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партнерство. Це ми наполягали на такому парт-
нерстві, активно його просували. А для китайців 
це була річ незрозуміла. Для них стратегічна 
ситуація – це ситуація, що вигідна їм. У кожному 
партнерстві Китай розраховує мати вигоду.

Ми завжди вміємо робити хороший PR, але до 
справ діло не доходить. Китайці завжди запиту-
вали: «Ось ми з вами підписали документ, а коли 
ж будемо реалізовувати?» Про яке стратегічне 
партнерство йдеться, коли ми й до війни не 
виконували угоди з китайцями. Візьмемо, напри-
клад, відомий «зерновий контракт», невикорис-
таний китайський кредит у кілька мільярдів на 
розвиток енергетики, ситуацію з «Мотор Січ» чи 
участь китайців у становленні «зеленої» енерге-
тики України.

Слід сказати, що коли росія розв’язала війну, то 
насправді китайці були дуже незадоволені, бо 
так партнери не вчиняють. Але китайці завжди 
використовують ситуацію, що складається. І зараз 
у період війни найбільше вони використовують 
саме росію, до речі. І зараз вони беруть від Росії 
все задешево, вони дивляться, що далі буде 

з росією, яка живе під санкціями, яка зіткну-
лася з протистоянням не з Україною, а фактично 
з цілим світом через агресію проти України.

Отже, Китай уважно спостерігає і вивчає уроки 
цієї війни. Наприклад, це стосується і ситуації 
з Тайванем, який Китай давно хотів би приєднати, 
але принципово відмовляється це робити вій-
ськовим шляхом і наполягає на мирному об’єд-
нанні. У Китаї склався багатомільйонний середній 
клас, прагнення якого – це покращення свого 
добробуту і подальша інтеграція у світову еко-
номіку, тому вся ця ситуація може вплинути на 
Китай і китайців. Це все дуже небезпечно для 
внутрішньої стабільності в країні, для китай-
ської влади, яка перебуватиме у періоді великих 
кадрових змін керівництва країни за результа-
тами XX з’їзду КПК. Ось про що йдеться з точки 
зору китайців. Це їх внутрішня стабільність і зов-
нішня безпека. Це справді стратегічні питання 
для них.

Саме тому Україна не видна з Китаю, якщо ми 
говоримо про геополітику. Нині стоять важливі 
питання, які стосуються майбутнього країни.

Які висновки Україна має зробити для себе з того, що відбулося у наших відносинах  
під час війни? З яких позицій розвивати стосунки з Китаєм у майбутньому –  
в час війни і надалі?

Не треба винаходити якісь нові й революційні 
кроки чи революційні методи. У міжнародних 
відносинах так не роблять. Ось нещодавно було 
створене міжфракційне депутатське об’єднання 
у Верховній Раді по дружбі і співробітництву 
з Тайванем. У заяві народних депутатів ідеться 
про необхідність «розвивати відносини з Тай-
ванем для захисту миру у межах міжнародного 
права, Статуту ООН, міжнародних зобов’язань 
України та політики одного Китаю». Ця заява 
абсолютно недолуга з точки зору міжнародного 
права, на яке посилаються автори.

Очевидно в Україні є ті, хто образився тепер 
на китайців, адже чекав від них якоїсь іншої 
позиції. Але це не означає, що всі 30 років від-
носин слід забути. Уже напрацьована величезна 
договірна база. Якщо почати переглядати відно-
сини з самого початку, з чистого аркушу, то не 
ясно, яка буде позиція китайців. А якщо вони на 
кшталт українських законодавців створять у себе 

«групи дружби з Донбасом» в рамках «політики  
однієї України»?

Я можу так сказати, до прикладу, що з Тайванем 
так чи інакше питання буде вирішене. І воно 
буде вирішене. Це станеться через 5, через 10, 
а може і через 100 років. Але для Китаю, для 
їх розуміння часу це буде вже «завтра». Я не 
знаю, чи доживу я до цього моменту. Проте ми 
зараз не повинні чинити так, як вчинила Литва, 
посварившись з Китаєм через Тайвань. Чому ми 
маємо перетворюватися в очах Китаю на якихось  
політичних маргіналів?

Ось тому в нас тепер є таке невігластво. Це не 
дипломатичний «пінг-понг» чи якась віртуальна 
гра. Це міжнародні відносини зі своїми тон-
кими та чутливими інструментами. Наша країна 
молода, а Китай має тисячолітні традиції держав-
ного будівництва. А в нас такої традиції не було. 
Зараз такі традиції ще не сформовані.


