПОЕЗІЯ ЛЮ ШАХЕ 

!! УКРАЇНА КИТАЙ     №2 (8)     2017 103ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА102 !! УКРАЇНА КИТАЙ     №2 (8)     2017!! ПОЕЗІЯ ЛЮ ШАХЕ

Справжнє ім’я Лю Шахе 流沙河 - Юй Сюньтань 余勋
坦. Два ієрогліфа в його псевдонімі Лю Ша «流沙» 
означають «сипучі піски». Вони взяті з класичної 
книги «Шаншу. Юй Ґун», де є такі рядки: «На сході 
до моря, на заході до сипучих пісків». Оскільки ім’я 
та прізвище в Китаї зазвичай складаються з трьох 
ієрогліфів, він додав до свого псевдоніму ієрогліф 
河 (ріка). Лю Шахе народився 11 листопада 1931 року 
в повіті Цзіньтан провінції Сичуань, у нього в роду є 
монгольські предки. З дитинства захоплювався кла-
сичною літературою. 



就是那一只蟋蟀 

台湾诗人Y先生说：“在海外，夜间听到蟋蟀叫，
就会以为那是在四川乡下听到的那一只。”

就是那一只蟋蟀
钢翅响拍着金风
一跳跳过了海峡

从台北上空悄悄降落
落在你的院子里

夜夜唱歌
就是那一只蟋蟀

在《豳风·七月》里唱过
在《唐风·蟋蟀》里唱过
在《古诗十九首》里唱过
在花木兰的织机旁唱过

在姜夔的词里唱过
劳人听过
思妇听过

就是那一只蟋蟀
在深山的驿道边唱过
在长城的烽台上唱过
在旅馆的天井中唱过
在战场的野草间唱过

孤客听过
伤兵听过

就是那一只蟋蟀
在你的记忆里唱歌
在我的记忆里唱歌

唱童年的惊喜
唱中年的寂寞
想起雕竹做笼
想起呼灯篱落

想起月饼

«ІДЕАЛ»
Ідеал - це камінь, що висікає іскру; 

ідеал - це вогонь, що запалює згаслу лампу; 
ідеал - це лампа, що освітлює нічну дорогу; 
ідеал - це дорога, яка веде тебе до світанку.

Під час голоду і холоду, ідеал - бути ситим і одягненим;
в епоху ситості і тепла, ідеал - культура.

У роки розбрату і воєн, ідеал - стабільність;
в епоху стабільності, ідеал - процвітання.

Ідеал як перли, перлина до перлини, 
стародавність і сучасність, минуле і майбутнє в зв’язці,

блискуче сяйво без кінця.
Красива нитка перлів, хребет історії, 

за минулим сучасність, за сучасністю майбутнє,
за предками нащадки.

Ідеал – це компас, що дає напрям кораблю; 
ідеал - це корабель, що несе тебе в морську далечінь.

Але іноді ідеал - це лінія морського горизонту, 
хоч видима, але недосяжна, мучить твоє серце,

що прагне вперед.
Ідеал тебе змусить з усмішкою дивитися на життя;

ідеал тебе змусить вперто протистояти долі. 
Ідеал тебе змусить забути про ранню сивину;

ідеал змусить тебе сивого, як раніше, бути наївним.
Ідеал - це будильник, що розбиває твої золоті мрії;

ідеал - це мило, що змиває твій егоїзм.
Ідеал - це те, що отримуєш,
ідеал -  це також жертва.

Якщо ідеал тобі приносить славу,
то це лише побічний продукт,

і ще більше принесе тобі невимовну самотність,
сміх у самотності, скорботний сміх.

Хто ідеалу відданий, той часто нещасливий;
та хто стаждає через ідеал, того рятує доля.
Звичайні люди з ідеалом стають великими;
хто має ідеал, той людина з велікої літери.

У світі завжди є люди, які відмовилися від ідеалу,
та ідеал не полишає жодної людини.

Злочинцеві дає нове життя,
бо ідеал то для душі трава цілюща;

це заклик повернутися до блудного сина,
ідеал - це матері любов.

А забруднивши ідеал не треба ненавидіти,
бо це випробування демонами твоєї чистоти;

коли вкрадуть твій ідеал, не плач,
а швидше повертайся відшукати, і потім обережним будь!

Герой, втративши ідеал, перетворюється на обивателя,
який відразливо похваляєтьтся подвигами року;

обиватель, втративши ідеал, живе своїм сірим життям,
сміючись проклинає все навколо себе.

Ідеал цвіте, персики і сливи дають нам солодкі плоди;
Ідеал дає паростки і дерева дарують нам густу тінь.
То ж сідай на коня ідеалу, невпинно скачи вперед,

бо на шляху весна така красива,
на небі сонце таке яскраве.

理想
理想是石，敲出星星之火；
理想是火，点燃熄灭的灯；
理想是灯，照亮夜行的路；
理想是路，引你走到黎明。

饥寒的年代里，理想是温饱；
温饱的年代里，理想是文明。
离乱的年代里，理想是安定；
安定的年代里，理想是繁荣。

理想如珍珠，一颗缀连着一颗，
贯古今，串未来，莹莹光无尽。
美丽的珍珠链，历史的脊梁骨，
古照今，今照来，先辈照子孙。
理想是罗盘，给船舶导引方向；
理想是船舶，载着你出海远行。

但理想有时候又是海天相吻的弧线，
可望不可即，折磨着你那进取的心。

理想使你微笑地观察着生活；
理想使你倔强地反抗着命运。

理想使你忘记鬓发早白；
理想使你头白仍然天真。

理想是闹钟，敲碎你的黄金梦；
理想是肥皂，洗濯你的自私心。

理想既是一种获得，
理想又是一种牺牲。

理想如果给你带来荣誉，
那只不过是它的副产品，

而更多的是带来被误解的寂寥，
寂寥里的欢笑，欢笑里的酸辛。

理想使忠厚者常遭不幸；
理想使不幸者绝处逢生。

平凡的人因有理想而伟大；
有理想者就是一个“大写的人”。

世界上总有人抛弃了理想，
理想却从来不抛弃任何人。

给罪人新生，理想是还魂的仙草；
唤浪子回头，理想是慈爱的母亲。

理想被玷污了，不必怨恨，
那是妖魔在考验你的坚贞；
理想被扒窃了，不必哭泣，
快去找回来，以后要当心！
英雄失去理想，蜕作庸人，
可厌地夸耀着当年的功勋；
庸人失去理想，碌碌终生，
可笑地诅咒着眼前的环境。
理想开花，桃李要结甜果；
理想抽芽，榆杨会有浓阴。

请乘理想之马，挥鞭从此起程，
路上春色正好，天上太阳正晴。
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想起桂花
想起满腹珍珠的石榴果

想起故园飞黄叶
想起野塘剩残荷

想起雁南飞
想起田间一堆堆的草垛

想起妈妈唤我们回去加衣裳
想起岁月偷偷流去许多许多

就是那一只蟋蟀
在海峡这边唱歌
在海峡那边唱歌

在台北的一条巷子里唱歌
在四川的一个乡村里唱歌

在每个中国人脚迹所到之处
处处唱歌

比最单调的乐曲更单调
比最谐和的音响更谐和

凝成水
是露珠
燃成光
是莹火
变成鸟
是鹧鸪

啼叫在乡愁者的心窝
就是那一只蟋蟀
在你的窗外唱歌
在我的窗外唱歌

你在倾听
你在想念
我在倾听
我在吟哦

你该猜到我在吟些什么
我会猜到你在想些什么
中国人有中国人的心态
中国人有中国人的耳朵

1982年7月10日于成都
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ЦЕЙ ЦВІРКУН

«Тайванський пан Y говорив: «За кордоном, 
почувши вночі спів цвіркуна, думав, що це той 

цвіркун з моєї сичуаньської батьківщини».

Так - цей цвіркун
стальними крилами б’є вітер золотий

щоб перестибнути протоку
з тайбейського неба тихенько прилітає 

приземляється у твоєму дворі
і кожну ніч співає

цей цвіркун
так цей цвіркун

у пісні “Біньфен. Сьомий місяць» співав
у “Піснях Тан. Цвіркун” співав

у “Дев’ятнадцяти піснях» співав
біля верстату ткалі Хуамулань співав

у вірші Цзян Куя співав
і чув його на полі трудівник

і слухала замислившись дружина
так, цей цвіркун

співав у горах на узбіччі шляху
співав на вежах вздовж Великої стіни

співав посеред двору у корчмі
співав у диких травах на полі битви

і чув заїзжий гість 
і чув поранений солдат

так, цей цвіркун
у пам’яті твоїй співає пісню, 
у пам’яті моїй співає пісню 

звучить захопленням дитинства 
самотністю зрілості 

і згадую кошик з бамбука
тінь огорожі від ліхтарів 
і місячні пряники згадую 

османтуса цвітіння згадую
і повний перлів гранат

і листя жовте в рідному краю 
і лотоси в ставку 

і пам’ятаю, як на південь гуси відлітають, 

і згадую на полі копи сіна 
і згадую, як мати кличе повернутись і тепліше 

вдягнутися, 
і думаю, як багато спливло з роками

так, цей цвіркун
на цьому березі протоки звучить
на тому березі протоки звучить
у тайбейських провулках співає

у сичуансьмому селі співає
куди б китайцю не стелився шлях

співає всюди
одноманітніше за будь-яку мелодію

і гармонійніше всіх звуків світу
вода забирається 

у роси
запалюєш вогонь -

це сяйво
на птаха перетворюєш -

куріпка
звук ностальгії

так, цей цвіркун
співає за твоїм вікном
співає за моїм вікном

ти прислухаєшся
ти згадуєш

я прислухаюсь
я промовляю

ти маєш здогадатись, що я промовляю
я можу здогадатись, за чим сумуєш ти

бо у китайців є душа китайська
бо у китайців є китайське вухо

10 липня 1982 року,
місто Ченду
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