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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Стратегічне партнерство, що позиціонується в до"

слідженнях з міжнародних відносин як нова форма еконо"
мічної інтеграції, викликає чимало питань щодо відповід"
ності їхньої ідеальної з точки зору теоретизування форми
реальному стану речей в ситуації, коли йдеться про держа"
ви, чий потенціал є несумісним за ключовими індикатора"
ми, що визначають ступінь економічного, політичного по"
тенціалу країни. Відповідність поняття "стратегічний" по"
кладеному в його основу змістовному наповненню, зале"
жить від кількох ознак, зокрема: чи не спонукає окрема дер"
жава іншу реалізовувати власні національні інтереси на
світовому просторі; чи здатні партнери вести рівноправний
діалог або одна держава за допомогою потенціалу своєї на"
ціональної могутності впливає на прийняття рішень іншою.
Ми пропонуємо дослідити, наскільки відносини відповіда"
ють критерію стратегічності, чи означене партнерство ЄС"
КНР пройшло випробування часом і має на своєму рахунку
вдалі проекти, втілені в життя, плідну співпрацю в міжна"
родних організаціях, безпековій та економічній царинах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ЄС, стратегічною концепцію якого є Стратегія євро"

пейської безпеки [1], позиціонує себе суб'єктом, спромож"
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ним будувати відносини з іншими великими партнерами, ви"
ступаючи "оплотом організації нового світу" [10]. Водно"
час В. Келлеген [2] оцінює ВСП як проект для внутрішньої
та зовнішньої легітимізації так званих атрибутів зовнішньої
політики її учасників. Водночас, Дж. Греві наводить аргу"
менти вразливості ЄС в якості стратегічного партнера. Се"
ред іншого, він зазначає таке: "Стратегічні партнерства ви"
магають єдності мети, пріоритетів, вміння жорстко відсто"
ювати свої позиції, гнучкості при веденні переговорів і пол"
ітичного авторитету" [16, с. 8]. Справедливим буде зазна"
чити, що сьогодні ключові країни та так звані "висхідні" дер"
жави при створенні стратегічних партнерств піднімають
питанням про відповідність ЄС перерахованим характерис"
тикам. За визначенням колективу вітчизняних науковців "го"
ловним критерієм для визначення "стратегічного партнер"
ства" слід вважати спільність стратегічних інтересів. Стра"
тегічні інтереси мають довготривалий характер, а їх реалі"
зація вирішально впливає на внутрішній розвиток країни, її
зовнішньополітичний і воєнно"політичний курси" [14].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для висвітлення сучасного стану і перспектив потенц"

ійного співробітництва між ЄС і КНР, ми пропонуємо про"
налізувати стратегічне партнерство цих двох країн та з'я"
сувати, чи відповідає задеклароване "партнерство" самій
своїй суті.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У дипломатії поняття "стратегічний" може вказувати не

стільки на політичну стратегію (на відміну від тактики),
скільки на причетність до питань безпеки або на причетність
до зовнішньополітичних пріоритетів. Загалом заслуговують
на увагу три концепції: по"перше, ідея про ЄС як про стра"
тегічного актора, по"друге, поняття "партнерства" у за"
гальній політиці ЄС і, нарешті, логіка "стратегічного парт"
нерства". ЄС через Європейську комісію та інші канали
ініціював створення та впровадження значної кількості
стратегій, втім саме по собі це не робить ЄС стратегічним
актором. Згідно з усталеними критеріями глобального уп"
равління, аби бути визнаним в якості такого, ЄС необхідно
задовольняти низці вимог: мати здатність знаходити та мо"
білізувати ресурси, кореспондувати їх із цілями та із загаль"
ною стратегічною лінією, адаптувати свою стратегію з ура"
хуванням змін на глобальній арені.

Другою ідеєю, яка потребує дослідження, є ідея парт"
нерства. Так чи інакше, вона також розглядається як один
із факторів або наслідків фундаментальної прихильності ЄС
до багатосторонності, що спонукає ЄС до укладання низки
угод про партнерство з одними й тими самими суб'єктами
та в різноманітних формах: асоціацій, економічної співпраці,
політичного діалогу, галузевих чи інших угод з урядами,
громадянським суспільством та неурядовими організація"
ми. Для оцінювання цих угод використовуються такі кри"
терії, як: рівень формалізованих зобов'язань та відображені
в них види діяльності; виконані зобов'язання; зв'язок між
партнерствами та більш широкими зобов'язаннями ЄС; си"
метричність або асиметричність угод, способи їх адаптації
або переоформлення для врахування зміни інтересів та дос"
віду. На основі зазначеного можна зробити припущення про
очевидність поняття "стратегічного партнерства" в кон"
тексті зовнішньої політики ЄС: партнерства уособлюють
загальний інтерес ЄС як стратегічного актора, який ство"
рює партнерства з ключовими партнерами та сприяє реалі"
зації стратегічних цілей ЄС.

Варіативність та нерівномірність "стратегічних парт"
нерств" пояснюється дією логіки у кожному партнерстві.
Цією потрійною логікою є: 1) логіка інтеграції; 2) логіка
структури зовнішніх можливостей; 3) логіка пошуку ЄС
власної ідентичності через зовнішню політику. Логіка інтег"
рації стосується способів відчуття потреб у проекті євро"
пейської інтеграції по мірі розвитку зовнішньої політики ЄС.
Крім інших ефектів, ця логіка створює ситуацію, коли зовн"
ішня політика є побічним результатом або відображенням
внутрішніх потреб, коли зовнішня політика розглядається
як засіб забезпечення "клапана безпеки" для ризиків, що
з'являються по мірі просування (або при відсутності просу"
вання) інтеграційного проекту. "Зовнішня" логіка може роз"
глядатися як відображення обмежень та можливостей, які
виникають на глобальному рівні, наприклад, обмежень та
можливостей, пов'язних із наслідками кінця холодної війни
або нових викликів стабільності зразка ХХІ століття. Логі"
ка "ідентичності" розглядає зовнішню політику ЄС як схиль"
ну до пошуку "європейської" міжнародної ідентичності, а
відтак до створення образів та інтерпретацій ЄС як всере"
дині ЄС, так і за його межами. Кожна з логік передбачає
характерні для неї моделі діяльності та критерії "ефектив"
ності" в контексті зовнішньої політики ЄС.

У 2011 році у ЄС склалося десять стратегічних парт"
нерств з третіми країнами: Бразилією, Канадою, Китаєм,
Індією, Японією, Мексикою, Росією, ПАР, Південною Ко"
реєю і США. Проте не до кінця визначені критерії, на ос"
нові яких складався цей список. Деякі країни (наприклад,
США) є природними партнерами ЄС, в той час як інші краї"
ни (наприклад, Китай і Росія) — занадто великі, щоб їх ігно"
рувати. Що стосується решти країн зі списку, стратегічне
обгрунтування не є до кінця очевидним. Їх включення до
переліку пояснюється більшою мірою політичними та інсти"
туційними мотивами, ніж виваженими стратегічними мірку"
ваннями. [16]. При найближчому розгляді стратегічні парт"
нерства виявилися не такими вже й стратегічними, зважаю"
чи на цілий ряд причин, серед яких виокремлюємо наступні:
1) не всі партнери стратегічно рівні; 2) ЄС не співпрацює зі
своїми партнерами по більшості дійсно стратегічних про"
блем; 3) стратегічне партнерство не має структурного або
інституційного впливу на відносини; 4) у багатьох випадках
ЄС сам не розглядається в якості стратегічного партнера
для означених країн [16].

Щодо КНР, то на сьогоднішній день дипломатичні відно"
сини Китаю з іншими країнами можуть бути розділені на

кілька рівнів: прості дипломатичні відносини, відносини доб"
росусідства і дружби, відносини партнерства і співпраці.
Відносини партнерства поділяються на спільне партнерство,
конструктивне партнерство, всебічне співробітництво й
партнерство, стратегічне партнерство, стратегічна взаємо"
дія та партнерство і всебічне стратегічне співробітництво й
партнерство.

Детермінантами "стратегічного партнерства" Китаю ви"
ступають наступні характерні риси останнього:

1. Неконфронтація. Загалом, існують три основні фор"
ми міжнародних відносин, зокрема, конкуренція, співробі"
тництво й конфлікт. Таким чином, міжнародні відносини
можна розділити на два типи, конфронтація й відмова від
конфронтації.

2. Неприєднання та невживання заходів проти якоїсь
третьої країни.

3. Низький рівень політичного співробітництва. Термін
"стратегія" використовується на більш високому політич"
ному рівні діалогу в міжнародних відносинах, наприклад, у
політиці, військових питаннях і питаннях безпеки. Тим не
менш, стратегічне партнерство між Китаєм та іншими краї"
нами характеризується низьким рівнем політичної співпраці
й має символічне, а не фактичне значення. Будь то великі чи
малі країни, Китай з усіма своїми стратегічними партнера"
ми основний акцент робить на подальшому зміцненні двос"
тороннього співробітництва в економічній, науковій та куль"
турній галузях

Основні критерії стратегічного партнерства ЄС поля"
гають в такому:

1. Обопільній зацікавленості партнерів у співпраці і ве"
ликій кількості сфер для співпраці.

2. Принципово важливих стратегічних цілях, досягнен"
ня яких можливе лише при серйозній координації зусиль
сторін.

3. Довгостроковому характері відносин.
4. Правовій базі партнерства, де закріплено зміст

співробітництва і механізми його реалізації.
5. Існуванні усталених механізмів, за допомогою яких

реалізується стратегічне партнерство.
6. Здатності сторін враховувати інтереси один одного,

йти на компроміси, підтримувати партнера, навіть якщо в
цьому немає очевидної вигоди.

7. Взаємній відмові від дискримінаційних та ультиматив"
них дій щодо партнера.

8. Загальних цінностях, що лежать в основі політичної
системи партнерів.

9. Ефективності, що описує ситуацію, за якої резуль"
тати партнерства зачіпають не тільки політичні еліти, але й
суспільство в цілому, стосуються життя пересічних грома"
дян.

Безумовно, наведеними вище принципами список фак"
торів, що впливають на стратегічне партнерство, не вичер"
пується. Дж. Холслаг [8] визначає ВСП між ЄС та Китаєм
на основі п'яти заздалегідь заданих параметрів (глобальних,
довгострокових, багатовимірних і основаних на загальних
очікуваннях) і у подальшому аналізує успіх цього партнер"
ства з точки зору політичних пріоритетів у спільних комю"
ніке та результатів політики в окремих сферах. На основі
цього Дж. Холслаг [8, c. 309] показує, чому ВСП між ЄС та
Китаєм не втілюється — ані на папері, ані на практиці. Ви"
користовуючи цей підхід, Дж. Мен [9, c. 346] інтерпретує
стратегічне партнерство з точки зору стратегічного збли"
ження і, підкреслюючи дедалі більш розбіжні інтереси обох
партнерів, робить висновок, що поки що "передчасно виз"
начати це партнерство як стратегічне". Відповідно до цього
Дж. Мен [9, c. 346] оцінює ЄС та Китай як "незіставних"
партнерів, особливо враховуючи їхні відмінні погляди на
питання суверенітету та права людини.

У ЄС на офіційному рівні в якості основних напрямків
співпраці з Китаєм виділяють наступні [11]: політичний діа"
лог (у тому числі діалог у сфері прав людини); торгово"еко"
номічне співробітництво; сприяння розвитку Китаю (про"
сування економічних і соціальних реформ, співпраця по лінії
місцевого управління, адміністративних і судових органів);
співпраця у сфері науки і технологій, енергетики, а також в
питаннях захисту навколишнього середовища; взаємодія у
сфері інформаційного суспільства та ЗМІ.

Щорічний Стратегічний діалог на вищому рівні з по"
літичних, двосторонніх та глобальних питань завершився
створенням у 2012 р. Діалогу на вищому рівні між Китаєм
та ЄС, який заклав основу для проведення щорічного самі"
ту ЄС"Китай. Сімнадцята зустріч лідерів ЄС та Китаю в цьо"
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му форматі відбулась в Брюсселі 29 серпня 2015 р. Таким
чином, всеохоплююче стратегічне партнерство між ЄС та
Китаєм, яке розпочалося у 2013 році, набуло подальшого
розвитку і вийшло за суто економічні межі, сприяючи
підприємництву, міжнародній безпеці, захисту навколиш"
нього середовища і обміну вченими, що мало довгострокові
вигоди для громадян як ЄС, так і Китаю.

Наразі діють понад 60 діалогів вищого рівня, які сприя"
ють побудові широкомасштабних відносин. Порядок денний
співпраці між ЄС та Китам до 2020 р. [6], ухвалений на 16"му
саміті ЄС"Китай у листопаді 2013 року, заклав базу для відно"
син між Китаєм та ЄС до 2020 року у чотирьох головних сфе"
рах: мир, процвітання, сталий розвиток та обмін між людь"
ми. Китай також висуває перед Європою серйозну міжнарод"
ну економічну дилему. Країни"члени ЄС не дійшли згоди щодо
відповіді на зростання економічної конкуренції. На одній чаші
ваг знаходяться ті країни ЄС, які розглядають конкуренцію
з боку Китаю як загрозу їхнім національним економікам.
Серед них — Італія, Португалія та Іспанія, зайнятість в яких
в основному залежить від трудомістких галузей обробної
промисловості, але через надто високі витрати на працю їхні
товари не можуть конкурувати з масовим виробництвом на
Сході. Зважаючи на їхні негативні торговельні баланси, для
них має значення кожен контейнер з китайським одягом або
взуттям. Промислово розвинені країни, як Німеччина,
Фінляндія та Швеція, завжди складали противагу вищезга"
даній групі країн. Бажаючи більш відкритих торговельних
відносин із Китаєм, вони відхиляли пропозиції щодо запро"
вадження заходів протидії, зокрема антидемпінгових проце"
дур. Водночас в результаті глобальної економічної кризи
вони також стали більше відчувати конкурентний тиск та схи"
лятися до захисту національних ринків. Одним із нових явищ
останнього часу стало більш позитивне ставлення до Китаю
з боку нових країн"членів ЄС. Спочатку вважалося, що краї"
ни Східної Європи розглядатимуть Китай як економічного
конкурента, але вони, навпаки, забажали більш тісних тор"
говельних відносин з КНР.

Попри неоднозначність інтерпретацій місця і ролі
міжкраїнового стратегічного партнерства, співпраця ЄС та
КНР характеризується наступним:

1. ЄС та Китай мають одні з найбільших у світі торго"
вельних відносин. ЄС є найбільшим торговельним партне"
ром Китаю, а Китай є другим найбільшим торговельним
партнером ЄС після США. Торгівля товарами між ЄС та
Китаєм у 2014 р. склала 467 млрд євро, а торгівля послуга"
ми сягнула 54 млрд євро. Торгівля та обмін інвестиціями між
ЄС та Китаєм стали одним з головних джерел добробуту,
робочих місць, розвитку та інновацій. Обидва партнери
спільно діють для забезпечення швидкого, сталого та зба"
лансованого зростання, а також мають спільну зацікав"
леність у роботі в напрямі більш стабільного та безпечного
світу, в якому панує загальний добробут.

2. Частка ЄС у сукупному обсязі прямих іноземних інве"
стицій (ПІІ) до Китаю є стабільною та складає приблизно
одну п'яту. Завдяки цьому ЄС входить до першої п'ятірки
постачальників ПІІ до Китаю. Однак цю частку можна на"
багато збільшити, оскільки вона складає лише 6% від сукуп"
ного обсягу ПІІ з ЄС, а частка ЄС у сукупних ПІІ з Китаю
залишається такою ж малою. Переговори між ЄС та Китаєм
щодо інвестицій спрямовані на покращення доступу на ри"
нок інвестицій, а також загального інвестиційного клімату
в Китаї для інвесторів із ЄС і навпаки.

3. ЄС і Китай також працюють в напрямі зближення стан"
дартів. Сучасна система стандартизації Китаю базується на
близько сотні європейських стандартів, що сприяє полегшен"
ню торгівлі. Європейсько"китайська інформаційна платфор"
ма стандартизації надає компаніям легкодоступну, чітку та
безплатну інформацію щодо стандартів та доступу на ринок
для продукції, яка регулюється законодавством ЄС та Китаю.

4. Більш безпечна продукція для європейських спожи"
вачів. Інформація про небезпечну нехарчову продукцію,
імпортовану з Китаю та таку, що потрапила до Європейсь"
кої системи швидкого оповіщення, передається китайській
владі починаючи з 2006 року. Відтоді це дозволило ки"
тайській владі розслідувати понад 3000 випадків та припи"
нити експорт тих видів продукції, які були підтверджені як
небезпечні.

5. ЄС та Китай зобов'язуться розвивати митну співпра"
цю та покращувати зв'язки у цій сфері для полегшення та
прискорення торгівлі та боротьби з нелегальними потока"
ми товарів. Важливою її частиною є взаємне визнання упов"
новажених економічних операторів (це поняття було впро"

ваджене в 2005 році після прийняття Всесвітньою митною
організацією першої редакції Рамкових стандартів безпеки
і спрощення міжнародної торгівлі), з приводу чого було
підписано спільну заяву під час саміту ЄС"Китай у 2015 році.

6. Серед іншого, співпраця відбувається під таким гас"
лами: "зробимо світ більш безпечним місцем"; "люди, освіта
та обміни"; "права людини та розвиток". Зокрема, партнер"
ство в сфері енергетики, інновацій та розвитку передбачає
врахування проблем глобального потепління. Так, уряд
Китаю підвищив увагу до захисту навколишнього середо"
вища і актуалізував необхідність поступового переходу на
філософію низьковуглецевої економіки, що створило б нові
можливості для розвитку співпраці між ЄС та Китаєм у ви"
рішенні проблем навколишнього середовища та змін кліма"
ту на національному на глобальному рівні. Протягом 2005—
2020 років Китай планує скоротити викиди CO2 на 40—45%.

7. Задоволення потреб в енергії має вирішальне значен"
ня як для економіки Китаю, так і країн ЄС, а тому двосто"
роння співпраця, серед іншого, фокусується на питаннях ско"
рочення споживання енергії на тлі підвищення ефективності
її використання та забезпечення її стабільного постачання.

8. ЄС та Китай співпрацюють у сфері зміни клімату зад"
ля інвестування у розвиток економічно ефективного вироб"
ництва з низьким рівнем споживання вугілля. Під егідою
Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату за результа"
тами Конференції ООН з проблем зміни клімату активізо"
вано двосторонню співпрацю з проблем клімату в таких
сферах, як: внутрішня політика пом'якшення наслідків
кліматичних змін; реформування ринків вугілля; будівниц"
тво міст з низьким споживанням вугілля; скорочення викидів
парникових газів літаками та суднами; торгівля викидами.

9. Починаючи з 2012 р., розпочалось партнерство між
ЄС та Китаєм щодо урбанізації спрямовується на вирішен"
ня економічних, соціальних та екологічних проблем урбан"
ізації. За прогнозами, 250 млн китайських громадян пере"
селяться у міста у найближчі десятиліття. Очікувані вигоди
від співпраці між ЄС та Китаєм включають зниження по"
треб китайських місць у ресурсах, підвищення якості жит"
тя у китайських місцях і нові бізнес"можливості для ком"
паній з ЄС. ЄС і Китай створюють місця"побратими та інші
механізми сприяння обміну досвідом та спільним проектам
в широкому спектрі видів діяльності — від створення енер"
гоощадних будинків до комплексної утилізації води та
відходів, в тому числі забезпечення соціальної інклюзив"
ності, покращення місцевої інфраструктури, надання ефек"
тивних суспільних послуг, контроль над якістю міського
повітря для покращення життя громадян.

10. ЄС і Китай співпрацюють у питаннях сталого роз"
витку сільської місцевості, а також у вирішенні таких про"
блем, як продовольча безпека (вирішення проблем органіч"
ного виробництва продовольства та боротьба із захворю"
ваннями рослин і тварин). Згідно з прогнозами, це, серед
іншого, має вирішити проблему скорочення асиметрії роз"
витку між сільськими та міськими місцевостями.

11. Активною є співпраця в сфері технології та інно"
вацій, особливо після створення у 2013 році діалогу між ЄС
та Китаєм щодо співпраці у сфері інновацій на рівні
міністерств. Китай є ключовим партнером в рамках Програ"
ми науково"технологічного розвитку ЄС "Горизонт — 2020"
з бюджетом у 80 млрд євро на 2014—2020 роки. Китайські
дослідники та компанії запрошуються до участі на рівноп"
равній основі у складі європейських дослідницьких колек"
тивів. Китай та ЄС співпрацюють над забезпеченням взаєм"
ного доступу до китайських та європейських програм фінан"
сування досліджень та інновацій. Це передбачає запровад"
ження правил участі, основаних на рівноправності у відно"
синах, регулярний обмін даними про фактичну кількість
учасників та гарантію отримання учасниками своєчасної та
чіткої інформації. Новий механізм спільного фінансування
забезпечуватиме підтримку спільних наукових та інновац"
ійних проектів у стратегічних сферах, що становлять
спільний інтерес. ЄС та Китай також співпрацюють у пи"
таннях скорочення ризику катастроф та їх контролю, вклю"
чаючи створення стійких до землетрусів будинків, поперед"
ження хімічних аварій та готовність до їхнього усунення в
разі їхнього настання, картографування населених пунктів.

12. Космос є сектором, де міжнародна співпраця є обо"
в'язковою та необхідною. ЄС і Китай ведуть успішний діа"
лог з питань супутникової навігації, спостережень Землі та
досліджень космосу. Нещодавно ЄС і Китай досягли угоди
щодо координації частот між навігаційними системами су"
путників Галілео і Бейду.
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ВИСНОВКИ
Окреслене дозволяє стверджувати, що стратегічне парт"

нерство між ЄС і Китаєм має чимало напрямів для реалізації
обопільних інтенцій. Водночас перспективи побудови більш
глибокого співробітництва обмежуються позицією Китаю
щодо недоторканості суверенності процесів прийняття рішень,
спираючись на власні принципи. Існує очевидний розрив між
підходом Китаю, згідно з яким підгрунтям для співпраці ма"
ють бути різноманітність норм і спільні інтереси, і підходом
Європи, згідно з яким відмінності в інтересах можуть бути
подолані через досягнення згоди щодо універсальних політич"
них правил. Звідси слідує друге протиріччя. ЄС схильний вва"
жати, що поява багатополярного світового порядку призведе
до ефективної багатосторонньої співпраці, і що держави,
подібні Китаю, після цього відмовляться від принципів суве"
ренності та невтручання. Водночас Пекін застосовує усю свою
потужну вагу для відстоювання цих принципів у міжнародних
інституціях таких, як ООН. Нормативні рамки міжнародної
співпраці є ключовим джерелом протиріч та перепоною для
досягнення згоди щодо базових принципів співпраці. Цей роз"
рив посилюється появою нової дилеми безпеки, яка збігаєть"
ся у часі з ерозією біполярного світового порядку. Що сто"
сується подальших перспектив стратегічного партнерства, то
основним завданням для ЄС та Китаю є створення механізму,
здатного, з одного боку, формулювати довгострокові цілі
співробітництва, а з іншого — запобігати появі нових проблем
(наприклад, сприяти вирішенню питання про зняття ембарго
на постачання зброї або проблем у торгівлі текстилем). ЄС має
намір змусити Китай підписати так звані "сasuals" — стандартні
статті — з міграції, захисту інтелектуальної власності та
підтримки спільних цінностей.

Таким чином, відносини між ЄС і Китаєм продемонст"
рували потужний імпульс на тлі зростаючої економічної
взаємозалежності, що супроводжується постійним поглиб"
ленням політичного діалогу. Мова поки не йде про повне
заміщення двосторонніх відносин країн"членів ЄС та КНР
на діалог з Брюсселем, однак по мірі затвердження ЄС в ролі
глобального лідера, відносини з ним відіграватимуть дедалі
більшу роль для КНР, який прагне зайняти домінантну по"
зицію у світовій політиці.
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