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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Активізація дипломатичних, 

енергетичних і економічних інтересів Китайської Народної Республіки в 

стратегічно важливому регіоні Перської затоки стала однією з найбільш 

помітних міжнародно-політичних тенденцій останніх років. Стрімке 

економічне зростання, прискорена інтеграція в світову економіку призвели 

до посилення впливу КНР на міжнародні відносини, зміни статусу на 

міжнародній арені, виходу на позиції відповідальної глобальної держави 

(responsible global power). Раніше Китай розглядав себе в якості 

регіонального лідера, але завдяки проведенню багатовекторної політики він 

поступово перетворюється на глобальний центр сили.  

Позиціювання Китаю в якості однієї з провідних світових держав 

передбачало розширення сфери його зовнішньополітичних інтересів, зокрема 

на регіон Перської затоки. Зовнішньополітична стратегія КНР в регіоні 

Перської затоки виступає в якості одного з важливих векторів реалізації 

нового статусу відповідальної глобальної держави і ролі як одночасно 

регіональної і світової держави. Особливе місце цього регіону в міжнародних 

відносинах визначається факторами геополітичного і геоекономічного 

характеру, перш за все енергетичною, стратегічною, безпековою та 

культурно-релігійною цінністю. Перська затока грає найважливішу роль в 

системі глобальної енергетичної безпеки. В сучасній системі міжнародних 

відносин особлива роль країн регіону визначається масштабами і темпами 

їхнього технологічного розвитку. Регіон перетворюється в один з центрів 

міжнародної політики та економічних відносин, де стикаються інтереси 

провідних держав світу – США, КНР, Індії, Японії, РФ, ЄС. 

Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена наступними 

чинниками: 
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1. зростанням значення КНР в сучасній системі міжнародних 

відносин в контексті набуття нею статусу «відповідальної глобальної 

держави»;  

2. зміна статусу КНР на міжнародній арені, вихід на позиції 

відповідальної глобальної держави актуалізує дослідження еволюції її 

зовнішньополітичної стратегії в регіоні Перської затоки як одному з 

найважливіших векторів реалізації цього статусу;  

3. особливим місцем регіону Перської затоки в міжнародних 

відносинах; 

4.  зацікавленістю України у розбудові ефективних відносин як з 

КНР, так і важливістю аналізу стратегії Китаю в регіоні Перської затоки з 

метою критичного використання цього досвіду для розвитку співробітництва 

України з багатими на нафту країнами цього регіону;  

5. недостатньою вивченістю цієї проблеми в міжнародно-політичній 

науці.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Наукове дослідження виконано в межах комплексної програми науково-

дослідних робіт Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації» (затвердженої на Вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 20 червня 2011 року, 

протокол № 13) та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

№ 0111U007054 «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема, 

її підрозділу 1 «Україна в сучасних політичних та безпекових процесах»). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

аналіз та оцінка результативності зовнішньополітичної стратегії КНР в 

регіоні Перської затоки відповідно до оголошеного нею статусу 

відповідальної глобальної держави, визначення її динаміки, особливостей, 

пріоритетів, принципів, цілей, напрямів та засобів реалізації. В цьому регіоні 
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Китай проводить багатовекторну політику, крізь призму основних моментів 

якої можна визначити ряд істотних елементів зовнішньополітичної стратегії 

Пекіну загалом. 

Відповідно до мети визначені основні завдання роботи: 

– визначити концептуально-теоретичні засади дослідження зовнішньої 

політики КНР в контексті китайської стратегічної культури, з'ясувати ступінь 

інтегрованості традиційних цивілізаційних цінностей та пріоритетів 

міжнародної поведінки у сучасну зовнішньополітичну стратегію КНР;  

– проаналізувати доктринальні засади зовнішньополітичного курсу 

КНР в регіоні Перської затоки; 

– виявити особливості Перської затоки як геополітичного регіону та 

встановити їх вплив на зовнішньополітичну стратегію КНР;  

– визначити геополітичні та геоекономічні інтереси КНР в регіоні, на 

основі чого з’ясувати основні засоби їхньої реалізації; 

– встановити особливості взаємодії КНР з іншими зовнірегіональними 

акторами у контексті суперництва за вплив в регіоні; 

– виявити особливості та пріоритети двостороннього співробітництва 

КНР з країнами регіону;  

– визначити особливості та етапи формування системи 

багатостороннього співробітництва в межах стратегічного діалогу КНР-

РСАДПЗ і надати оцінку ефективності багаторівневої системи 

двостороннього та багатостороннього співробітництва Китаю з країнами 

Затоки; 

Об'єктом дослідження є зовнішня політика КНР в контексті стратегії 

набуття статусу відповідальної глобальної держави.  

Предметом дослідження є еволюція зовнішньополітичної стратегії 

КНР в регіоні Перської затоки. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 

постбіполярності, що пов'язано з переглядом структури світополітичної 

системи і місця в ній КНР, поступовому збільшенні внеску і ступеню участі 
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країни в глобальній та регіональній діяльності, що є як наслідком зростаючої 

могутності КНР, так і результатом взаємодії національних інтересів КНР і 

очікувань від неї світового співтовариства. Це реалізується в її практичній 

діяльності на міжнародній арені, зокрема в регіоні Перської затоки. При 

висвітленні еволюції політики КНР в цьому регіоні авторка виходила за 

окреслені хронологічні межі, що надало змогу здійснити компаративний 

аналіз стратегій зовнішньої політики попередніх поколінь китайського 

керівництва, з’ясувати особливості та ефективність реалізації там 

геополітичних та геоекономічних інтересів КНР. 

Методи дослідження. Методологічна структура роботи передбачає 

аналіз відносин КНР з країнами Перської затоки на трьох рівнях: теоретико-

концептуальному (аналіз ідейно-теоретичного фундаменту зовнішньої 

політики в контексті стратегічної культури Китаю); доктринальному (аналіз 

зовнішньополітичних стратегій та доктрин як офіційно сформульованих 

універсальних керівних принципів зовнішньої та військової політики Китаю); 

на практико-політичному– як аналіз реалізації політико-стратегічного курсу 

країни в регіоні Перської затоки. 

В основу дисертаційної роботи було покладено багаторівневу 

методологію аналізу, що передбачає філософський, загальнонауковий і 

конкретно-науковий рівні. Дослідження проведене з використанням 

сукупності як загальнонаукових, так і виключно політологічних методів 

аналізу. Автором були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи 

пізнання, серед яких: історико-порівняльний, проблемно-хронологічний та 

ретроспективний. Також активно використовується структурно-

функціональний аналіз, за допомогою якого із загальної структури відносин 

між КНР та країнами Перської затоки були виділені пріоритетні для 

дослідження сфери та суб’єкти. 

Прагнення автора здійснити систематизацію та поглибити 

концептуально-теоретичні підходи до дослідження специфіки, сутності та 

еволюції зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки, 
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визначити базові теорії та концепції, що впливають на її формування та 

реалізацію зумовили вибір системного підходу в якості базового. В 

дисертації використаний діалектичний метод у формі аналізу структури, 

елементів, зв’язків у глобальній міжнародній системі, у регіональній – 

близькосхідній та у субрегіональній системі міжнародних відносин в 

Перській затоці. Системний підхід дав можливість систематизувати основні 

процеси в міжнародній системі, визначити характер і зміст взаємодій між її 

елементами, закономірності та особливості взаємодії елементів системи та 

їхнього впливу на політику КНР.  

При аналізі як еволюції відносин КНР з країнами регіону, так і 

еволюції політики сторін, використовувався критичний підхід, який надав 

можливості визначити рівень відповідності їхньої реальної політики 

задекларованим цілям і принципам.  

У теоретичному плані автор застосовує поєднання реалістичного 

підходу, що концентрує увагу на необхідності захисту Китаєм національних 

інтересів, та конструктивістського підходу в рамках дослідження впливу 

історичних подій на формування соціального контексту його 

зовнішньополітичної стратегії. 

Цивілізаційний підхід надав автору можливості визначити вплив 

традиційних цінностей на особливості зовнішньополітичної стратегії Китаю 

та проаналізувати характер соціокультурної взаємодії в рамках її реалізації. 

Використання геополітичного підходу обумовлюється необхідністю 

визначення особливостей впливу на зовнішньополітичну стратегію Китаю 

факторів залежності від середовища.  

Історико-порівняльний метод використано у формі аналізу ґенези 

відносин КНР з країнами Перської затоки. Компаративний аналіз був 

застосований для виявлення спільного та відмінного в позиціях держав 

регіону щодо Китаю в цілях ідентифікації впливу наведеної диференціації на 

відносини з ними КНР. Автором застосовується порівняльно-критичний 
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аналіз, за допомогою якого були визначені перспективи подальшого розвитку 

відносин.  

Комплексне використання широкого спектру методологічних підходів 

забезпечило цілісне сприйняття об’єкту дослідження в усій системі його 

взаємозв’язків і взаємозалежностей та відповідний аналіз еволюції 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у 

дисертації вперше в українській міжнародно-політичній науці комплексно 

досліджено зовнішньополітичну стратегію КНР в регіоні Перської затоки.  

В процесі дослідження одержано результати, що містять наукову 

новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку окреслених 

проблем: 

Вперше: 

–  обґрунтовано й емпірично доведено, що зовнішньополітична 

стратегія КНР в регіоні Перської затоки виступає, з одного боку, як важлива 

складова її глобальної стратегії, близькосхідного напряму її політики, а з 

іншого – як самостійний напрямок, наділений власною специфікою, 

мотиваційними факторами і практичними засобами реалізації; 

–  структуровано систему зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних пріоритетів Китаю по відношенню до суб’єктів 

міжнародних відносин в районі Перської затоки, яка визначається як 

економічним значенням того чи іншого актора, значенням торгівельно-

економічного співробітництва з ним Пекіну, так і ступенем його політичного 

впливу, на підставі чого аргументовано пріоритетність для політики Пекіну в 

регіоні Перської затоки розвитку відносин з Саудівською Аравією, в той час 

як ІРІ є одним з пріоритетних стратегічних партнерів КНР на глобальному та 

регіональному рівнях; 

–  запропоновано авторське тлумачення теоретико-методологічних 

підходів і концепцій дослідження, структуровано його джерельно-

документальну базу. 
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Удосконалено: 

– теоретико-методологічні підходи до аналізу зовнішньополітичної 

стратегії КНР як на основі аналізу специфіки вказаного регіонального 

напряму, так і з врахуванням особливостей китайської стратегічної культури, 

що сприяло вирішенню пов’язаних з цим методологічних питань; 

– визначення основного інструментарію реалізації політики КНР в 

регіоні Перської затоки, на основі аналізу багаторівневої системи 

двостороннього та багатостороннього співробітництва доведено визначальну 

роль багатостороннього співробітництва в межах РСАДПЗ, з’ясовано його 

етапи і напрями, зроблено висновки щодо його ефективності, доведено, що 

співпраця Китаю з РСАДПЗ та двостороннє співробітництво з державами 

Перської затоки взаємно доповнюють і сприяють один одному; 

– обґрунтування доцільності застосування Україною як 

двостороннього, так і багатостороннього (в межах РСАДПЗ) співробітництва 

для забезпечення цілей зовнішньої політики в регіоні Перської затоки; 

– структурування форм і методів зовнішньополітичного 

інструментарію реалізації політики КНР в регіоні Перської затоки, 

визначення особливостей, пріоритетів, принципів, цілей, напрямів та засобів 

її реалізації. 

Дістало подальший розвиток: 

– визначення особливостей китайської «політики балансування та 

вибіркової підтримки сторін», що на практиці передбачало «неприєднання» 

до різних угрупувань країн в межах регіону і недопущення військового 

«переділу сфер впливу»; 

–  обґрунтування того, що оскільки Китай, на відміну від 

Сполучених Штатів, не визначає загальний напрям геополітичних процесів в 

регіоні Перської затоки, політика США виступає в якості головного 

зовнішнього чинника формування і реалізації зовнішньополітичної стратегії 

КНР в цьому регіоні, а енергетична безпека Китаю багато в чому буде 
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залежати від рівня співробітництва і взаєморозуміння між КНР та 

Сполученими Штатами; 

–  аргументація того, що засобом забезпечення 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів КНР в регіоні 

Перської затоки є створення альтернативи впливу інших зовнірегіональних 

акторів на основі використання можливостей китайської економіки.  

Практичне значення одержаних результатів. Наукове та практичне 

значення дослідження полягає в тому, що теоретичні та практичні висновки 

дисертаційної праці можуть бути використані для подальших досліджень в 

галузі міжнародних відносин, зокрема для розгляду зовнішньої політики КНР 

в умовах постбіполярності. Прикладний аспект роботи полягає в тому, що її 

результати можуть бути корисними для органів державної влади України, 

насамперед Міністерства закордонних справ, для вироблення стратегій та 

концепцій зовнішньополітичної діяльності України на міжнародній арені. 

Теоретичні узагальнення, матеріали, висновки та рекомендації дисертаційної 

роботи також можуть бути використані в навчальному процесі при підготовці 

нормативних і спеціальних курсів з міжнародних відносин та світової 

політики, зовнішньої політики країн Азії, країнознавства, прогнозування 

зовнішньої політики, геополітики, теорії цивілізацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною 

науковою роботою, у ній викладено авторський підхід до визначення 

особливостей трансформації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 

Перської затоки та її впливу на розвиток глобальних і регіональних 

міжнародних відносин. Наукові положення, висновки та рекомендації, у тому 

числі і ті, що характеризують наукову новизну, отримані автором особисто. 

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві, 

відображений окремо у списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження було апробовано на міжнародних, всеукраїнських і 

міжвузівських наукових і науково-практичних конференціях. Серед них, 
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зокрема, ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Науковий діалог «Схід-Захід» (7 червня 2014 р., Хмельницька 

область, м. Кам’янець-Подільський), Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Світове 

співтовариство: глобальні та регіональні виклики), присвячена 70-літтю 

Інституту міжнародних відносин (Київ, 16 жовтня 2014 року), Науково-

практична конференція «Трансатлантична безпека та роль України» (Київ, 19 

березня 2015 року), Міжнародні науково-практичні конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна», Міжвідомча наукова 

конференція «США у сучасних міжнародних трансформаціях: 

концептуальний і прикладний виміри» (Київ, 20 березня 2015 року). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових 

праць загальним обсягом 6, 5 д.а., з яких 7 наукових праць у фахових 

виданнях (3, 5 д. а.), 3 – в іноземних наукових виданнях та 4 – праці 

апробаційного характеру. 

Структура роботи. Структурно дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 239 сторінок, з них 193 сторінки основного тексту, 

список використаних джерел налічує 434 найменування на 46 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1.  

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження зовнішньополітичної стратегії КНР передбачає 

здійснення авторського аналізу на трьох рівнях: теоретико-концептуальному 

(аналіз ідейно-теоретичного фундаменту зовнішньої політики в контексті 

традиційної геополітики та хронополітики Китаю); на доктринальному 

(аналіз зовнішньополітичних стратегій та доктрин як офіційно 

сформульованих універсальних керівних принципів зовнішньої та військової 

політики Китаю); на практико-політичному рівні – як аналіз реалізації 

політико-стратегічного курсу країни на міжнародній арені, зокрема в регіоні 

Перської затоки. Метою даного розділу є визначення концептуально-

теоретичних засад зовнішньополітичної стратегії КНР в контексті китайської 

стратегічної культури та аналіз ступеня розробки об'єкту та предмету нашого 

дослідження в міжнародно-політичній науковій думці. 

 

1.1. Концептуально-теоретичні засади дослідження 

зовнішньополітичної стратегії КНР в контексті китайської стратегічної 

культури 

 

Важливість дослідження концептуально-теоретичних засад зовнішньої 

політики КНР в умовах її становлення як глобальної відповідальної держави 

в контексті китайської стратегічної культури, традиційної геополітики та 

хронополітики, зумовлена посиленням позицій КНР в сучасній структурі 

міжнародних відносин зі збереженням країною традиційних підходів до 

методів формування і шляхів реалізації зовнішньополітичної стратегії, 

оскільки, як зазначає Г. Кіссінджер, «будь-яка спроба зрозуміти дипломатію 

Китаю в ХХ столітті або його роль в ХХІ столітті має базуватись, яким би 
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занадто примітивним це б не здавалось, на розумінні ії в контексті традицій 

цієї країни» [96, С.18]. 

Політика держав базується на певних доктринальних засадах, що 

створює її ідейно-теоретичний фундамент. Немає такої держави, керівники 

якої не прагнули б формувати і здійснювати свою зовнішню політику, 

спираючись на визначену систему теоретико-політичних принципів або 

нормативних положень (теорій, концепцій), тобто на те, що й лежить в основі 

понять «доктрина» та «стратегія». Під доктриною в даному контексті 

розуміємо офіційно проголошену систему універсальних керівних принципів 

зовнішньополітичної діяльності, цілей та засобів політики міжнародних 

акторів. Це прийнята в тій чи іншій державі система поглядів на цілі, 

завдання та характер зовнішньополітичної діяльності, а також на засоби її 

реалізації та забезпечення. Формування доктрини є етапом визначення 

зовнішньополітичної поведінки міжнародного актора, що пов’язаний із 

соціальною легітимізацією його подальшої діяльності в міжнародних 

відносинах. Тому публічний характер політичного процесу і активна 

зовнішньополітична стратегія актора є факторами, що сприяють 

інституалізації доктрини як невід’ємної складової процесу його взаємин з 

іншими міжнародними акторами.  

Під зовнішньополітичною стратегією розуміємо систему практичних 

заходів держави з досягнення цілей зовнішньої політики, а також систему 

теоретичних положень, якими вони регулюються. Вона регулює застосування 

державними органами всіх засобів зовнішньої політики (дипломатичних, 

військових, тощо), визначає ієрархію зовнішньополітичних цілей та критерії 

оцінки ефективності зовнішньополітичної діяльності держави, здійснює 

аналіз динаміки постійних змін відносної цінності та пріоритетності 

поставлених цілей, в тому числі забезпечує адаптацію зовнішньої політики 

до постійних змін умов, у яких вона реалізується. Зовнішньополітична 

діяльність та дипломатія виступають як організаційний процес практичної 

реалізації цілей і задач держави на міжнародній арені.  
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В КНР відсутнє єдине джерело, що містить концепцію зовнішньої 

політики країни. В основі зовнішньої політики Китаю лежить нормативно-

правова база, яка сформувалась в два етапи – після 1949 року і після 1978 

року. Концептуальне забезпечення і документальне оформлення політики 

Китаю, зокрема в регіоні Перської затоки, міститься в комплексі джерел, що 

регламентують його зовнішньополітичну діяльність. До них відносимо 

Конституцію КНР, затверджену на 5-й сесії Загальнокитайського зібрання 

народних представників 4 грудня 1982 року та поправки до неї 1988, 1993 і 

2004 років, постанови з’їздів КПК, міжнародні договори з країнами Перської 

затоки та РСАДПЗ, військову доктрину (закриту) та Білі книги національної 

оборони КНР, які друкуються один раз на два роки, нормативні правові акти 

КНР, що регламентують діяльність федеральних органів державної влади в 

сфері зовнішньої політики та законодавчі акти, які регламентують зовнішню 

торгівлю та інвестиції. 

В 1980-х – 1990-х роках починає формуватись нова 

зовнішньополітична доктрина Китаю, теоретичні засади якої закладались на 

Ш пленумі ЦК КПК в 1978 році і базувались на засадах економічного 

прагматизму. Завданням внутрішньої політики проголошувалось проведення 

т.з. «чотирьох модернізацій», програми, яка передбачала перехід до нової 

моделі економічного розвитку, а завданням зовнішньої політики – 

забезпечення сприятливих умов для здійснення модернізації з метою 

побудови «сяокан» – суспільства середньої заможності, а до сторіччя КНР в 

2049 році перетворення Китаю в заможну, могутню, демократичну, 

цивілізовану та гармонійно модернізовану соціалістичну державу – «датун». 

В зв’язку з цим перед правлячими колами Китаю постає завдання оптимізації 

його місця в структурі світових економічних і науково-технічних контактів. 

Це потребувало деідеологізації зовнішньої політики. Важливим аспектом 

став принципово новий курс КНР на розвиток економічного співробітництва 

– «політика відкритості». В межах «політики економічної відкритості» КНР в 

1980 році вступає до провідних світових економічних організацій – ВБРР та 
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МВФ, в 2001 році – ВТО, з 1993 року почала приймати участь в діалозі в 

межах Великої сімки, працює в межах Великої двадцятки, БРІКС, ШОС. На 

ХVІ з’їзді КПК в 1992 році і на Ш Пленумі КПК ХІV скликання в листопаді 

1993 року КНР проголосила перехід до «соціалістичної ринкової економіки» 

і «реформ відкритості». Це закладає підвалини як для подальшого 

прискореного економічного розвитку країни, так і для активизації 

зовнішньополітичної діяльності.  

Суть реформи зовнішньополітичного курсу КНР полягала в тому, що 

вона перестала реалізовувати свої цілі за рахунок воєнної політики, як це 

було за часів Мао Цзедуна. Більш важливого значення набувала економічна 

взаємодія і створення нових зовнішньополітичних концепцій, які надавали б 

змогу проводити китайську експансію невійськовими засобами: концепції 

«мирного піднесення», «глобальної відповідальності», «концепції наукового 

розвитку», сутність якої полягає в створенні досконалої концепції 

планування розвитку КНР, концепції «гармонійного світу». Концепція 

«гармонійного світу», яка була сформульована в 2005 році Головою КНР Ху 

Цзіньтао і отримала остаточне оформлення на ХVП зїзді КПК, розглядалась в 

якості інтелектуального внеску четвертого покоління китайських керівників 

в розвиток «соціалізму з китайською специфікою». Вона була заснована на 

ідеї мирного шляху розвитку країни, у відповідності з якою безпека КНР 

розглядається як баланс інтересів різних міжнародних акторів та їх 

взаємозалежності. Сутність «концепції комплексної державної могутності» 

полягала в тому, що в сучасних умовах сила держави і її вплив на 

міжнародній арені визначаються не тільки з врахуванням військового 

потенціалу, але й рівня економічного, соціально-культурного та науково-

технічного розвитку, а також збалансованим зовнішньополітичним курсом. 

Ще в умовах біполярного протистояння в Китаї формується концепція 

«багатополярності». Після розпаду СРСР перед Китаєм постає необхідність 

пошуку нової системи зовнішньополітичних координат. Такий підхід 

відбувається в межах поступового позиціювання Китаю в якості 
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«відповідальної глобальної держави», точкою відліку чого можна вважати 

завершення холодної війни [163, c.3-5]. В той же час Китай не висловлював 

претензій на статус глобальної наддержави, продовжуючи позиціювати себе 

як країну, що розвивається, що певною мірою обмежувало зону його 

відповідальності. Адже, з точки зору китайських політологів, на сучасному 

етапі США мають перевагу над іншими державами, але тенденція до 

багатополярності знаходить відображення у формуванні нових полюсів 

багатополярного світу – США, Росії, ЄС, КНР, Японії.  

З метою з’ясування основних форм, методів, напрямів і пріоритетів 

реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки 

вважаємо за необхідне дослідити розуміння її правлячими колами мети та 

загальних принципів зовнішньої політики країни, що надає змогу їх 

подальшої екстраполяції на політику в Перській затоці.  

Офіційно визначена мета зовнішньої політики КНР – створення 

сприятливих зовнішніх умов для розвитку країни. Як зазначається в 

Конституції КНР, «досягнення Китаю в революції та будівництві є 

невід’ємними від підтримки народів світу. Майбутнє Китаю тісно пов’язане 

із майбутнім усього світу. Китай «послідовно проводить незалежну і 

самостійну зовнішню політику, твердо дотримуючись «п’яти принципів 

мирного співіснування», розвиває з іншими країнами дипломатичні 

відносини, економічний та культурний обмін; рішуче виступає проти 

імперіалізму, гегемонізму та колоніалізму; зміцнює згуртованність з 

народами різних країн світу; підтримує справедливу боротьбу пригнічених 

націй за досягнення та збереження національної незалежності, за розвиток 

національної економіки, прикладає зусилля у справі збереження миру в 

усьому світі і сприяє прогресу людства» [120]. 

Виходячи з загальних принципів зовнішньої політики, проголошених в 

Конституції КНР, одним з головних принципів є те, що майбутнє Китаю 

тісно пов’ язане з майбутнім усього світу. 
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Принцип проведення незалежної і самостійної зовнішньої політики на 

практиці передбачає відмову Китаю від вступу в будь-яку коаліцію і 

утримування від занадто тісних відносин, проведення незалежної і 

самостійної зовнішньої політики з іншими центрами сили тільки на основі 

ідей партнерства. Співробітництво з ними не повинне обмежувати його 

свободу дій на міжнародній арені, що відповідає змісту стратагеми «володіти 

цілим світом і не бути вільним в своїх діях – означає перетворювати світ на 

окови для себе». Стратагемність, тобто вміння мислити стратегічно, складати 

довгострокові плани як на державному, так і на особистому рівні, 

прораховувати ситуацію на достатню кількість кроків вперед і вживати 

стратагемні пастки для досягнення успіху, як вважає український дослідник 

В.Головченко, є невід’ємною рисою національного характеру й особливістю 

національної психології китайців [73, – с.26]. 

Що стосується формування системи зовнішньополітичних пріоритетів, 

то визначалися наступні три головні вектори: розвинуті країни; країни, що 

розвиваються і розвинуті країни, які складають «стратегічне оточення» КНР; 

країни, що розвиваються, включно з державами Перської затоки. 

Визначення концептуально-теоретичних засад дослідження 

зовнішньополітичної стратегії Китаю в контексті китайської стратегічної 

культури передбачає у теоретичному плані поєднання автором реалістичного 

підходу, що концентрує увагу на необхідності захисту національних 

інтересів, та конструктивістського підходу в рамках з’ясування впливу 

історичних подій на формування соціального контексту його 

зовнішньополітичної стратегії. 

Цивілізаційний підхід надав автору можливості дослідити вплив 

традиційних цінностей на особливості зовнішньополітичної стратегії Китаю 

та проаналізувати характер соціокультурної взаємодії в рамках її реалізації. 

Використання автором геополітичного підходу обумовлюється необхіднісю 

визначення особливостей впливу на зовнішньополітичну стратегію Китаю 

факторів залежності від середовища, оскільки геополітика вивчає та аналізує 
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сукупність географічних, історичних, політичних та інших факторів, які 

впливають на стратегічний потенціал тієї чи іншої держави.  

Політику КНР на міжнародній арені можна кваліфікувати як 

консервативну, враховуючи той факт, що значна частина основоположних 

зовнішньополітичних принципів залишається незмінною з моменту 

утворення КНР в 1949 році, а деякі і значно раніше. Китайська ментальність 

являє собою поєднання як загальнолюдських, так і унікальних 

характеристик, які історично формувались на основі матеріальних та 

духовних цінностей традиційної культури та інтегративної культури 

світового співтовариства. 

Сучасні китайські концепції міжнародних відносин беруть свій початок 

від традиційної концепції «гармонії» конфуціанства, згідно з якою мир і 

розвиток на міжнародній арені можливі лише тоді, коли кожна країна має 

шанс розвиватись власним шляхом, спираючись на власні релігійні традиції.  

Унікальність Китаю полягає в особливому світосприйнятті, в філософії 

та традиціях, які являють собою ментальність, відмінну від західної. Так, з 

точки зору Г.Кіссінджера, в жодній країні світу, крім Китаю, сучасний лідер 

не розпочне будь-яку масштабну дію, спираючись на стратегічні принципи та 

події тисячолітньої давнини. «Але Китай – унікальна країна. Жодна країна не 

може похвалитись такою тривалою історією цивілізації або таким тісним 

зв’язком з стародавньою історією і класичними принципами стратегії та 

мистецтва управління державою» [96, С.18]. Це безсумнівно, актуалізує 

дослідження впливу традиційної геополітики та хронополітики на 

зовнішньополітичну стратегію КНР в умовах формування нового світового 

порядку та визначення свого місця в ньому, оскільки такий аналіз має 

базуватись на їх розумінні та здійснюватись в контексті традицій цієї країни. 

Як зауважував ще наприкінці ХІХ століття Дж.Хей, «мир на землі спирається 

на Китай. Хто розуміє Китай із соціальної, політичної, економічної, 

релігійної точки зору, той тримає ключ до світової політики на наступні п’ять 

століть» [51, С.436].  
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Ідеї щодо міжнародної політики і дипломатії за європейським зразком 

раніше не входили в практику Китаю, навіть протирічили його традиціям. 

Між Китаєм та Заходом існує також істотне розходження в трактуванні 

призначення й змісту стратегій, що заважало Заходу розуміти стратегічні 

мотиви Китаю, оскільки їх робили спробу трактувати крізь призму західних 

стратегічних аналізів.  

Специфічні культурні та політичні особливості Китаю 

систематизуються автором у рамках поняття «стратегічна культура». 

Китайська стратегічна культура за своєю суттю не відповідає теоретичним 

моделям, які є прийнятними для західного сприйняття. Вживаний нами у 

роботі термін «стратегічна культура» тлумачиться автором як сукупність 

світоглядних уявлень, ідей та типів поведінки, які витікають із спільного 

досвіду та історії і формують колективну ідентичність та відношення до 

інших груп, а також визначають характерні засоби для реалізації 

зовнішньополітичних цілей держави. Одним з перших дослідників, хто 

запропонував термін «стратегічна культура», був Дж. Снайдер, який 

застосовував його до порівняння ядерних доктрин США та СРСР. На його 

думку, еліти демонстрували чіткий напівавтоматичний патерн поведінки, що 

являв собою суміш суспільної думки, історичного та політичного контекстів, 

організаційних особливостей. В подальшому, стратегічна культура 

досліджувалась в рамках різних наукових шкіл і парадигм, з яких, на нашу 

думку, уваги потребують теоретичні доробки А. Джонстона. Концепція, яку 

він називає «культурним реалізмом», мала на меті поєднати політичний 

реалізм з культурними стратегічними поглядами представників окремого 

суспільства як на питання застосування військової сили для досягнення 

національних інтересів у вузькому сенсі, так і на оцінку використання 

економічних та політичних ресурсів, в широкому сенсі.  

А. Джонстон розробив методологічні засади порівняльного аналізу 

стратегічних культур за такими параметрами, як частота конфліктів у 

соціальних відносинах; оцінка ефективності використання сили як методу 



 21 

вирішення соціальних проблем; оцінка конфлікту як гри з нульовою чи 

ненульовою сумою [322; 323]. На одній частині спектру розміщуватиметься 

hard realpolitik, а на іншій – idealpolitik. Окрім парадигмального рівня, 

А.Джонстон також виділяв операційний рівень, на якому ті чи інші засади 

стратегічної культури мають можливість проявити свій вплив на механізм 

прийняття рішень. На цьому рівні стратегічна культура проявляє себе як 

система ранжированих стратегічних преференцій, які мають стабільний 

вплив на об’єкт дослідження. Така методологічна база дала можливість не 

тільки припустити, що стратегічна культура впливає на прийняття 

стратегічних рішень, але і порівнювати стратегічні культури різних країн. 

Дослідження А. Джонстоном китайської стратегічної культури є прикладом 

спроби відфільтрувати єдиний кодекс поведінки з усього масиву інформації, 

положення якого в подальшому використовувати як відправну точку для 

будування гіпотез щодо наявності чи відсутності зв’язку між стратегічною 

культурою та механізмом прийняття рішень у зовнішній політиці. 

Китайська політична думка протягом тисячоліть розробляла власні 

канони стратегічного мислення, засновані на тонкощях, терпінні, на ухиленні 

від використання силових методів [43; 77; 129; 193; 199; 210]. В той же час в 

китайській стратегічній культурі відсутня єдина система поглядів щодо 

ефективності використання військової сили у політичних відносинах. Можна 

говорити про наявність як мінімум двох підходів. Перший – це 

конфуціанська парадигма, яка пропагує правління великодушної, порядної та 

моральної влади. Для цієї парадигми характерною є негативна оцінка явища 

війни. Можливість використання силових методів хоча і визнається, але 

тільки у випадку крайньої необхідності. Конфуцій не спростовував 

необхідності військових приготувань, але цей фактор на фоні правління 

благородного імператора, за його оцінками, втрачав важливість. 

Найголовнішим стратегічним завданням є не здійснення загарбань, а 

попередження створення варварських коаліцій. Інколи і простого морального 

виховання ворога може бути достатньо для зняття загрози безпеці [129].  
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Сунь-цзи, автор трактату «Мистецтво війни», у вигляді афоризмів 

виклав свої спостереження з питань стратегії. На відміну від західних 

авторів, він акцентує увагу на політичних та психологічних аспектах на 

противагу аспектам військовим, а головним результатом конфлікту для нього 

є відмова від конфлікту за рахунок створення відповідної домінуючої 

політичної та психологічної позиції, вважаючи, що «вищою досконалістю є 

не досягнення перемоги в кожній битві, а завдання поразки супротивнику 

навіть не починаючи битви», «найвищою формою війни є завдання удару по 

стратегії супротивника», головним завданням стратега є не тільки аналіз 

конкретної ситуації, а визначення її співвідношення з конкретним 

контекстом, з конфігурацією співвідношення сил [96, с.41-45]. 

Для іншого підходу є характерним аксіоматичні оцінки зовнішнього 

середовища як небезпечного, ворогів як таких, що постійно створюють 

загрозу по свої суті. Інтеракції з ворогами розцінюються як гра з нульовою 

сумою. Квінтесенцією цієї парадигми є стратагема – користуватися вдалою 

нагодою, підлаштовуватися до ситуації. Вона стверджує, що потрібно 

проводити абсолютно гнучку політику, в залежності від зміни ситуації та 

балансу сили. Чим більша перевага у балансі сили, тим більш вигідною є 

наступальна стратегія для знищення ворога. І навпаки: чим менша перевага у 

балансі сили, тим більш вигідна оборонна стратегія для вичікування 

моменту, коли баланс стане більш вигідним.  

Отже, Китай як держава з безперервною історією матеріальної 

цивілізації в п’ять тисячоліть і письмовою історією держави в 3, 5 тисячоліть 

має багатий досвід реалізації власної зовнішньополітичної стратегії. Він 

уособлює велику цивілізацію і багато в чому саме завдяки спадковості і 

безперервності цивілізаційного розвитку посідає значну позицію у світових 

справах. Цивілізаційними особливостями Китаю є висока внутрішня 

гомогенність, незалежність, тривалість і стійкість китайської цивілізації. З 

точки зору українського дослідника Г.Почепцова, в певному сенсі його 

можна вважати одним з найстаріших глобальних проектів [231]. Як вважає 
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російський дослідник А.Ачлей, Китай володіє всіма чотирьма 

проектоутворюючими ознаками, а саме – проектостворюючою територією 

(традиційна територія розселення ханьців в долинах рік Хуанхе та Янцзи та в 

найближчих географічних зонах, обмежених Великим степом на півночі, 

горами на заході та півдні, морем на сході), проектоутворюючим народом 

(великоханьці), проектоутворюючою ідеєю – (доктрина Центру світу – 

Піднебесної Серединної Імперії та «Волі Неба») та проектоутворюючою 

елітою – чиновництвом, яке служить державі (раніше під керівництвом 

імператора – «Сина Неба», зараз цю функцію виконує ЦК КПК) [165, С.162-

163]. 

Традиційні цінності, уяви китайців про світ, місце та роль Китаю в 

світовій політиці і економіці виступають в якості фундаменту, який визначає 

його сучасну зовнішньополітичну стратегію. Частково ці уяви спираються на 

традиції китаєцентризму, тобто уяву про те, що в світі існує єдина ідеальна 

держава – Китай, яка знаходиться у центрі Всесвіту [178]. Китаєцентризму 

притаманні вертикальні зв’язки в міжнародних відносинах, від вищого до 

нижчого. Китаєцентризм був породжений основоположними принципами 

конфуціанства, зокрема концепцією патерналізму, ієрархією відносин в 

родині та в общині. Ця ієрархія була спроектована на систему 

взаємовідносин Китаю з зовнішнім світом. Ієрархічність китайського 

суспільства має зовнішньополітичний вимір. Аргументом цього є ідея про те, 

що протягом більшої частини своєї історії Китай розцінював міжнародну 

систему, в якій він знаходився, як таку, що чекає його лідерства. Така 

природа регіональної системи відрізнялася від Вестфальської системи в 

Європі. Міжнародні відносини в Азії характеризувалися значною увагою до 

збереження формальної ієрархії між регіональними акторами. Існуючий стан 

справ допускав неформальну рівність між сторонами. Але поки в системі, де 

центральне положення займає Китай, а менші держави – статус васала, 

зберігаються всі положення формальної ієрархії, існує достатньо мало 

причин для міждержавних війн. Китай протягом більшої частини своєї історії 
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не зустрічав рівноправної конкуренції, з чого можна зробити висновок, що в 

китайській стратегічній культурі існує значний пласт досвіду ведення 

асиметричних конфліктів. У Вестфальській Європі існувала інша традиція: 

держави-нації були формально рівні між собою, але практика доводила 

існування неформальної ієрархії. 

Китаєцентризм обгрунтовував провідну роль Китаю в регіоні і в світі в 

цілому на протязі двох тисячоліть. Ієрархічність та політичний контроль є 

глибоко вкоріненими в стратегічний світогляд китайців. Контекст 

ієрархічності та централізованого політичного контролю був присутній у 

наративах основних релігійно-світоглядних систем китайців – конфуціанства 

і даосизму. В свідомості китайців китайська релігійна традиція по суті є 

єдиною, даосизм відображає духовне життя людини, конфуціанство – 

суспільне, а буддизм потойбічне. 

Незважаючи на революційні трансформації, які були здійснені в епоху 

Мао Цзедуна, китайське суспільство не позбавилося фактору ієрархічності. 

Навіть більше, ця особлива риса суспільства була використана, коли на її 

основі була побудована політика культу особистості. Остання базувалася на 

відношенню до лідера як до батька, який має очолити процес об’єднання 

Китаю та відновити національну гідність. Цей наратив корелюється з одною 

із п’яти класичних конфуціанських норм людських відносин: між батьком і 

сином. 

Основи цього світогляду закладались ще в епоху Шань-Інь і в епоху 

Чжоу, але остаточно сформувались в епоху династії Хань, коли початково 

етноцентричний характер китаєцентризму змінився на імперський. В епоху 

династії Цінь (1644-1911 рр.) зовнішньополітична стратегія Китаю 

базувалась на китаєцентризмі, до середини ХІХ століття китаєцентрична 

система була основою міжнародних відносин в Східній Азії, але була 

зруйнована діями західних колоніальних держав.  

Таким чином, упродовж століть ціннісні орієнтири китайської 

цивілізації практично не змінювалися, і дотепер ґрунтуються на морально-
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етичному вченні конфуціанства. Китайському філософу Конфуцію (551-

479 р. до н.е.) належить авторство щодо переваг цінностей китайського 

суспільства. Внаслідок притаманного Китаю етноцентризму 

зовнішньополітичні образи «інших» країн традиційно оцінювались нижче 

власної країни. Китай вважався оточенним варварами, чий культурний, 

економічний та політичний розвиток є нижчим. Тому завданням китайських 

правителів було залучення «варварів» до цінностей китайської цивілізації. 

Ще на початку нашої ери в Китаї сформувалась політична теорія взаємодії з 

варварами, якими прагнули скоріше маніпулювати, використовуючи хитрощі 

та лестощі, ніж вводити у власний культурній простір. Кордони між Китаєм і 

іншими державами та народами полягали більше в культурніх відмінностях, 

ніж в політичних та територіальних розмежуваннях. А традиційний 

китайський світовий порядок уявлявся як існування Центру світу – 

Піднебесної – Китаю, оточенного залежними державами. Порівнюючи Китай 

і Сполучені Штати, Г.Кіссінджер зазначає, що спільним для них є визнання 

власної «особливої місії», відмінним – те, що Китай ніколи не підтримував 

американську ідею універсалізму для розповсюдження своїх цінностей в 

усьому світі… Китайці вірять в універсальність їхніх цінностей, але вони не 

вважають, що можна стати китайцем, якщо ви там не народилися» [96, Сс. 

32, 100]. 

В конфуціанському Китаї, як підкреслюють І.Іонов та В.Хачатурян, в 

основі цивілізаційної самосвідомості домінували державницькі, імперські 

елементи, на відміну від греків та римлян, з домінуванням елементів 

культурних [89, С.24]. Значно меньшим був пафос універсалізації, 

визнавався, хоча й обмежено, позитивний зміст інших культур. Конфуцій 

говорив, що доброму треба вчитися й у варварів, все чуже робити своїм, 

якщо воно потрібне і корисне. Таким чином, конфуціанство сприяло 

збагаченню країни за рахунок використання корисного досвіду, сполучаючи 

воєдино і недовіру до всього чужого, і тягу до освоєння чужих знань. Китайці 
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не борються з чужими цінностями, вони їх або ігнорують, або адаптують 

найбільш придатні до свого середовища.  

Звичайно, ми не можемо говорити про те, що на сучасному етапі в 

свідомості китайців домінуючими є традиції китаєцентризму, але було б 

невірним не враховувати їх вплив на зовнішню політику країни. 

Кожній цивілізації притаманне й власне сприйняття простору, осільки, 

як зазначає Ф.Ратцель, «простір є щось більше, ніж фізико-географічне 

поняття. Він обумовлює ті природні кордони, в яких здійснюється експансія 

народів. Кожна держава і народ мають власну «просторову концепцію», 

тобто розуміння можливих меж своїх територіальних володінь» [172, С.41]. 

Шанування традиційних пріоритетів далося взнаки в абсолютно всіх сферах 

розвитку Китаю, в тому числі – в її «просторовій концепції». С.Хантінгтон 

зазначає, що більш точною назвою китайської цивілізації є не «китайсько-

конфуціанська», незважаючи на те, що конфуціанство є її головною 

складовою, тому що «китайська цивілізація – дещо більше за вчення 

Конфуція і не обмежується також Китаєм як політичної цілісністю. Термін 

«синська», який використовує багато дослідників, більш вдало характеризує 

спільну культуру Китаю і китайських спільнот в Південно-Східній Азії 

усюди поза Китаєм, а також споріднені культури В’єтнаму і Кореї [198, С.54-

55]. З цим пов’язують і досить активне використання терміну «Великий 

Китай», або «велика китайська економіка», під якими розуміють всі 

території, якими управляє КНР, а також території, які знаходяться під її 

контролем, зокрема Тайвань, а в економічному дискурсі кордони «Великого 

Китаю» включають до себе території, де проживає значна кількість етнічних 

китайців (Гонконг, Макао, Сингапур). Китай може розраховувати і на 

підтримку своїх співвітчизників за кордоном. Щорічний прибуток від більш 

ніж 50 млн. китайців, які проживають за кордоном, оцінюється приблизно в 

595 млрд. дол. Вони, за різними оцінками, контролюють 90% економіки 

Індонезії, 75% економіки Тайланду, 50-60% малазійської економіки, 
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повністю контролють економіку Тайваню, Гонконгу та Сингапуру [51, С. 

437]. 

 Використання автором геополітичного підходу обумовлюється тим, 

що геополітика покликана сприяти визначенню національної політики 

держави з урахуванням факторів її залежності від природного середовища. 

Буття та розвиток держави певною мірою залежить від природних умов та 

оточуючого середовища. Оцінка зовнішньополітичної стратегії та силової 

позиції країни повинна починатися з аналізу її географії. Політика держави, 

будь-які політичні процеси та події безумовно залежать від географічних 

чинників, оскільки існує тісний взаємозв'язок географії та політики. 

Геополітика вивчає та аналізує сукупність географічних, історичних, 

політичних та інших факторів, які впливають на стратегічний потенціал тієї 

чи іншої держави. Для континентальних держав величезне значення має 

обсяг їх території, простір виступає для них своєрідним ресурсом, чинником 

могутності та безпеки. Але геополітичний аналіз не повинен обмежуватися 

лише описом сталих показників країни як географічної одиниці без 

врахування історичних, політичних, цивілізаційних та інших факторів [123, 

с.48-49].  

Величезні пустелі Центральної Азії відокремлювали Китай від 

розташованих на Близькому Сході культур Персії та Вавилону, і, тим паче, 

від Римської імперії. Китайська «Блискуча ізоляція» впливала на свідомість 

китайців і їх уяву щодо власної унікальності. В архетипах свідомості 

китайців їхня країна – це Піднебісна імперія в їх уявному погляді з небес. В 

той час, як інші держави називали себе за ім’ям етнічних груп або у 

відповідності з географічними поняттями, Китай назвав себе «Чжунго» – 

«Срединне царство» або «Срединна держава». Тому у китайському світогляді 

весь піднебісний світ поділяється на центр (чжун) – Китай і на чотири 

сторони світу – околиці (переферію, вай). Від центру по околицям 

розташоване близьке коло країн, які мали почесне смислове визначення «го», 

тобто «держава». Це Японія, Корея, В’єтнам, Таїланд, Бірма, Індія, Тибет, 
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Західний кордон (Туркестан) та Монголія. За межею «близького кола» 

розташована віддалена околиця світу, заселена чужинцями, лише незначна 

частина яких отримала визначення «го»(«держава). Це – Велика Британія 

(країна видатного таланту – Ін-го), Франція (країна логіки закону – Фа-го), 

Німеччина (держава морального прикладу – Де-го), США (чудова держава – 

Мей-го). Це держави «першого сорту», після яких йдуть інші – перш за все 

Португалія (країна знавців винограду – путаоя) та народи під загальною 

назвою «Звернені до себе» – «хуйцзу»- тобто мусульмани [14, С. 9-11]. Отже, 

в китайській світоглядній системі країни Близького Сходу займали почесне 

місце одразу після держав, що отримали титул «го» [14, С.31-32].  

За тисячоліття існування китайської цивілізації Китаю ніколи не 

доводилось мати справу з іншими країнами або цивілізаціями, які були 

співставимими для нього за своїми масштабами та досконалістю. Він 

традиційно на протязі вісімнадцяти з двадцяти останнії століть переважав 

решту світу не тільки за кількістю населення і розмірами території, але й 

виробляв більшу частину світового ВНП. Ще в 1820 році він виробляв біля 

30% світового ВНП, що перевищувало ВНП Західної та Східної Європи, а 

таком Сполучених Штатів [96, С. 27]. Його, за образним порівнянням Ж.-П. 

Лехманна за певною аналогією з Великою Британією, «блискуча ізоляція» 

[16, C.171] багато в чому пояснювалась самодостатністю і впевненістю в 

перевазі китайського суспільства. Китайці здавна почали відчувати значення 

розповсюдження своєї культури, при цьому завжди визнаючи власну 

культурну та політичну зверхність [96, С.100]. 

Традиційний китайський світовий порядок уявляв існування Центру 

світу – Китаю, оточеного залежними державами. Територіальні зазіхання 

китайської імперії обмежувались краями водних просторів. Слід нагадати, 

що з часів династії Сун (960-1279 рр.) Китаю належала світова першість в 

навігаційній справі. В період 1404-1433 рр. адмірал Чжен Хе здійснює 

морську експедицію, оснащення якої було набагато кращим, ніж майбутньої 

іспанської армади. Але, на відміну від дій майбутніх конкістадорів під час 
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Великих географічних відкриттів європейців, китайці під час подорожі в 

напряму Яви, Індії та Ормузької протоки не висували жодних територіальних 

претензій, не маючи намірів розширити межі Піднебесної, а лише 

зустрічались з правителями під час зупинок, щоб розповісти про велич 

китайського імператора, передати від нього щедрі дари і запросити до Китаю, 

де вони мали визнати своє залежнє становище, оскільки Китай є центром 

землі. Таку поведінку Г.Кіссинджер розглядав як ранній прояв «м’якої сили» 

у зовнішній політиці Китаю, яка мала на меті створити сприятливі умови для 

китайських торговців [96, С. 24-25].  

З точки зору китайських мудреців, мир не може бути завойований, 

тому краще займатись власними територіями. Тому китайці на довгий час 

відмовились від традицій мореплавства. З ХV століття культурний 

експансіонізм китайців трансформувався в культурний ізоляціонізм, 

характерний для імперського світогляду [89, С. 24]. Європа знаходилася 

далеко від Китаю і була недосяжною для китайської культури, тому не мало 

жодного сенсу здійснювати вплив на країни, які так далеко розташовані. 

Крім того, за відомим висловом китайського імператора британському послу 

в 1793 році, «Європою, на жаль, неможливо володіти» [96, С.23]. 

Дослідження концептуально-теоретичних засад зовнішньополітичної 

стратегії Китаю передбачає використання як геополітичного, так і 

хронополітичного підходу, оскільки кожній цивілізацій притаманне власне 

сприйняття не тільки простору, але і часу. Хоча практично вся філософська 

історія ХХ століття була історією дослідження часу в його різних аспектах, 

хронополітика, або темпоральна політологія являє собою порівняно новий 

напрям політології, предметом дослідження якої виступає вивчення 

політичних часів (темпоральностей) в багатовимірності їх форм у всіх виявах 

та на всіх рівнях політичної реальності [172]. У вузькому розумінні 

хронополітика – це оперативно-тактичні дії політичних акторів у часі для 

досягнення певних цілей. 
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Як пам’ять, так і історія є категоріями часу, внутрішнього і 

зовнішнього, пам’ять являє собою найважливіший механізм конструювання 

політичної історії через ментальні процедури поєднання сьогодення, 

минулого та майбутнього таким чином, щоб сформувався поєднаний 

континуум цих темпоральних паттернів. Фундаментальною гіпотезою такого 

поєднання виступає конструктивізм, у відповідності з його баченням того, 

що історія робиться людьми зараз в залежності від їх бачення минулого, 

тобто в залежності від того, як вони конфігурують та інтерпретують факти 

минулого. Минуле стає історією тоді, коли воно не просто зберігає значення 

в сьогоденні, але й впливає на контури майбутнього. Формування наративів, 

оформлення в них фактів та подій збільшує можливості впливу на людей. Як 

наратив індивідуальної цілісності, так і наратив колективного сприйняття 

осмислюються в категоріях впорядкування об’єкту аналізу, вирішення 

завдань пріоритетного характеру, селекції мотивів послідовності подій та 

відповідальності за їх результат. Наратив завжди є результатом визначеного 

дискурсу, і важливим в ньому є не тільки те, «що», але й «як» розповідається, 

він орієнтований як на минуле, так і на майбутнє. Про це, зокрема, пише 

П.Рікер в своїй праці «Час і нарратив», пояснюючи, як історичні події стають 

джерелом консолідації етнічної солідарності і ідентичності [16, С.181-182].  

Характерною рисою китайського світогляду є увага до минулого, 

пошук істини в історії та використання її уроків. У китайців спостерігати час 

– означає стояти обличчям до минулого, оскільки майбутнє невідоме, на 

відміну від європейської традиції звертатись до майбутнього. Свідомість 

китайців історична, ключ до істини вони шукають в історії, інколи навіть 

частково заперечуючи позитивні наслідки соціальної еволюції [89, С.23-24].  

В історичній концепції конфуціанства значна увага приділялась 

традиціям циклічності. Особливість китайського світогляду полягає в тому, 

що час сприймається не лінійно, а циклічно, тобто у вигляді циклів, які 

повторюються. Китайці сприймають свою історію як зміни, що 

повторюються в циклі. У відповідності зі сформульованною самими 
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китайцями, починаючи ще з Дун Чжуншу, який жив в період правління 

імператора У-ді династії Хань, теорією циклічного розвитку цивілізацій, 

китайська історія пережила п’ять доімперських циклів та сім періодів 

«малого процвітання». Китайська історія розглядається як послідовна зміна 

трьох періодів – хаоса, подолання хаосу шляхом процвітання та «великого 

єднання» державного життя центру та периферії. Мао Цзедун писав, що 

«цикл є нескінченим, розпочинається з неусталеності і йде до сталості, а 

потім знову до неусталеності. Кожен цикл, однак, переносить нас на більш 

високий рівень розвитку. Неусталеність – це нормальний абсолютний стан. В 

той час як усталеність тимчасова і відносна» [96, С.112-116]. 

Зараз Китай знаходиться на найбільш активному етапі свого розвитку – 

на восьмому циклі імперської величі, а з 1977 року переживає восьмий період 

«малого процвітання», пік якого має припадати на 2018-2019 рр. Цей період в 

китайській традиції вважається найкращим. Змістом процвітання є 

нарощування сукупного добробуту держави. Попередній період «малого 

процвітання» припадав на час правління імператора Кансі династії Цін (1662-

1723) і супроводжувався успішною територіальною експансією. Тоді 

відбувалось приєднання до Китаю сусідніх територій – Тайваню, Тибету, 

засвоєння територій Монголії, Туркестана та ін. Особливістю сучасного 

періоду «малого процвітання» визначається пересування стратегічних 

кордонів за межі китайської території мирним шляхом, створення зон вільної 

торгівлі із сусідами, набуття статусу глобальної держави. 

З точки зору швейцарського дослідника Жан-П’єра Лехманна, Китай в 

своєму розвитку пережив п’ять тектонічних зсувів. Першим він назвав 

«блискучу ізоляцію» в ХV столітті, часи правління династії Мін, період 

вдосконалення китайської континентальної імперії. Доля Китаю в світовому 

ВНП збільшилась з 25% в 1500 році до 29% в 1700 році і до 33% в 1820 році 

[16, С.171]. Другий період – це період «100 років приниження» з початку 

Опіумних війн з 1839 році до 1949 року. Третій – це період «маоїстської 

ізоляції» до 1979 року. В цей період доля КНР в населенні світі досягла 23%, 
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в той час як доля ВНП залишилась на рівні 4%. Четвертий період – «визнання 

глобалізації» – з реформ Ден Сяопіна в 1979 році до 2010 року. Внаслідок 

«політики відкритості та реформ» Китай наздогнав Японію і перетворився на 

другу економіку світу. Нарешті, п’ятий «зсув» він охарактеризував як «рушій 

глобалізації», який розпочався в 2011 році і має привести до того, що «ми 

будемо жити в набагато більш китаєцентричному світі», в якому Китай буде 

здійснювати вирішальний економічний і зростаючий політичний вплив на 

глобальну міжнародну систему [16, С.171-172]. Будуть збільшуватись 

масштаби проникнення китайських економічних і політичних інтересів в 

Азію, Африку, Латинську Америку. 

Щодо аналізу уроків історії, то досвід періоду «100 років приниження» 

акцентує увагу на необхідності порядку всередині країни. Починаючи з 

Першої Опіумної війни, протягом наступного століття, Китай зазнавав 

утисків від Великої Британії, Франції, Голландії, Німеччини, Сполучених 

Штатів Америки, Японії і Росії. Це найбільш чітко відобразилося на 

формуванні ретроспективного світогляду і на національних почуттях 

китайців. В Китаї причиною цих явищ вважається внутрішня слабкість при 

династії Цін. Слабкість пов’язують з серією повстань і революцій, що 

тривали протягом всього XIX – початку ХХ ст. «Уроком історії», який був 

засвоєний в результаті цього, стало зведення в категорію імперативів ідей 

про необхідність сильної влади всередині країни та про жорсткий і 

зрадницький характер міжнародних відносин. Звідси беруть свій початок 

надмірна стурбованість китайської політичної еліти питаннями підтримки 

стабільності всередині країни. На думку багатьох дослідників китайської 

культури та історії, ключовим висновком з «уроків історії» є стратагема 

«слабкість та хаос всередині країни стимулюють зовнішню загрозу». Логіка 

цієї стратагеми така: як тільки Китай стає слабким, цим користуються 

зовнішні сили. Ця стратагема сформована на аксіомі, яка розглядає зовнішнє 

середовище як таке, якому не можна довіряти, і формує висновок, що 

порядок і стабільність всередині країни є метою першочергової важливості.  
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Розрив спадкоємності поколінь, згідно з вченням Конфуція – це 

катастрофа для країни. Спадкоємність поколінь запобігає розвитку 

динамічного хаосу, що забезпечує цивілізації більшу захищеність, ніж західні 

дуалістичні парадигми, що викликають нелінійність. Саме тому китайська 

політична еліта таку значну увагу приділяє збереженню спадкоємності під 

час зміни поколінь керівництва. В реалізації так званого «китайського 

проекту» виокремлюють декілька етапів, пов’язаних зі змінами поколінь 

керівництва країни.  

Перший етап (етап Мао Цзедуна – 1959 – 1979 рр.) – перше покоління 

керівників, гасло – «визволення і відродження». До позитивних наслідків 

цього етапу відносять те, що Мао об’єднав країну і відродив дух імперської 

величи, відновив центральну бюрократичну вертикаль. 

Мао Цзедун став першим з часів об’єднання Китаю правителем, який 

порушував традиції, розглядаючи себе як відновлювача Китаю шляхом його 

демонтажу. Китай він планував «розщіпити як атом, щоб вивільнена енергія 

допомогла досягти нових висот» [96, С.112-116]. Саме тому він розпочав 

наступ на традиційну китайську політичну думку, адже конфуціанські 

традиції базувались на всезагальній гармонії, а Мао ідеалізував зіткнення з 

супротивниками. Але, порушуючи традиції, по суті Мао Цзедун уособлював 

діалектичні протиріччя, якими він прагнув маніпулювати. Так, відкрито 

критикуючи конфуціанство, він був добре ознайомлений з класикою і часто її 

цитував та використовував. Зовнішньополітична стратегія Мао Цзедуна була 

побудована на суміші китаєцентричних ідей, ідей світової революції і 

традиційної китайської дипломатії, що використовувала китайську традицію 

маніпулювання варварами. В своїй зовнішній політиці він в меньшій мірі 

спирався на марксистське вчення, в більшій – на традиційні китайські твори 

– конфуціанські тексти, канонічні книги «Двадцять чотири історії», до Сунь-

Цзи, роману «Троєцарство» та іншим книгам про війни та стратегії, навіть 

творам класичної китайської літератури. В розпал широкомасштабної 

критики стародавньої спадщини Китаю Мао Цзедун створював 
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зовнішньополітичні доктрини, використовуючи терміни традиційних 

китайських інтелектуальних ігор, майже обожнював імператора-засновника 

династії Цінь Шихуанді, вважаючи, що управління країною має поєднувати 

методи К. Маркса і Цінь Шихуанді. 

Тому правління Мао в кінцевому випадку стало повторенням 

конфуціанській традиції в дзеркальному відображенні – проголошувався 

повний розрив з минулим, але продовжувалось використання багатьох 

традиційно китайських інститутів, включаючи імперський стиль правління. В 

період культурної революції революційна молодь знищувала історичні 

пам’ятки, спалювала старовинні книги, розкопала могили Конфуція та його 

нащадків. Але після правління Мао Китай залишився однією з 

наймогутніших країн світу, однією з небагатьох комуністичних країн, в якій 

політичні структури збереглись після краху комунізму в інших частинах 

світу. Через 40 років після смерті Мао Цзедуна його наступники знову 

представляють своє суспільство конфуціанським. В 2011 році пам’ятник 

Конфуцію встановили на площі Тяньаньминь біля мавзолею Мао. 

Другий етап (етап Ден Сяопіна – 1979 – 1989 рр.) – друге покоління 

керівників, гасло – «модернізація та нарощування». Саме реформи Ден 

Сяопіна перетворили Китай на світового лідера. 

Третій етап (етап Цзян Цземіна та Ху Цзіньтао – третє покоління 

керівників, гасло – «стабілізація та вирівнювання»(1989- 2009 рр.).  

Четвертий етап (2009 – 2019 рр.) – гасло – «велич та гідність» [14, С. 

200-204]. Перехід влади до нового покоління китайських керівників 

розпочався в листопаді 2012 року і завершився в березні 2013 року. Цілком 

зрозуміло, що нові підходи китайського керівництва до внутрішньої та 

зовнішньої політики опинились в центрі уваги як китайських, так і 

закордонних дослідників, оскільки «Китай перетворився на найбільшу 

торгівельну націю, найбільшого кредитора і на другу економіку світу. Це 

змінило не тільки цю країну, але й характер глобальної економіки» [393].  
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В контексті теми нашого дослідження автором було здійснено 

порівняльний аналіз наукових праць, в яких розглядались зміни у 

зовнішньополітичному курсі КНР після приходу до влади нового 

китайського керівництва, зокрема китайського дослідника Чжао Кезціня 

«Нове покоління китайського керівництва» та «Принципи нової зовнішньої 

політики Китаю» [429, 430], співробітника Британського Королівського 

Інституту міжнародних відносин Тіма Саммерса «Нове керівництво Китаю: 

підходи до міжнародних справ [393] та керівника програми дослідження КНР 

та Азії Ради з міжнародних відносин і деректора її Азійського центру, 

консультанта міністерства закордонних справ Франції професора Франсуа 

Гудмена «Китай Сі Цзіньпіна» [297]. Слід відзначити, що всі автори єдині в 

тому, що для зовнішньої політики нового керівництва притаманний значний 

елемент спадкоємності з попередниками, особливо починаючи з 1992 року 

[393]. В той же час Тім Саммерс акцентує увагу і на нових підходах, зокрема, 

визнаючи, що хоча цілі зовнішньої політики КНР фактично залишились 

незмінними, але з’являються нові тренди, до яких він відносить:  

– констатацію силового транзиту від Заходу до Сходу, те, що 

Сполучені Штати стали більше прислуховуватись до реакції Пекіну на 

міжнародні події і уважно спостерігати за його діями;  

– визнання трансформації світового порядку в бік «мультиполярності», 

появи нових глобальних центрів сили, зокрема Китаю;  

– привабливість китайської моделі розвитку, «китайського консенсусу» 

(на відміну від «вашингтонського консенсусу») щодо альтернативності 

демократичних систем як політичних моделей, який набуває все більше 

прихільників (щодо привабливості «китайського консенсусу» для країн 

Перської затоки див. підрозділ 2.2. М.К.); 

– прагнення отримати більше важелів впливу у глобальному 

економічному регулюванні, у світових фінансових інститутах (МВФ, СБР, 

ВТО); 
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– впевненість у тому, що відбувається глобальний транзит від «світу 

держав» до «світу глобалізованих регіонів»;  

– визнання того, що економічна глобалізація змінила світ, який 

потребує миру, розвитку, співробітництва і взаємної вигоди, а глобальні 

проблеми можна подолати тільки спільними зусиллями, оскільки «людство 

має тільки одну планету»; 

– констатація того, що Китай буде ще більше «відкритим світу» [393]. 

Ф. Гудмен акцентує увагу на принципових, з його точки зору, 

відмінностях нового керівництва від попереднього покоління китайських 

керівників. По-перше, це те, що Сі Цзіньпін сконцентрував в своїх руках 

набагато більше влади, ніж його попередники, за виключенням Мао Цзедуна. 

Французький дослідник навіть називає його «китайським Андроповим». 

Щодо зовнішньої політики, він вважає, що вона буде більш активною та 

раціональною, відійде від гасла «демократизації міжнародних відносин» і 

буде спрямована на перетворення КНР на «глобальну державу» [297]. 

Закликаючи до встановлення «відносин великих держав» зі Сполученими 

Штатами, Китай одночасно визначає РФ як «найбільш важливого 

стратегічного партнера» – найвищий ранг в китайській зовнішньополітичній 

ієрархії, уникаючи використання атрибута стратегічного партнерства для 

характеристики китайсько-американських відносин [297].  

Директор Центру китайсько-американських відносин Чжао Кезцінь в 

своїй роботі «Керівні принципи нової зовнішньої політики Китаю» визначає 

її головні цілі та характер змін, що відбулись у зовнішній політиці після 

приходу до влади нового покоління китайських керівників в контексті 

аналізу змін у сучасному міжнародному порядку; перспективи відносин із 

США; роль країн, що розвиваються, у новій зовнішній політиці КНР. Він 

охарактеризував сучасну міжнародну систему як мережеву, оскільки «у будь-

якому випадку, чи то стосується підприємства, чи держави, чи окремої 

людини, жоден з них не може існувати, не ставши частиною мережі 

взаємодій» [430]. В новому світовому порядку відносини між державами 
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будуть формувати мережу взаємодій, відносини будуть формуватися не 

стільки між державами, скільки між окремими мережами, за зразком ЄС. 

Китай, на його думку, укріплює власні мережі, найважливішими з яких є 

БРІКС, ШОС та співробітництво з АСЕАН. Важливого значення набуває 

політика в глобальних інститутах, зокрема ООН, МВФ, СБРР. Щодо США, 

то Китай прагне до встановлення «нового типу відносин між великими 

державами» на основі взаємовигідного співробітництва в інтересах народів 

обох країн. Китай не буде робити виклик позиціям США як глобального 

лідера, а США в свою чергу не мають робити виклик правлячим позиціям 

Комуністичної партії Китаю [430]. Щодо країн, що розвиваються, особливо 

країн швидкого розвитку, то відносини з ними мають стати пріоритетом 

зовнішньої політики нового покоління китайських керівників. І нарешті, як 

підкреслив Чжао Кезцінь, Китай «має законне право дати відповідь на будь-

яку зовнішню провокацію, яка може загрожувати його національній безпеці 

[430]. 

З точки зору Чжао Кезціня, відмінності нового покоління китайського 

керівництва полягають в тому, що вони більше обізнані в справах 

державного управління, визнають необхідність реформ в усіх сферах життя 

суспільства, а забезпечення внутрішньополітичної стабільності дозволить їм 

сконцентрувати зусилля на проведенні ефективної зовнішньої політики, яка 

стане «більш активною, позитивною та сучасною», буде визначати світовой 

порядок денний [429]. Відносини з розвинутими країнами будуть базуватись 

на трьох принципах: співробітництва та довіри, заснованих на взаємних 

інтересах та взаємній відповідальності; координації зусиль у вирішенні 

протиріч; міжнародному праві. Відносини з країнами, що розвиваються, 

будуть засновані на принципах взаємовигоди і вирішенні спірних питань не 

зважаючи на питання політичної ідеології, тобто деідеологізації зовнішньої 

політики. Китайський дослідник акцентує увагу ще на одному новому 

моменті – якщо раніше КНР вважала, що кожна країна має нести рівну 

відповідальність і внесок в глобальне управління, то зараз мова йде про те, 
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що найбільш розвинуті країни мають покласти на себе основний тягар 

відповідальності. Китай має показати світу свої можливості як активного 

глобального лідера, відповідальної глобальної держави. 

 

1.2 Етапи та чинники становлення КНР як відповідальної 

глобальної держави  

 

В умовах постбіполярності погляди на міжнародні відносини зазнали 

чималих змін, що в основному було пов'язано з переглядом структури 

світополітичної системи з початку 90-х рр. XX століття. Визначення власних 

підходів до формування нового світового порядку невід’ємно пов’язане з 

відповідним концептуальним баченням світової еволюції. На обрання 

лідерами світової політики стилю дій в глобальному соціополітичному 

середовищі впливає їх бачення моделі світового порядку в умовах посилення 

проявів кризи Вестфальської світополітичної моделі. Адже кожний соціум 

має детермінуючий імператив отримати в міжнародному середовищі 

достатньо влади й можливостей самореалізації з метою створення та 

підтримки порядку, найбільш безпечного для власного буття. Натомість 

похідна дивергенція спрямовує рух соціумів або до створення власної моделі, 

або до об’єднань чи груп, які мають споріднене бачення «ідеальної моделі» 

світоустрою, або, в випадку відсутності достатньої потужності для реалізації 

власної моделі, чи власного бачення такої моделі, до сполучень із сильним 

лідером чи лідерами, що мають таке власне бачення.  

Виникають «незахідні» альтернативні моделі світового порядку, 

робиться виклик тим механізмам його регулювання, котрі були закладені у 

західному світі, з’являється усе більша кількість їхніх альтернатив. До участі 

в його підтриманні, в якій раніше були задіяні держави західної цивілізації, 

залучаються і інші цивілізаційні центри, зокрема КНР. Керівництво країни 

підтримує концепцію «багатополярності» і побудови багатополярного світу, 

переходу від «вертикального світового порядку», в якому домінували західні 
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цінності, до «горизонтального», де Китай стане нарівні з західними країнами 

як в економічному і політичному, так і в духовному сенсі. 

Вагомим чинником зовнішньополітичної стратегії держави є власне 

розуміння ідеального порядку, закладене в традиційних політичних теоріях. 

Китайська цивілізація є носієм власної системи моральних і суспільних 

цінностей. У традиційній світоглядній доктрині Китаю існують і свої підходи 

до можливого міжнародного порядку. В зв’язку з цим вважаємо за необхідне 

визначити ступень інтегрованності традиційних китайських пріоритетів 

міжнародної поведінки у сучасну зовнішню політику держави. 

Еволюція зовнішньої політики Китаю свідчить про те, що її 

консервативні складові поєднуються з новими елементами, орієнтованими на 

його перетворення на один з економічних та політичних центрів світу, що 

знаходить підтримку у більшості населення країни. При цьому керівництво 

країни підтримує концепцію «багатополярності» і побудови багатополярного 

світу, переходу від «вертикального світового порядку», в якому домінували 

західні цінності, до «горизонтального». З точки зору китайського 

керівництва, тенденція до багатополярності відображає прагнення багатьох 

держав світу до проведення незалежного політичного курсу і сприяє 

демократизації міжнародних відносин. Сутність концепції 

«багатополярності» полягала в визнанні об’єктивних закономірностей 

розвитку декількох «центрів сили» і необхідности підтримання між ними 

мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва. У відповідності з 

цим акцент у зовнішньополітичному курсі КНР переносився з використання 

протирічь в системі міжнародних відносин у відповідності з концепцією 

«трьох світів», до участі Китаю до розбудови багатополярного світового 

устрою, в якому Китай мав би грати більш активну роль і затвердити себе в 

якості реального центру сили в міжнародній політиці. В основі нового курсу 

КНР була ідея «комплексної державної могутності», яка полягала в тому, що 

в сучасних умовах державна потуга визначається не тільки військовим 
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потенціалом, але й виваженою зовнішньою політикою, рівнем соціально-

економічного розвитку, економічним потенціалом країни.  

Теоретична система росту КНР базується на мирному піднесенні (хепін 

дзьоцзи), суспільстві «гармонійних відносин (сяокан) та єднанні без 

уніфікації, що являє собою традиційний конфуціанський принцип, який 

передбачає високу ступінь гармонізації інтересів при низькому рівні 

гомогенної ідентичності. На практиці це передбачає створення кола 

сприятливих держав на основі спільних культурних та економічних 

цінностей, єднання без уніфікації. Концепція «мирного піднесення», яка була 

висунута на ХУІ з’їзді КПК (листопад 2002 р.) і отримала системний виклад в 

матеріалах 3-го пленуму ЦК КПК 16-го скликання в жовтні 2003 року, стала 

концентрованим відображенням сформованої на базі традиційних цінностей 

та філософських концептів стратегічної культури Китаю, що базується на 

реалізмі, моралі і прагненні до співпраці. Цзян Цземін закликав до створення 

«китайської духовної цивілізації» при збереженні за державою ключової ролі 

у виборі стратегічних цілей та забезпеченні відповідного законодавства.  

Ідеї мирного піднесення та гармонійного розвитку знайшли 

відображення і у сформульованій в 2005 році головою КНР Ху Цзіньтао на 

зборах з нагоди 60-ї річниці утворення ООН концепції «гармонійного світу», 

заснованій на ідеї мирного шляху розвитку країни. В її основу було 

покладено традиційний для китайської культури концепт гармонії (хе), що 

міститься в релігійно-філософських системах конфуціанства, даосизму та 

буддізму, оскільки для китайського світосприйняття «гармонія» є ключовим 

словом. Китай проголосив кінець епохи силової політики. Ця концепція 

передбачала спільні дії всіх учасників міжнародних відносин щодо 

забезпечення «загальної безпеки» для досягнення стійкого миру і загального 

процвітання. Під «загальною безпекою» малась на увазі система 

забезпечення рівного для всіх її учасників ступеню безпеки, заснованої на 

взаємній довірі та співробітництві чероз механізм діалогу. Така система 

могла б бути створена під ефективним контролем ООН. Гармонійний світ 
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має бути заснованим на мирних відносинах і загальному процвітанні, для 

чого необхідно здійснити перехід до сталого розвитку, впорядкувати світову 

фінансову систему, торгівлю і ринок енергоресурсів на основі глобального 

почуття відповідальності за долі планети, підтримувати культурне та 

цивілізаційне різноманіття світу, заохочувати здорову конкуренцію та 

демократизацію міжнародних відносин. Китай, за словами Ху Цзіньтао, 

прагне використовувати досягнення інших цивілізацій для просування до 

миру та розвитку через співробітництво, буде приймати активну участь у 

міжнародних справах, виконувати міжнародні забов’язання, сприяти 

встановленню нового справедливого та розумного світового порядку. 

Концепція «мирного розвитку» передбачала створення мирного 

міжнародного середовища для власного розвитку, сприяючи формуванню 

світового порядку через внутрішньонаціональний розвиток; проведення 

політики реформ, інновацій та «відкритих дверей»; забезпечення тенденції 

економічної глобалізації, прагнення досягти взаємовигідних умов розвитку 

разом з іншими країнами; дотримуватись принципів миру, розвитку та 

співпраці, разом з іншими країнами створювати «гармонійний світопорядок», 

що характеризується сталим миром та загальним процвітанням.  

В грудні 2005 року Державна Рада КНР з питань інформаційної 

політики опублікувала «Білу книгу» з питань стратегічного бачення розвитку 

країни під назвою «Китайський шлях мирного розвитку», в якій було 

викладено розуміння шляхів розвитку держави, спираючись на ці концепції.  

Базуючись на універсальному характері вказаних доктрин, КНР 

адаптує їх елементи під специфіку окремих регіонів, зокрема Перської 

затоки, де політика підпорядковується перш за все інтересам економічного 

характеру, а також глобальній геополітичній стратегії. 

Китай прагне до більш активної участі в управлінні світсистемою, що 

знайшло відображення в тому, що в офіційному політичному лексиконі 

Китаю починає використовуватись самоідентифікація як «відповідальної 

глобальної держави» (в політичному лексиконі така характеристика почала 
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з’являтись з 1999 року, зокрема в збірнику «Дипломатія Китаю»). [163, С.19]. 

Ця концепція з кінця 1990-х рр. активно розробляється в китайській 

міжнародно-політичній науці і зміст її полягає в поступовому збільшенні 

внеску і ступеню участі країни в глобальній та регіональній діяльності, що є 

як наслідком зростаючої могутності КНР, так і результатом взаємодії 

національних інтересів КНР і очікувань від неї світового співтовариства. 

Відбувається поступове самоусвідомлення Китаєм свого статусу, розробка 

концепції його відповідальності як глобальної держави. Китай починає 

орієнтуватись на поступове нарощування своєї міжнародної відповідальності 

з метою укріплення власних глобальних та регіональних позицій, що 

реалізується в його практичній діяльності на міжнародній арені, зокрема в 

регіоні Перської затоки.  

В той же час курс на розширення участі КНР в глобальних справах має 

вибірковий характер і контролюється керівництвом країни. Володіючи 

глобальним спектром зовнішньополітичних інтересів, але обмеженими 

зовнішньополітичними ресурсами, країна концентрує зусилля лише на 

пріоритетних для неї напрямах світової політики. Мова йде про застосування 

стратагеми – «володіти цілим світом і не бути вільним в своїх діях – означає 

перетворювати світ на окови для себе». Тому китайці прагнуть не перейти цю 

тонку межу, щоб ситуація залежила від них, а не вони від ситуації.  

На першому етапі – від закінчення холодної війни до 1999 року – 

глобальна відповідальність розглядалась Пекіном лише як довгострокова 

перспектива, зберегалася неришучість при прийнятті на себе конкретних 

міжнародних забов’язань, адекватних зростаючій могутності. КНР заявляла 

про підтримку існуючого міжнародного порядку, хоча і висловлювала 

прагнення до сприяння його переформатуванню в справедливий, 

багатосторонній демократичний порядок нового типу. Діяльність держави на 

світовій арені була спрямована на формування поясу добросусідства по 

периметру державних кордонів, консолідації стратегічної периферії Китаю, 
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недопущення дестабілізації ситуації у сусідніх державах внаслідок 

порушення силової рівноваги в Євразії. 

На другому етапі – від 1999 до 2001 року ((терористичні атаки проти 

США) Китай починає орієнтуватись на поступове нарощування своєї 

міжнародної відповідальності з метою укріплення власних глобальних та 

регіональних позицій, що реалізується в його практичній діяльності на 

міжнародній арені, зокрема в регіоні Перської затоки. Цьому сприяли і 

економічні кризи в Південно-Східній Азії та Росії, які продемонстрували 

масштаби нових економічних загроз. Світове співтовариство позитивно 

оцінило заходи Китаю по протидії азійській фінансовій кризі. В офіційному 

політичному лексиконі Китаю починає активніше використовуватись 

самоідентифікація як «відповідальної глобальної держави».  

На третьому етапі, з 2001 по 2008 роки, Китай фактично завершує 

попередню адаптацію до свого статусу глобальної відповідальної держави. 

Економічні реформи, ініційовані Ден Сяопіном в 1980-х роках, протягом 

перших двадцяти років давали виключно економічні результати. Серед 

політичного керівництва КНР почали зароджуватися ідеї щодо необхідності 

політичного зростання для убезпечення власного стійкого розвитку. В 

концепції «глобального добросусідства» акцентувалась увага на необхідності 

формування мережі двостороннього партнерства на глобальному рівні, 

нарощуванні впливу у міжнародних організаціях. Нові підходи китайського 

керівництва були доктринально оформлені в таких документах, як 

«Меморандум про нову концепцію безпеки» (2002 р.), «Декларація Китаю і 

АСЕАН про співробітництво в галузі нетрадиційної безпеки» (2002 р.), 

«Концепція національної оборони» (редакція 2004 і 2006 р.), які базувались 

на концепції багатополярності та забезпеченні комплексної безпеки всіх 

країн світу [110, С. 27-28]. На ХVІ з’їзді КПК в листопаді 2002 року Цзян 

Цзян Цземінь говорив про початок для Китаю «періоду великих стратегічних 

шансів» [142, c. 27-28]. 
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Концепція просування інтересів КНР як відповідальної глобальної 

держави, яка вміє обмежувати свої геополітичні прагнення і не вирішує 

суперечності силовими методами впливу, знайшла більш чітке відображення 

в матеріалах ХVП з’їзду КПК (жовтень 2007 р.) і в офіційній  Білій книзі 

по національній обороні Китаю від 2008 року, де було зафіксовано, що 

«Китай стає важливим членом міжнародної системи, майбутнє та доля Китаю 

все тісніше пов’язуються з міжнародним співтовариством. Китай не може 

розвиватись в ізоляції від решти світу, так саме як світ не може процвітати і 

стабільно розвиватись без Китаю» [18]. В 2007 році на ХVП з’їзді КПК було 

затверджено новую стратегію «активного виходу в зовнішній світ». Сі 

Цзіньпіном була проголошена ідея щодо необхідності більшої 

відповідальності у формуванні міжнародної системи. Китай остаточно 

ідентифікує себе як відповідальна держава, переміщується його 

зовнішньополітична опора з країн, що розвиваються, на так звані «країни 

швидкого розвитку», перш за все формату БРІКС, активізується його 

співпраця з країнами РСАДПЗ.  

На наступному, четвертому етапі, з 2009 року, політика КНР зазнає 

змін, пов’язаних з наслідками світової економічної кризи і подальшим 

зростанням його абсолютної та відносної економічної могутності. З точки 

зору керівництва КНР, економічна криза підтвердила переваги китайської 

політичної та соціально-економічної моделі, Китай знаходиться на підйомі, а 

Захід занепадає. На саміті групи двадцяти в Лондоні у квітні 2009 року Ху 

Цзіньтао заявив, що Китай фактично зробив заявку на порушення монополії 

США і Заходу у процесах регулювання світових фінансових потоків [142]. 

Китай починає більш активно використовувати інструменти «економічної 

дипломатії», спрямовані, зокрема, на розширення присутності китайського 

капіталу на ринках інших країн. 

Трансформація Китаю з регіонального в глобального актора знайшла 

відображення в статті члена Держради КНР Дай Бінго (грудень 2010 р.), Білій 

книзі Держради «Мирний розвиток Китаю» (вересень 2011 р.), в матеріалах 
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ХVШ з’їзду КПК (листопад 2012 р.). Новий зовнішньополітичний курс КНР, 

як декларується в рішеннях ХVШ з’їзду КПК, спрямований на забезпечення 

сприятливих умов для здійснення КНР політики реформ та відкритості, 

формування справедливого політичного та економічного світоустрою на 

основі п’яти принципів мирного співіснування [142]. Зовнішньополітичний 

курс КНР має глобальний характер, було підтверджено прагнення приймати 

більш активну участь в міжнародних справах, грати роль «відповідального 

зацікавленого учасника» в системі міжнародних відносин («responsible 

stakeholder in international system»), розповсюджувати сферу своїх інтересів 

на всі регіони світу. Особливий акцент було зроблено на міцному поєднанні 

економічних, геополітичних, безпекових та ресурсних аспектів в підходах 

Китаю до міжнародних справ [393]. В доповіді на ХVШ з’їзді КПК 

підкреслювалось, що за минуле детятиріччя Китай за обсягами економіки 

піднявся з шостого на друге місце у світі. Наступне покоління керівників має 

реалізувати завдання піднятись з другого на перше місце. В той же час в 

Білій книзі по національній обороні Китаю від 2012 року було проголошено, 

що Китай не буде вступати до будь-яких військових альянсів з державою або 

групою держав, ніколи не буде прагнути до гегемонії, не буде поводитись в 

гегемоністичній манері, ніколи не буде залучений до жодної військової 

експансії [142].  

В міжнародному вимірі, підхід Китаю характеризується прагненням 

зміцнити власну економіку, модернізувати армію і зміцнити політичні 

позиції КПК. Ці національні прагнення знайшли відображення в гаслі 

«китайська мрія», яке почали поширювати, коли Сі Цзіньпін став 

Генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю в 2012 році. У виступі 

перед Постійним комітетом Політбюро Сі Цзіньпін підкреслив важливість 

для Китаю досягнення рівня процвітаючої і потужної держави, забезпечуючи 

тим самим «відродження китайської нації». В березні 2013 року Сі Цзіньпіна 

було обрано новим головою держави, відбулась ротація кадрів у МЗС, новим 

міністром закордонних справ стає Ван І, сходознавець за фахом. 27 червня 
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2013 року на Форумі миру в Пекіні Ван І заявив, що Китай «має стати 

великою державою», але «буде поводитись на міжнародній арені не так, як це 

робили інші великі держави», утримуватись від використання збройних сил і 

не прагне до гегемонії, навпаки, «буде просуватись шляхом мирного 

розвитку» [430]. 

Отже, своїм головним завданням Сі Цзіньпін назвав «велике 

відродження китайської нації» як реалізацію «китайської мрії». Основними 

принципами зовнішньої політики є рівноправність усіх країн, невтручання у 

внутрішні справи, повага та цінність усіх культур і моделей розвитку, 

прийняття тези про різноманіття та культурне багатство різних цивілізацій. 

Подібна дипломатія «нового інтернаціоналізму» має зробити Китай 

розвиненою державою, яку буде поважати все людство [114]. 

Теоретичне підгрунтя цієї політики закладалось китайськими 

дослідниками. В цей період в наукових колах КНР розгорнулась активна 

дискусія щодо можливих меж активізації ролі КНР на міжнародній арені, в 

якій прийняли участь такі провідні дослідники, як Директор Центру 

китайсько-американських відносин Чжао Кезцінь, провідний китайський 

політолог, в минулому полковник китайської армії Дай Сюй, співробітник 

Інституту міжнародних досліджень міністерства закордонних справ Китаю, 

посол в ІРІ (1991-1995 рр.) Хуа Лімін, професор Центру стратегічних 

досліджень Національного університету оборони Чжао Цзіньтан та 

співробітник Академії соціальних наук Чу Чжаогень. Дискусія в китайських 

наукових колах щодо «нової зовнішньої політики» охопила широке коло 

проблем, які можна узагальнити наступним чином – наскільки прийнятним в 

сучасних умовах є «політика невтручання», яка, з точки зору більшості 

дослідників, значно обмежує можливості Китаю на міжнародній арені. В 

контексті теми нашого дослідження уявляється важливим, що предметом 

обговорення стала перш за все політика Китаю щодо Ірану, Судану, Сирії, 

Північної Кореї та Бірми. Зокрема, мова йде про роботи Чжао Кезціня 

«Роухані надає стратегічні можливості для китайсько-іранських відносин», 
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Дай Сюя «Китай має підтримати ініциативу Ірану завадити Америці та 

допомогти Сирії», Хуа Ліміна «Фактор США в китайсько-іранських 

відносинах», Чжао Цзіньтана «Енергетична дилема: зовнішня політика і 

військове рішення», Чу Чжаогеня «Іранські санкції та китайська дилема». З 

точки зору Ку Ліна, «китайська політика невтручання «наївна» та непридатна 

до захисту його глобальних інтересів [398]. Інший автор, Янь Сюетуна, з 

одного боку, не виступає за повну відмову від «політики невтручання», хоча і 

вважає за необхідне для КНР розбудовувати власну систему союзів [430]. 

Оскільки свобода слова в Китаї залишається обмеженою, сам факт 

появи таких публікацій є свідченням важливих змін в його зовнішній 

політиці та дозволяє визначити довгострокові тренди її подальшої еволюції. 

Так, в листопаді 2014 року, президент Сі Цзіньпін зробив доповідь 

щодо ключових принципів зовнішньої політики на Центральній робочій 

конференції КПК з питань зовнішніх зносин [334]. Цю доповідь можна 

вважати як таку, що започаткувала ключові тренди у китайській зовнішній 

політиці. У публічному виступі Сі Цзіньпіна не тільки не було зроблено 

прямого посилання на максиму Ден Сяопіна про те, що КНР варто більшим 

чином концентруватися на внутрішньому розвитку і всіма засобами уникати 

прямої конфронтації чи антагонізму з великими державами, але було 

зроблено акцент на регіональній і глобальній лідерській ролі, з чого можна 

зробити висновок, що інтерпретація максими розвивається. Сі підкреслив 

наміри застосовувати як «тверду» (hard power), так і «м’яку» силу (soft power) 

для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, а також бажання грати 

більш активну роль у формуванні міжнародної системи. Він наголосив, що 

Китай буде твердо захищати свої інтереси, особливо, що стосується 

територіальної цілісності та морських прав. Він відзначив «затяжний у часі 

характер боротьби за міжнародний порядок» і підкреслив намір Китаю 

відігравати в цій боротьбі більшу роль. 

Восени 2014 року керівництво КНР скликало Четвертий пленум 18-ого 

Центрального комітету, що припало на другу річницю призначення Сі 
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Цзіньпіна Генеральним секретарем КПК. Незважаючи на домінуючу 

позитивну оцінку існуючого стратегічного зовнішнього середовища, офіційні 

документи вказують, що КНР розцінює безпекове середовище як таке, що 

перетворюється на більш «складне» та «заплутане». Існують і певні межі 

китайського зростання. Для збереження темпів економічного зростання 

необхідно збереження і посилення впливу таких факторів, як ефективне 

національне керівництво, політична стабільність, соціальна дисципліна, 

регіональна стабільність, високий рівень зарубіжних капіталовкладень та 

забеспечення джерелами сировини та енергії. Останні дві умови 

беспосередньо пов’язані з перспективами розвитку відносин з країнами 

Затоки. Деякі експерти не виключають початок етапу політичної 

нестабільності в КНР. Тобто перешкодами на шляху становлення Китаю як 

домінуючої регіональної та глобальної держави можуть стати як внутрішні, 

так і зовнішні фактори. 

 

1.3 Джерельно-документальна база та ступінь наукової розробки 

проблеми 

 

Для вирішення наукової проблеми дисертаційного дослідження була 

використана широка джерельна база на українській, англійській, російській, 

китайський, арабській та італійській мовах, яку можна умовно поділити на 

декілька груп: 

1. До першої групи відносимо офіційні державні та політико-партійні 

документи КНР. Перш за все, це документи, які складають нормативно-

правову базу зовнішньополітичного курсу Китаю. Це, зокрема, Конституція 

КНР 1982 року, затверджена на 5-й сесії Загальнокитайського зібрання 

народних представників 4 грудня 1982 року та поправки до неї 1988, 1993 і 

2004 років [120], матеріали з’їздів КПК та пленумів ЦК КПК [112], військову 

доктрину (закриту) та Білі книги національної оборони КНР, які друкуються 

один раз на два роки [18], нормативні правові акти КНР, що регламентують 
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діяльність федеральних органів державної влади в сфері зовнішньої політики 

та законодавчі акти, які регламентують зовнішню торгівлю та інвестиції [81].  

1.1 Серед використаних автором джерел окрему групу становлять 

офіційні політичні документи КНР – виступи і заяви керівників та членів 

уряду КНР, представників МЗС КНР з питань зовнішньої політики, послів 

окремих країн Затоки [158]. 

1.2 До цієї групи джерел відносимо і інтернет-ресурси офіційних 

державних та міжнародних установ Китаю, а також інформагентств: 

інформаційний портал МЗС КНР; офіційні сайти уряду та МЗС КНР; сайти 

посольств КНР в країнах Затоки; Діалогу КНР-РСАДПЗ; Китайсько-

арабського форуму співробітництва; Форуму Діалог Азії і Близького Сходу; 

1.3 До важливих джерел відносимо тексти міжнародних договорів, 

міждержавних угод, меморандумів та спільних декларацій і заяв КНР [257]. 

1.4 Автор критично використовував офіційні статистичні щоденники 

Статистичного управління КНР «China Statistical Yearbook» та статистичні 

звіти департаменту країн Західної Азії і Північної Африки Міністерства 

комерції КНР. 

1.5 До джерел, які мали особливе значення для дослідження 

двостороннього та багатостороннього співробітництва КНР з державами 

Перської затоки відносимо тексти міжнародних договорів, міждержавних 

угод, меморандумів та спільних декларацій і заяв КНР з державами Затоки 

[47-50, 57-69, 98-100, 142, 144, 145, 161, 167, 168, 182-186. 201, 202, 252-255, 

266, 300] та офіційні сайти РСАДПЗ [299] та ЛАД [80]. 

2. До другої групи джерел відносимо офіційні державні документи 

країн регіону Перської затоки, Близького Сходу, та, враховуючи значення 

регіону в світовій політиці та економіці, державні документи інших країн: 

2.1 Важливе значення мали документи зовнішньополітичних відомств 

країн Перської затоки, договори, угоди, декларації, комюніке, офіційні заяви 

представників правлячих кіл цих країн [299]; 



 50 

2.2 Автором критично використано документи зовнішньополітичних 

відомств інших країн Близького та Середнього Сходу, країн Азії; 

2.3 Автор використовував офіційні публікації законодавчих органів 

США, протоколи засідань обох палат конгресу, слухання комісій та 

підкомісій, перш за все щорічні слухання з питань політики США в районі 

Перської затоки [270, 316, 353, 362, 367, 368, 399, 401, 402]; 

2.4 Актор звертався до урядових документів США, зокрема публікацій 

держдепартаменту США, збірників виступів президентів, виступів 

державних секретарів, інших представників американських правлячих кіл 

[88, 358]; щорічних доповідей конгресу по американо-китайським 

відносинам [223, 224, 256, 258, 265]. Зокрема, Пентагон щорічно готує 

доповідь конгресу США «Щодо розвитку КНР в військовій галузі і в галузі 

безпеки» [332]; 

2.5 Використано протоколи засідань законодавчих органів інших 

позарегіональних держав, що відіграють особливу роль в регіоні Перської 

затоки, зокрема РФ, Великої Британії, держав ЄС [179]. 

3. До третьої групи джерел відносимо документи міжнародних 

організацій. 

3.1 Важливе значення мали документи міжнародних організацій – ООН 

[156], НАТО, ЄС, ШОС [206], неформальних інститутів глобального 

управління -Групи двадцяти [111, 288] та ін. 

3.2 Використовувались документи міжрегіональних, регіональних та 

субрегіональних організацій – Організації Ісламська Конференція (ОІК), Ліги 

арабських держав (ЛАД) [80], Ради співробітництва арабських держав 

Перської затоки (РСАДПЗ). 

4. Четверту групу джерел становлять збірники виступів, статті, книги 

та мемуари, заяви, інтерв’ю офіційних осіб Китайської Народної Республіки, 

країн Перської затоки, інших арабських країн, Сполучених Штатів, РФ, 

Ізраїлю та політичних діячів, які виконували чи виконують функцію 

теоретиків та ідеологів при формулюванні основ політики їх країн в регіоні 
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Перської затоки – політичних діячів КНР – Мао Цзедуна, Цзян Цземіна, Ху 

Цзіньтао, Сі Цзіньпіна, Ван І [203], країн-членів РСАДПЗ, Ірану, Іраку, 

Сполучених Штатів (Г.Кіссінджера, З.Бжезинського, Барака Обами, Лі 

Гамільтона, Дж.Нойеса) [36, 236, 237, 238, 239, 333], Ізраїлю (Ш.Переса, 

Б.Нетаньяху) [19, 162], РФ [125, 135], представників інших країн. 

5. До п’ятої групи джерел автором віднесено дослідження та публікації 

науково-дослідних центрів, що мають не стільки академічний, скільки 

рекомендаційно-прикладний характер і справляють значний вплив на 

розробку та здійснення політики країн в цьому регіоні; матеріали 

конференцій науково-дослідних інститутів Китаю, зокрема Китайського 

Інституту міжнародних досліджень. На особливу увагу заслуговують 

публікації українських науково-дослідних центрів, зокрема Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Дипломатичної Академії України при МЗС України, Інституту 

всесвітньої історії НАН України, Інституту світової економіки і міжнародних 

відносин НАН України, Національного інституту проблем міжнародної 

безпеки, Національного інституту стратегічних досліджень, Регіонального 

філіалу НІСД у м.Одеса, Львівського національного університету імені 

І.Франка та ін.  

6. Важливим джерелом дослідження стали інформаційно-аналітичні 

довідники, енциклопедії та словники, зокрема енциклопедія «Духовная 

культура Китаю» [84], енциклопедичний довідник «Китайская философия» 

[103] та ін. 

7. Наукове дослідження потребувало достовірності статистичних 

даних, тому джерелом дослідження виступили інформаційні довідкові 

видання та ресурси, зокрема офіційні статистичні довідники Національного 

Статистичного бюро КНР, данні Китайського фонду арабського 

економічного розвитку, Кувейтського фонду арабського економічного 

розвитку. Статистичні дані ООН опубліковані на офіційному порталі цієї 

організації. Авторка зверталася і до офіційних джерел на веб-сторінках 
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Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), МВФ, СОТ. На сайті ОПЕК 

регулярно публікуються щомісячні та річні звіти за основними показниками 

світового ринку вуглеводнів. 

8. Важливим джерелом були аналітичні матеріали, доповіді і 

дослідження міжнародних і національних неурядових організацій, зокрема 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).  

8. Автором використовувались матеріали китайських інформаційних 

агентств і засобів масової інформації, зокрема «Beiging review», «China 

Today», China.org.en., матеріали провідних засобів масової інформації країн 

Перської затоки, публікації у провідних ЗМІ України та західних держав.  

При аналізі використаної автором наукової літератури виокремлено 

наступні систематизовані блоки:  

1. Наукові праці, які сформували теоретичну базу дослідження; 

2. Дослідження зовнішньої політики Китайської Народної Республіки, в 

яких висвітлюється концептуальні засади та еволюція китайської зовнішньої 

політики, зокрема на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, тобто 

влючно з вузьконаправленими джерелами за темою;  

3. Дослідження міжнародних відносин в регіоні Перської затоки і на 

Близькому Сході в цілому. 

В межах кожного з систематизованих блоків автором пропонується 

класифікація використаної наукової літератури за основними проблемами та 

національними науковими школами.: 

1. Наукові праці, які сформували теоретичну базу дослідження. 

Особливе значення для розробки методологічної концепції нашого 

дослідження мали роботи загальнотеоретичного характеру. Методологічні 

аспекти дослідження сучасних міжнародно-політичних процесів 

розглядаються у працях В.Бебіка [17], З.Бжезинського [236-239], 

А.Богатурова [26, 187], К.Боришполець [29], А. Вендта [415], 

А.Воскресенського [46], К. Гаджиева [51] В. Дергачова [79], Д.Іккенберрі 

[311], Ф. Закарії [422], Є.Камінського [94], Г.Кіссінджера [96, 332, 333]. М. 
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Лебедєвої [127, 128], Дж.Найя [354-357], Дж. Розенау [274], Ф. Фукуями [285, 

286, 287], Е.Хааса [303], С.Хантінгтона [198] та ін. Дослідженню 

особливостей постбіполярної міжнародної системи і сучасного міжнародного 

порядку присвячені численні праці, серед яких – роботи Е. Баталова, Є. 

Макаренко, В. Майбороди, В. Манжоли, Л. Месснера. М. Косолапова, О. 

Панаріна, О.Пархомчук, І.Погорської, Г.Перепелиці, А. Уткіна, Дж. Розенау, 

Р. Робертсона, А-М. Слоттер, М. Фесенка, П. Циганкова і А. Циганкова, 

С.Шергіна, М. Ялі та ін. [189, 190, 274, 315, 317]. Ці та інші дослідження 

заклали фундамент для застосування методологічних принципів і підходів до 

політологічного аналізу ролі глобальних держав, зокрема КНР, в сучасних 

міжнародних відносинах. Цінними для нашої теми є дослідження 

Г.Кіссінджера [96, 332, 333] та З. Бжезінського [236-239], зокрема, праці 

«Велика шахівниця», «Другий шанс: три президенти та криза американської 

наддержави».  

В контексті дослідження зовнішньої політики держав, зокрема Китаю, 

важливим є звернення до виявлення й аналізу основних механізмів та 

чинників формування зовнішньополітичної ідентичності держав. Автор узяв 

до уваги значний теоретичний доробок феномену зовнішньополітичної 

ідентичності в роботах як зарубіжних дослідників – Е. Адлера, М. Барнетта, 

М. Братера, А. Вендта, Р. Ешлі, Дж. Капорасо та Дж. Джупілля, П. 

Катценштайна, Р. Кеохейна, С.Кортунова, Дж. Раггі, С. Сміта, Р. Уолкера, 

Дж. Шоу та Е. Вінера, так і вітчизняних авторів – О. Добржанської, Р. 

Жангожі, О. Майбороди, Б. Парахонського, Ю.Цирфи та ін. 

Методологічні засади дослідження впливу cтратегічної культури 

держав, зокрема вплив традиційних цивілізаційних цінностей, традиційного 

способу взаємодії на міжнародній арені та власного розуміння ідеального або 

бажаного міжнародного порядку на зовнішньополітичну стратегію містяться 

в працях С.Хантінгтона [198] та А.Джонстона [233, 234]. Автор творчо 

використовував наукові напрацювання українського індолога 

О.Борділовської [28] з метою порівняльного аналізу ступеня інтегрованості 
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китайських та індійських пріоритетів міжнародної поведінки у сучасну 

зовнішньополітичну стратегію держав. Нагадаємо, що ще С.Хантінгтон 

вказував на значну вірогідність зближення китайської, індійської та інших 

цивілізацій Сходу, наводячи в якості прикладу китайсько-іранське 

зближення, яке базується на наявності спільних проблем модернізації. З 

метою здійснення порівняльного аналізу західних та китайських пріоритетів 

міжнародної поведінки автору сталася у пригоді праця Ф. Войтоловського 

«Єдність і роздробленість Заходу: ідеологічне відображення в свідомості еліт 

США і Західної Європи трансформації політичного світопорядку 1940-2000-

ні рр.» [44].  

Важливість і значущість політики «м’якої сили» провідних 

міжнародних акторів, зокрема КНР зумовлює підвищений інтерес до неї з 

боку багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Особливий внесок в 

осмислення «м’якої сили» як політичної категорії належить таким 

науковцям, як Дж.Най, Зб.Бжезинський, Р.Кейган, Р.Кеохейн, Г. Кіссінджер, 

А.Коен, М.Кокс, М.Лібіцкі, М.Рубін, М.Фрейзер, Ф.Фукуяма, П. ван Хем, 

К.Хілл та ін. [354, 355, 356, 357]. В праціях Джозефа Ная «М’яка сила: 

значення успіху в світовій політиці», «Парадокс американської сили: чому 

єдина світова наддержава не може діяти наодинці», «Майбутнє сили» та 

«Розуміння міжнародних конфліктів» автор, порівнюючи «м’яку» та 

«тверду» сили, висловлює думку відносно того, що оскільки ніхто не любить 

відчувати, що ним маніпулюють, навіть якщо маніпулюють за допомогою 

«м’якої» сили, варто застосовувати силу «розумну». Прикладні аспекти 

наукової проблеми «м’якої сили» висвітлено в працях вітчизняних фахівців 

Н.Белоусової, В.Головченка, Є.Камінського, Б.Канцелярука, М.Капітоненка, 

В.Ліпкана, О.Литвиненка, Є.Макаренко, М.Ожевана, Г.Перепелиці, 

І.Погорської, О.Потєхіна, Г.Почепцова, М.Рижкова, С.Федуняка, С.Шергіна, 

Л.Чекаленко, С.Юрченка та ін. [71, 72, 94, 164, 165, 166]. Ці та інші роботи 

мали важливе значення для розробки методологічної концепції нашого 

дослідження. В роботі М.Барра «Хто боїться Китаю.Виклик китайської 
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«м’якої сили» визначаються особливості використання Китаєм цього дієвого 

інструменту зовнішньої політики, в тому числі і на Близькому Сході [228]. 

Для розуміння теоретичного аспекту формування стратегічної культури 

держав автор використовував праці Е. Айзенштадта [274, 315], 

трансформаційних процесів китайської стратегічної культури – роботи А. 

Джонстона та Г.Кіссінджера [96, 322, 323].  

Для аналізу формування системи геополітичних та геоекономічних 

інтересів КНР в регіоні Перської затоки автор використовувала роботу 

Ігнатьєва П.М. «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці» 

[93], в якій розглядаються геополітичні та геоекономічні інтереси країн світу 

і розкрито механізми їх реалізації. Автором проаналізовані геополітичні та 

геоекономічні інтереси в зовнішній політиці КНР, зокрема в галузі 

енергозабезпечення. В той же час інтереси Китаю в регіоні Перської затоки 

залишились поза увагою дослідника. 

Роль нафтового фактору в міжнародних відносинах розглядалась в 

працях Р.Андреасяна, С. Андрущенко, Р.Боронова, А.Гамильтона, Ф.Меркса, 

А.Примакова, А.Тьюгендхета [11, 30, 143, 170, 195]. Значна частина вказаних 

робіт охоплює більш ранній період. Найбільш користою для висвітлення 

предмету дослідження стала робота М.Клера. в якій піддано науковому 

аналізу «нову енергетичну геополітику» і достатня увага приділяється 

китайському фактору [334]. 

Для аналізу теоретичних проблем нерозповсюдження ЗМЗ автору 

сталася у пригоді праця українського дослідника С.Галаки «Проблема 

нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах [52]. 

2. Наступний блок – це наукові розвідки, в яких висвітлюється 

концептуальні засади та еволюція зовнішньої політики КНР, зокрема на 

Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.  

 Китайські наукові школи. Наукова діяльність в КНР в період 

культурної революції зазнала значного удару, дослідження міжнародної 

проблематики були фактично призупинені. Зовнішньополітичні потреби 
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викликали необхідність відновлення країнознавчих та регіонознавчих 

досліджень, зокрема арабістики. В 1980-х роках почала відновлюватись 

діяльність китайських науково-дослідних установ. Була відновлена 

діяльність багатьох інститутів, що займались дослідженнями в галузі 

міжнародних відносин, створювались нові науково-дослідні центри, зокрема 

Інститут сучасних міжнародних досліджень при Державній Раді КНР, 

Інститут міжнародних проблем МЗС КНР в Пекіні, Інститут міжнародних 

проблем в Шанхаї, Пекінський інститут міжнародних стратегічних 

досліджень, Китайська Академія сучасних міжнародних відносин, 

Шанхайська академія суспільних наук. В 1980 році при Шанхайському 

університеті міжнародних відносин було створено Інститут країн Близького 

Сходу.  

Методологічні аспекти дослідження зовнішньої політики КНР 

розглядаються у працях китайських політологів Жень Чженде, Вань Гуана Лі 

Юаньчао, Гуанкай Сюна, Лі Веньчжуя, Лю Ічана, Хуа Юфана та ін. [76, 104, 

105, 106, 246, 267, 302, 306, 320, 348, 427-433].  

Для вивченння еволюції зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 

Перської затоки автором були опрацьовані роботи дослідників, в яких 

піддано науковому аналізу зміни у зовнішньополітичному курсі КНР після 

приходу до влади нового китайського керівництва, зокрема праці 

китайського дослідника Чжао Кезціня «Нове покоління китайського 

керівництва» та «Принципи нової зовнішньої політики Китаю» [429, 430], 

Хуа Ліміна, Ку Ліна, ЧуЧжаоченя, Дай Сюя, Чжао Цзіньтпна, Чу Чжаогеня та 

співробітника Британського Королівського Інституту міжнародних відносин 

Тіма Саммерса «Нове керівництво Китаю: підходи до міжнародних справ 

[393]. 

В КНР проблемами формування і реалізації політики щодо держав 

Близького Сходу займаються декілька науково-дослідних центрів, зокрема 

Центр дослідження Близького Сходу Китайського Інституту міжнародних 

відносин, Центр китайсько-арабських досліджень Шанхайського інституту 



 57 

іноземних мов та ін. Офіційна точка зору китайської сторони щодо політики 

КНР на Близькому Сході знайшла відображення в роботах китайських 

дослідників. Зокрема, директор Інституту близькосхідних досліджень 

Шанхайського університету міжнародних відносин Лі Гофу в монографії 

«Китай на Близькому Сході» визначає інтереси КНР в цьому регіоні та 

основні шляхи їх реалізації [393]. Китайські дослідники, зокрема Мей Занг, 

обговорюють питання щодо інтересів КНР на Близькому Сході, акцентуючи 

увагу на тому, що вони значно ширше, ніж просто економічні [348]. Важливе 

значення мали роботи таких китайських дослідників, як Куані Яо «Розвиток 

китайсько-арабських відносин і еволюція сучасної близькосхідної політики 

Китаю», директора центру дослідження ШОС при Шанхайській Академії 

суспільних наук, заступника голови Китайського центру досліджень 

Близького Сходу Пань Чженцяня «Китай і Близький Схід», Дегана Суня. 

Китайські дослідники, зокрема Гуан Пан, Цянь Сюєвень Лей Ву, Еуюн Ван, 

Лей Ву, Сюецзюнь Ліу, аналізуючи політику КНР на Близькому Сході, 

головну увагу приділяють її економічним аспектам, зокрема потребі в 

експорті енергоносіїв, а також торгово-економічним відносинам, при цьому 

підкреслюючи розширення сфери китайських інтересів і включення до неї 

політичних питань.  

В межах періоду, що досліджується, в китайських наукових колах 

відбулось декілька важливих дискусій, присвячених окремим аспектам 

зовнішньої політики КНР, зокрема щодо доцільності політики 

«невтручання», в яких особлива увага приділялась політиці Пекіну на 

Близькому Сході («Арабська весна», сирійське питання) і в регіоні Перської 

затоки (іранське питання). Зміст цих дискусій буде піддано аналізу в 

наступних розділах роботи. В контексті змісту нашого підрозділу потрібно 

вказати, що перед китайськими науковцями було поставлено завдання 

активізувати дослідження близькосхідної проблематики, оскільки це 

викликано нагальними потребами розвитку країни. 
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Загалом в межах періоду, що досліджується, можна констатували 

збільшення кількості наукових видань, присвячених зовнішній політиці КНР 

та міжнародним відносинам на Близькому Сході. Це, зокрема, журнал 

«Арабський світ» (з 1982 року), Журнал по Західній Азії та Африці, Журнал 

досліджень арабського світу, Журнал китайських ісламознавчих досліджень, 

Журнал близькосхідних досліджень та інші. Для координації 

зовнішньополітичних досліджень в 1982-1983 роках при Держраді КНР був 

створений Центр досліджень міжнародних проблем.  

Що стосується західної наукової думки, то однією з фундаментальних 

робіт, в якій комплексно аналізується зовнішня політика Китаю, є книга 

Генрі Кіссінджера «Про Китай» [76]. Особливу цінність у політичному 

дослідженні Г.Кіссінджера представляє аналіз цивілізаційних відмінностей, 

які впливали і впливають на формування та реалізацію його зовнішньої 

політики. Незважаючи на те, що значну увагу в роботі було приділено 

американо-китайським відносинам в контексті еволюції зовнішньої політики 

Китаю, вона стала корисною для нашої роботи для аналізу впливу еволюції 

зовнішньополітичної стратегії Китаю щодо інших країн та регіонів, зокрема 

регіону Перської затоки.  

Підйом Китаю викликав появу значної кількості публікацій, в яких 

досліджуються проблеми зростання Китаю, так звана «китайська загроза» та 

американо-китайські відносини, які мають, хоча й опосередковане. 

відношення до теми нашого дослідження. 

Враховуючи роль зовнішнього фактору в формуванні та реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки, зокрема 

китайсько-американських відносин, автор критично використав аналітичні 

праці, в яких розглядаються питання стратегії стримування та залучення 

Китаю в зовнішній політиці США, оскільки, як зазначає українська 

дослідниця І. Вишневська-Черкас, зіштовхнувшись з неочікуваним 

зростанням Китаю, політика США почала коливатися між залученням та 

стримуванням, внаслідок чого був сформований механізм впливу 
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Сполучених Штатів на Китай шляхом впровадження стратегії стримування та 

залучення [42, С.8-10]. Ці пітання піддані науковому аналізу в роботах М. 

Свейна, Ешлі Телліса, Пітера Февера, Залмая Халілзада [394, 327, 328, 329]. 

Окрему групу джерел становлять узагальнюючі наукові дослідження з 

проблем зростання КНР. Характерною в цьому плані є наукова дискусія між 

Н. Фергюсоном, Генрі Кіссінджером та Фарідом Закарія щодо питання 

невідворотності китайського зростання. Автори вказують на можливі 

перешкоди зростання КНР, а саме – енергетичну залежність, деградацію 

навколишнього середовища, загрозу соціальних і політичних конфліктів та 

зростання глобальних безпекових зобов’язань. Китайська загроза 

аналізується М.Барром [228], П.Ботильером [233], ХьюгоДебургом [241], 

Г.Гелбером [293], Б.Гіллом [296], А.Голдстейном [298], Р.Капланом [325], 

А.Фрідбергом [283], З.Халілзадом [328, 329, 330] та ін. В контексті теми 

нашого дослідження потрібно зазначити, що значна частина дослідників 

розглядає активізацію політики КНР в регіоні Перської затоки в контексті 

претензій на глобальне лідерство.  

В західній міжнародно-політичній науці існує значна кількість 

досліджень, присвячених політиці КНР на Близькому Сході, щодо арабських 

або мусульманських країн та окремих країн регіону. Однією з перших робіт, 

яка побачила світ в 1961 році, стала стаття Уолтера Зандера «Китай і 

Близький Схід». Реакцією на активізацію політики КНР на Близькому Сході 

стала монографія Ліллін Крейг Харріс «Погляд Китаю на Близький Схід», яка 

побачила світ в 1993 році і мала на меті висвітлення динаміки цих відносин, 

починаючи з китайської імперії. Серед інших робіт на особливу увагу 

заслуговують роботи Д. Стейнхілберта «Китай: новий актор на Близькому 

Сході та в Північній Африці». Ще одним дослідженням, присвяченим 

політиці КНР в регіоні Перської затоки, стала робота «Китай та Перська 

Затока: наслідки для США» під редакцією Б.Вейкфілда і С.Левенстайн, яку 

було надруковано в 2011 році. Геополітичні аспекти активізації політики 

КНР в регіоні розглядаються в роботі К.Лін «Китайська стратегія спрямована 
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на регіон чотирьох морів. Серединне царство з’являється на Близькому Сході 

[346]. Особливо важливими для автора стали роботи Д.Альтермана та 

Г.Карвера, в яких піддано науковому аналізу політику КНР в Перській затоці, 

зокрема в контексті «балансування та вибіркової підтримки сторін» та 

відносини в трикутнику «Китай-країни Затоки-США» [219, 220, 221]. Не 

залишився поза увагою західних дослідників, зокрема Д.Дугласа. Р.Ебела, 

Е.Даунс, роль енергетичного чинника в формуванні та реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки [275, 276, 280]. 

Причини активізації політики КНР в регіоні Перської затоки в контексті 

посилення залежності від експорту енергоносіїв розглядаються в дослідженні 

С.Джонсона, Дж.Альтермана та Д.Стейнхілберга [321, 390].  

 Особливу групу досліджень становить аналіз відносин КНР з країнами 

Перської затоки, зокрема з Саудівською Аравією (праці Р.Вагнера [410]) та з 

Іраном(роботи А.Бекера, Д.Гарвера [229, 290]), з державами Близького 

Сходу, зокрема з Ізраїлем [230]. Особливо корисними стали роботи 

К.Замбеліса, в яких головна увага приділяється політиці КНР щодо країн 

Затоки, китайсько-саудівським, китайсько-іранським та китайсько-іракським 

відносинам [423, 424, 425]. 

Важливим з точки зору предмету нашого дослідження є роботи, 

присвячені практичним аспектам китайсько-арабського співробітництва, 

зокрема проекту «Шовкового шляху». В 2009 році Б.Сімпфендорфер, який 

очолив проект «Шовкового шляху», опублікував своє дослідження «Новий 

шовковий шлях: як арабській світ, що піднімається, відвертається від Заходу 

і знов відкриває для себе Китай», економічні аспекти цього проекту піддано 

аналізу в роботах Є.Інгланда, Р.Пантуччі, А. Петерсона [278, 368].  

Активізація політики КНР в регіоні Перської затоки не залишилась 

поза увагою арабських дослідників. Важливими для автора стали роботи 

арабських авторів, в яких піддано науковому аналізу політику Китаю щодо 

країн регіону. Одним з перших наукових досліджень, присвячених політиці 

КНР в Перській затоці, стала робота Мухаммада бін-Хувайдіна «Зовнішня 
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політика Пекіну щодо Затоки та регіону Аравійського півострова 1949-

1999 рр.». Таким чином, хронологічно наша робота продовжує дослідження 

питань, які розглядаються у вказаній праці, але нами розглядається якісно 

новий етап політики КНР в регіоні Перської затоки. В той же час автору 

сталися у пригоді висновки і основні положення вказаної роботи в контексті 

дослідження історичних передумов політики Пекіну в Затоці. Важливою є 

періодизація Мухаммада бін-Хувайдіна відносин КНР з країнами Затоки: 

перший період – становлення відносин після проголошення КНР в 1949 році 

до 1970-го року; другий період – з 1971 по 1989 роки і третій з 1990 – року, 

тобто в умовах перед розпадом СРСР та посиленням залежності Китаю від 

імпорту енергоносіїв з вказаного регіону.  

В роботі аль-Тамімі «Чому Китай продовжує співпрацювати з Іраном» 

піддано науковому аналізу одне з найбільш болючих для арабських країн 

Затоки питання – співробітництво КНР з ІРІ, яке викликає їх значну 

занепокоєність і негативно впливає на відносини з Пекіном, незважаючи на 

його політику «балансування і вибіркової підтримки сторін» [218]. Арабо-

китайські відносини побічно розглядаються в роботах арабських авторів, 

присвячених розвитку міжнародних відносин в регіоні Перської затоки в 

період, що досліджується. Вони в цілому позитивно оцінюють роль КНР в 

якості сили, альтернативної Сполученим Штатам, акцентуючи увагу на тому, 

що якщо США ведуть мову про зменшення залежності від нафти Затоки і 

енергетичній незалежності, Пекін ставить питання щодо «енергетичної 

взаємозалежності», на позитивних рисах «пекінського консенсусу» на 

відміну від «вашингтонського консенсусу».  

В російській міжнародно-політичній науці існує значна кількість 

досліджень теорії та історії зовнішньої політики Китаю, зокрема колективна 

монографія МГІМО МЗС РФ «Китай в світовій політиці» під редакцією 

А.В.Торкунова, роботи Е.Бажанова [15], Я.Бергера [20, 21], 

А.Д.Вознесенського [47], Ю.М.Галєновича [53-55], В.Геншина [101], 
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В.Гельбрас [56], Г.Дробота [82] М.Мамонова [132], В.Я. Портякова [168], 

М.Титаренко [191, 192] та ін.  

Основні напрями зовнішньополітичної стратегії КНР в 1990-ті – 2000 

рр. піддано науковому аналізу в колективній монографії «Сучасний Китай в 

системі міжнародних відносин» під редакцією Д.В.Буярова [188]. Хоча 

головна увага приділяється відносинам Китаю з державами Далекосхідного 

регіону та США, автору стався у пригоді розділ, написаний Е.В.Афанасенко, 

в якому піддано науковому аналізу ментальні особливості і специфіка 

моральних уяв китайців в контексті міжнародних відносин [188, С.214-230]. 

В контексті теми нашого дослідження особливе значення мала робота 

В.Я. Портякова «Становлення Китаю як відповідальної глобальної держави» 

[163], в якій аналізується цей процес, його хронологія та концептуальне 

оформлення та визначено основні регіональні та внутрішньодержавні 

напрями реалізації КНР її зростаючої глобальної відповідальності. В той же 

час поза увагою дослідника залишився близькосхідний напрям реалізації 

глобальної відповідальності Китаю, зокрема його стратегія в Перській затоці. 

Для аналізу впливу цивілізаційної специфіки Китаю на формування та 

реалізацію його зовнішньополітичного курсу автор критично використовував 

дослідження А. Ачлея. Ю.Галєновича, В.Гельбраса, Ю.Горяіна, В.Ганшина 

[14, 55, 74, 101]. 

В російській міжнародно-політичній науці відсутнє узагальнююче 

дослідження політики КНР в регіоні Перської затоки. Політика КНР на 

Близькому Сході розглядається в колективній монографії «Великий Близький 

Схід» під редакцією В.А.Гусейнова, в якій цій проблемі присвячено окремий 

розділ. Певна увага приділяється відносинам Китаю з окремими державами 

Затоки, перш за все Іраном і Саудівською Аравією. Особливо корисними для 

автора стали дослідження М.А.Пахомової «Система зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних пріоритетів КНР на Арабському Сході на початку 

ХХІ століття» та Г.Л.Гукасян «Економічний розвиток країн Ради 

співробітництва арабських держав Перської затоки після світової 
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економічної кризи», надруковані в колективній монографії Інституту 

сходознавства Академії Наук РФ «Зміни в геостратегічній карті Азії та 

Північної Африки на початку ХХІ століття за результатами міжнародної 

наукової конференції [87]. М.Пахомова розглядає еволюцію та економічні 

аспекти політики КНР в Затоці в своїй роботі «Щодо деяких аспектів 

китайської геополітичної стратегії по відношенню до країн Арабського 

Сходу» [160]. 

В міжнародно-політичній науці в Україні теж існують давні традиції 

китаєзнавства, зокрема в Інституті сходознавства, Інституті світової 

економіки і міжнародних відносин, Інституті всесвітньої історії, Інституті 

міжнародних відносин КНУ (В.І.Волковинський, В.І. Головченко). 

Український дослідник М. В. Фесенко в праці «Геополітичне та 

геоекономічне протистояння США і Китаю: стан і перспективи» досліджує 

боротьбу за владу і вплив між Китаєм і США, зокрема проблеми визнання 

лідерства КНР світовим співтовариством, кризу американської економічної 

моделі, боротьбу за глобальні управлінські ресурси, науково-технологічний 

чинник, безпекові аспекти, що головною геополітичною драмою століття 

буде боротьба за владу [196]. О. В. Шевчук визначає сфери співпадіння та 

розбіжностей інтересів двох центрів сили – США та КНР, їх суперництво за 

лідерство, досліджує зовнішньополітичну стратегію США щодо КНР [207]. 

Серед використаних у роботі джерел варто виділити доробки українського 

науковця В. І. Головченка [71, 72, 73]. Для дослідження особливостей 

зовнішньополітичної стратегії Китаю, зокрема в регіоні Перської затоки, 

корисним став висновок цього автора відносно стратагемності, тобто вміння 

мислити стратегічно, складати довгострокові плани як на державному, так і 

на особистому рівні, прораховувати ситуацію на достатню кількість кроків 

вперед і вживати стратагемні пастки для досягнення успіху як невід’ємної 

риси національного характеру й особливості національної психології 

китайців [73, С.26]. 
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В той же час в українській історіографії відсутня робота, в якій було б 

піддано науковому аналізу зовнішньополітичну стратегію КНР в регіоні 

Перської затоки в контексті її прагнення до набуття статусу глобальної 

відповідальної держави. 

3. Наступний блок джерел – дослідження міжнародних відносин на 

Близькому Сході і в регіоні Перської затоки. 

Чимало наукових розвідок, критично використаних автором, 

присвячено міжнародним відносинам на Близькому Сході. Вони 

розглядаються в роботах З. Бжезінського, П. Гелбрейта, І. Коена, 

Е. Кордесмена, К. Поллака, Р. Сетлора, О. Родрігеса, М. Мазарра, Ш. Зухура, 

Р. Хааса, М. Індика, Є. Прімакова, О. Ігнатенко, О. Малащенка, та інших. 

Українська наука має давні сходознавчі традиції, започатковані в 

роботах С. М. Пархомчука, І. Ф. Чернікова, Г. Г. Зибіної, В. К. Гури, 

П.Міщенка, В.Нагайчука, М. Д. Несука. Міжнародні відносини на Близькому 

та Середньому Сході і в суміжних регіонах досліджувалися науковцями 

Київського університету імені Тараса Шевченка, зокрема на історичному 

факультеті, в Інституті міжнародних відносин, в Інституті стратегічних 

досліджень, Інституті сходознавства. Особливе значення мають праці 

Б. М. Гончара, Б. І. Гуменюка, П. Ф. Кірпенка, І. Д. Коміренка, 

О. А. Коппель, М. В. Кулінича, Б. О. Парахонського, Ю.С.Скорохода, 

Л.І.Скороход, В. Шведа. Міжнародні відносини в регіоні Перської затоки 

аналізуються в працях О.А.Коппель, Д.І.Кушніра. Значна увага приділялась 

політиці зовнірегіональних держав на Близькому Сході – США 

(А.Захарченко, П.Міщенко, Д.Лакішик, Р.Рукомеда, Ю.С.Скороход, 

Л.І.Скороход, К.Сербіна, В.Швед), Франції – В.В.Копійка, проблемам 

міжнародних відносин та регіональної безпеки (Д. Лакішик, А. Захарченко, 

С. Авдєєва, Т. Жовтенко, С. Зінько). Стратегічні пріоритети, концептуальні 

засади та політика України в регіоні Перської затоки досліджується в 

роботах А.Голікова, С.Гасіма, О.Волошина, С.Зінько. Ж.Ігошиної, В.Макуха, 

А.Поспєлова, Р.Петюра, М.Рубцової, . Особливе значення мала колективна 
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монографія українських вчених під редакцією Б.Парахонського, присвячена 

міжнародним відносинам на Близькому Сході, проблемам регіональної 

безпеки та політиці України [23]. 

Переходячи до аналізу праць представників західної міжнародно-

політичної науки, варто зазначити, що проблематика даного дослідження 

розглядається у ній значно ґрунтовніше, ніж в українській науковій 

літературі. В західній міжнародно-політичній науці дослідження 

міжнародних відносин в районі Перської затоки було започатковано такими 

вченими, як А. Кордесмен, Д.Болдуін, Е.Накле, Р.Рамазані. Ф.Холлідей [260-

263. 304, 305, 352, 373]. Рішення Великої Британії відносно виведення своїх 

збройних сил з району Перської затоки привернуло увагу наукової спільноти 

до цього регіону. Новим поштовхом до дослідження міжнародних відносин в 

районі Перської затоки стало зростання значення нафтового фактору, 

посилення залежності економіки країн Заходу від імпорту нафти з регіону. В 

роботах Дж.Петерсона, С.Х.Аміна, Ф.Холлідея та інших особлива увага 

приділяється політиці там провідних країн Заходу. 

Значна кількість досліджень з’явилася на Заході після революції в Ірані 

та під час ірано-іракської війни. Це, зокрема, дослідження під редакцією 

одного з лідерів опозиції режиму Хомейні Х. Амірзаде “Безпека Перської 

затоки”, праці А.Кордесмена і Г.Ноннемана. На особливу увагу в плані 

дослідження політики Ірану в районі Перської затоки заслуговує праця 

“Затока та міжнародна безпека: 80-ті роки і далі” під редакцією М.Є.Ахрарі. 

Зокрема, М.Е.Ахрарі детально аналізує політику правлячих кіл Ірану з 

проблем безпеки Перської затоки, Дж.Нойєс та М.Кац аналізують місце цієї 

проблеми у відносинах Ірану з наддержавами. Автори приходять до 

висновку, що політика Ірану в Перській затоці як у період правління шаха, 

так і за часів Ісламської Республіки мало відрізнялась і була спрямована на 

здобуття там домінуючих позицій. Дж.Петерсон аналізує політику країн-

членів РСАДПЗ з проблем регіональної безпеки, зокрема їх концепцію 

“опори на власні сили” Проблеми розвитку міжнародних відносин в районі 
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Перської затоки аналізуються в працях Г.Гауза, Т.Ісмаіла, Ж.Ісмаіл, 

Л.Канторі, Барда О`Нейла, Р.Фалька, Р.О.Фрідмана, Р.Хантера та інших. В 

той же час майже поза увагою авторів залишалась політика Китаю у Перській 

затоці.  

Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході, зокрема в 

субрегіоні Перської затоки розглядаються і в роботах російських 

сходознавців. Це перш за праці «класиків» російського сходознавства – 

Г.М.Бондаревського. А.М. Васильєва, Р.Ланди, Г.Мірського, Є.М.Прімакова, 

В.В.Наумкіна. 

Дослідження міжнародних відносин в регіоні Перської затоки ще в 

радянські часи було започатковано працею Г.М.Бондаревського «Політика 

Англії і міжнародні відносини в басейні Перської затоки (кінець ХІХ-початок 

ХХ ст.)» [27]. До основних робіт, які близькі до теми нашого дослідження, 

хоча й охоплюють більш ранній історичний період, слід віднести праці 

А.М.Васільєва, зокрема «Перська затока в епіцентрі бурі» [36-40], 

В.В.Машина і А.І.Яковлева «Перська затока в планах і політиці Заходу» 

[134], Р.В.Маркаряна «Зона Перської затоки (проблеми, перспективи)» [133], 

А.Примакова «Перська Затока: нафта та монополії» [169]. Хоча вони й 

охоплюють більш ранній історичний період, але дають змогу прослідкувати 

природу економічного і політичного розвитку країн Перської затоки. 

Важливе наукове значення мали монографії Л.В.Вальковой, 

Б.Малікова, О.С.Мелкумян.У.З. Шаріпова та ін. [32, 33, 138-141].  

Праці С.Агаєва аналізують механізми, що призвели до краху шахського 

режиму, пояснюють причини загострення ситуації в Перській затоці, 

досліджують причини і хід загострення американо-іранської конфронтації в 

регіоні і їх вплив на регіональні міжнародні відносини [4, 5, 6].  

Праці Л.В.Валькової, присвячені зокрема специфіці розвитку 

політичної сфери Саудівської Аравії, дають можливість прослідкувати вплив 

внутрішньополітичної сфери на її зовнішньополітичну діяльність [32, 33]. 
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Важливими з точки зору аналізу діяльності РСАДПЗ стали роботи 

О.С.Мелкумян [138-141]. Вони сталися автору у пригоді у контексті 

дослідження ролі китайського чинника в арабо-іранських відносинах в Затоці 

та позиції КНР з проблеми нерозповсюдження ЗМЗ. 

Активізація політики РФ на Близькому Сході, зокрема в регіоні 

Перської затоки, знайшли відображення в роботі С.Лузяніна з характерною 

назвою «Східна політика Володимира Путіна. Повернення Росії на «Великий 

Схід» (2004-2008 рр.) [131]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На підставі дослідження особливостей китайської стратегічної 

культури та її впливу на зовнішньополітичну стратегію КНР можна зробити 

висновок, що, незважаючи на деяку трансформацію китаєцентричних 

принципів, вони продовжують залишатися однією з базових засад зовнішньої 

політики Китаю. В сучасних умовах традиції китаєцентризму являють собою 

ідеологічне підгрунтя для становлення концепції відповідальної глобальної 

держави, але сучасний китаєцентризм базузується на використанні більш 

економічного, ніж політичного впливу Китаю. 

В китайській стратегічній культурі протягом 1990-2000-х років 

продовжував спостерігатись вплив конфуціанського дискурсу. В той же час 

можемо констатувати домінуюче положення реалістичного дискурсу. 

Спостерігається і зміщення китайської стратегічної думки в сторону 

конструктивізму. Хоча китайське керівництво продовжує офіційно 

підтримувати максими Ден Сяопіна про те, що КНР варто більшим чином 

концентруватися на внутрішньому розвитку і всіма засобами уникати прямої 

конфронтації чи антагонізму з великими державами, спадщина Ден Сяопіна 

все менше проявляється в декількох ключових сферах. Наприклад, Китай все 

більше переслідує високі лідерські цілі у міжнародних відносинах, як в 

регіоні, так і на глобальному рівні. Спостерігається широкий консенсус серед 
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китайських науковців стосовно того, що Китаю необхідно брати на себе 

більше відповідальності. Тим не менш, продовжуються дебати стосовно 

таких питань, як швидкість трансформації ролі КНР і щодо необхідного 

обсягу нової ролі Китаю у міжнародних відносинах, враховуючи контекст 

найголовніших національних інтересів. 

Оскільки на сучасному етапі Китай є однією з найбільш динамічних 

держав, що розвиваються, це неминуче призводить до зміни його ролі в 

системі міжнародних відносин як на глобальному, так і на регіональному 

рівнях. Швидкі темпи економічного зростання і активне залучення до 

світової господарської системи обумовили процес перетворення КНР з 

регіонального лідера в одну з провідних світових держав, в глобальну 

державу. Не ставлячи під сумнів глобальне лідерство США, Китай вважає 

можливим і бажаним існування на сучасному етапі декількох центрів сили, 

об’єктивно претендуючи на роль одного з них. В політичному лексиконі КНР 

затверджується термін «багатосторонність» (мультилатерализм, добяньчжуі), 

який передбачає орієнтацію в міжнародних відносинах на взаємне 

врахування інтересів, діалог і співробітництво і розглядається як 

оптимальний варіант еволюції багатополярності, який потребує залучення до 

прийняття рішень не тільки великих держав, але й якомога більшого кола 

держав і міжнародних організацій, самоідентифікація в якості 

«відповідальної глобальної держави». КНР долає рамки геополітичного 

мислення держави, що розвивається, і починає позиціонувати себе як 

держава, яка має глобальні національні інтереси і претендує на лідерські 

позиції у світі, надаючи перевагу політико-дипломатичним методам 

міжнародного врегулювання, «м’якій силі» та економічній дипломатії. 

Зовнішньополітична стратегія КНР була спрямована на збільшення 

конкурентноспроможності Китаю, здобуття світової та регіональної 

могутності, переважно економічним шляхом. Вона передбачала конвертацію 

економічної потужності КНР у політичний вплив на світовій арені. Китай 

прагне до більш активної участі в управлінні світсистемою в торговій, 
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валютній, стратегічній сферах. Таким чином, хоча США залишаються 

ключовою державою, але їхнє лідерство піддається ерозії, зокрема з боку 

КНР. КНР займає перше місце в світі за чисельністю населення, володіє 

найчисельнішою армією в світі, має високий рівень військової потужності 

(наявність ядерної зброї, стримуючого стратегічного арсеналу), високу 

геополітичну вагу та міжнародний статус. Китай – ядерна держава, постійний 

член Ради Безпеки ООН, де володіє правом вето. Особливе значення в 

контексті нашого дослідження має привабливість Китаю для великої групи 

країн «третього світу», економічна потуга. Якщо між КНР та Заходом існує 

істотне розходження в трактуванні демократичних парадигм, для країн, що 

розвиваються, зокрема регіону Перської затоки, той факт, що в Китаї 

зберігається недемократична форма правління, не виступає перешкодою на 

шляху розвитку відносин, оскільки східне розуміння демократії розходиться 

із західним. Авторитаризм у державному правлінні КНР, на думку 

китайських правлячих кіл, забезпечує необхідні умови для подолання 

внутрішніх проблем і сприяє швидкому соціально-економічному розвитку 

країни.  

Зважаючи на активність його зовнішньої політики, все це викливає 

необхідність врахування його точки зору при вирішенні всіх міжнародних 

проблем. 

Що стосується Перської затоки, то цей регіон являє собою сферу 

важливих геополітичних та геоекономічних інтересів Китаю. Еволюція 

зовнішньополітичної стратегії КНР в цьому регіоні відбувалася в контексті 

поступового самоусвідомлення Китаєм свого нового статусу, розробки 

концепції його відповідальності як глобальної держави.  

Аналіз використаної автором літератури дозволяє зробити висновок 

відносно того, що незважаючи на значну кількість наукових напрацювань, 

присвячених зовнішній політиці КНР, та наявності робіт, присвячених 

близькосхідному напряму зовнішньополітичної стратегії Китаю, можемо 

констатувати відсутність праць узагальнюючого характеру, в яких 
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досліджується політика КНР в регіоні Перської затоки. Поза увагою 

дослідників залишились питання співробітництва КНР з арабськими 

монархіями Затоки, діалог КНР-РСАДПЗ. Як вітчизняні, так і зарубіжні 

дослідники комплексно не аналізували еволюцію зовнішньополітичної 

стратегії КНР в регіоні Перської затоки. 

Підводячи підсумки, вважаємо за необхідне окреслити коло питань, що 

потребують докладного дослідження в майбутньому. Предметом окремого 

наукового дослідженню мають стати як двосторонні відносини КНР з 

ключовими державами Перської затоки – Ісламською Республікою Іран та 

Королівством Саудівська Аравія, так і роль енергетичного чинника в 

формуванні і реалізації зовнішньої політики КНР. Це і питання, пов’язані з 

національними інтересами України в регіоні Перської затоки і формами їх 

реалізації, зокрема на рівні двосторонніх та багатосторонніх відносин. Саме 

тому існує потреба вивчення відповідного досвіду провідних країн світу, 

зокрема КНР, та його впровадження в діяльності зовнішньополітичного 

відомства України.  
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РОЗДІЛ 2. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КНР В РЕГІОНІ 

ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ 

 

Метою даного розділу є аналіз доктринального рівня 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки, тобто керівних 

принципів зовнішньої політики Китаю в регіоні, його зовнішньополітичних 

цілей та основних засобів їх реалізації. Це передбачає визначення 

геополітичних та геоекономічних інтересів КНР в регіоні, на основі чого 

з’ясування основних принципів, цілей та засобів реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР. Це надає змогу не тільки узагальнити 

особливості, характерні риси, основні принципи, цілі та засоби реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні, але й визначити її динаміку, що 

дозволяє з’ясувати основні напрямки її подальшої еволюції.  

Дослідження еволюції та особливостей реалізації зовнішньополітичної 

стратегії КНР в регіоні Перської затоки виявляється важливим і в контексті 

розбудови стратегії реалізації інтересів України в регіоні Перської затоки з 

врахуванням досвіду інших держав, зокрема КНР, що допоможе найбільш 

ефективно зміцнити позиції нашої держави в цьому регіоні. 

 

2.1 Геополітичні та геоекономічні інтереси КНР в в регіоні  

 

Зовнішньополітична стратегія держави являє собою систему 

практичних заходів з досягнення цілей зовнішньої політики, визначає їх 

ієрархію та критерії оцінки ефективності зовнішньополітичної діяльності, 

регулює застосування державними органами засобів зовнішньої політики. 

Виходячи з цього, метою данного підрозділу є визначення системи 

геополітичних та геоекономічних інтересів КНР в регіоні Перської затоки, на 

підставі чого з’ясування основних завдань її зовнішньполітичної стратегії. 
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Зміна статусу КНР на міжнародній арені, вихід на позиції 

відповідальної глобальної держави актуалізують дослідження її 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів, зокрема в Перській 

затоці. Особливе місце регіону Перської затоки в міжнародних відносинах, 

яке визначається факторами геополітичного і геоекономічного характеру, 

перш за все енергетичною, стратегічною, безпековою та культурно-

релігійною цінністю, а в сучасних умовах – масштабами і темпами 

технологічного розвитку, призводить до перетворення регіону в один з 

центрів міжнародної політики і економічних відносин.  

Зовнішньополітична діяльність КНР свідчить, що держава орієнтується 

на поступове нарощування своєї міжнародної відповідальності з метою 

зміцнення не тільки регіональних, але й глобальних позицій. Регіон 

Близького Сходу та його субрегіон – Перська затока не могли залишитись за 

межами сфери зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів 

Китаю.  

В постбіполярний період політична роль Китаю в регіоні Перської 

затоки відчутно активізується. Намаганням США одноосібно контролювати 

безпеку Затоки Китай протиставляє налагодження економічних і політичних 

зв’язків з країнами регіону, що визначається комплексом його геополітичних 

та геоекономічних інтересів.  

У сучасному світі геополітичні та геоекономічні інтереси держави 

тісно пов’язані між собою, як це можна спостерігати на прикладі політики 

КНР в регіоні Перської затоки. Ключовим моментом, що визначає успішний 

розвиток економіки Китаю, стає її стабільне енергозабезпечення. Реалізація її 

геоекономічних інтересів в цьому регіоні спрямована на збільшення 

конкурентноспроможності Китаю, тобто здобуття світової та регіональної 

могутності переважно економічним шляхом. Вона передбачає конвертацію 

економічної потужності КНР у політичний вплив на світовій арені.  

Найважливішою сферою боротьби за вищі державні інтереси стають 

сировинні ресурси, переважно розташовані в регіонах трєтього світу. 
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Особливе місце серед них посідають вуглеводні ресурси – нафта й газ. Ця 

товарна група вважається найбільш необхідною для виживання економіки. 

Енергетичний фактор став визначальним в активізації політики КНР на 

Близькому Сході, зокрема в регіоні Перської затоки. Так, хоча ще наприкінці 

1970-х рр. КНР підписала двосторонні міжурядові угоди щодо торгівельного, 

економічного та технічного співробітництва з 21 арабською країною, а з 16 

арабськими країнами були підписані угоди про захист інвестицій, з 11 – 

угоди щодо подвійного опадаткування, до початку 1980-х рр. доля держав 

Арабського Сходу в зовнішній торгівлі КНР становила лише від 2, 7 до 3, 7% 

[87, с.331]. В 1980-х-1990-х роках політика КНР на Близькому Сході 

активізується. Ще з кінця 1990-х рр. починає зростати імпорт газу з регіону. 

Перетворення КНР в експортера нафти призвело до подальшої 

активізації його політики у близькосхідному напрямі, зокрема в регіоні 

Перської затоки. Прискорена модернізація китайської економіки потребувала 

значного збільшення енергетичних ресурсів. Країна, яку називають 

«фабрикою світу», вважається головним споживачем енергетичних ресурсів і 

посідає перше місце за імпортом нафти. Що ж до природного газу, то його 

значну частину Китаю теж доводиться імпортувати із-за кордону. За таких 

умов енергетична безпека перетворюється на основне завдання держави. 

Ключовим моментом, що визначає успішний розвиток економіки Китаю, стає 

її стабільне енергозабезпечення. 

Темпи споживання нафти Китаєм зростають значними темпами, які 

набагато перевищують можливості внутрішнього виробництва. За оцінками 

Міжнародного Енергетичного Агентства, розвідані запаси нафти КНР 

оцінюються в 24 млрд.барелів, прогнозовані ресурси – в 48 млрд.барелів, а 

загальний обсяг нафти в надрах і на шельфі країни оцінюється приблизно в 

90, 8 млрд.барелів. Для порівняння, тільки Саудівська Аравія володіє 

ресурсами в 373, 7 млрд.барелів [51, С.441-442]. Збільшення споживання 

Китаєм нафти стало однією з причин зростання цін на неї на світовому 

економічному ринку. Якщо в 1980-ті – на початку 1990-х років рівень цін на 
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нафту знаходився в межах 15-22 дол. за барель, в 1990-х рр. він піднімається 

до 27-30 дол. за барель і продовжує певний час зростати [155, С. 319]. В 2008 

році ціна на нафту становила 99, 2 дол. за барель, в 2009 – 62, 3 дол. за 

барель, в 2010 – 79, 5 дол. за барель, в 2011 році – 111 дол. за барель [51, 

С.174-175]. 

До 1993 року Китай задовольняв свої нафтові потреби за рахунок 

внутрішніх ресурсів, але поступово збільшується залежність від зовнішніх 

джерел. Основним нафтовим джерелом Китаю стає Близький Схід, звідки 

експортується до 56% нафти. Головними постачальниками нафти стали 

Саудівська Аравія, інші країни-члени РСАДПЗ, Іран, Лівійська Арабська 

Джамахірія і Судан. Виходячи з цього, стратегічною метою політики Китаю в 

регіоні Перської затоки стає доступ до нафти та забеспечення безпеки шляхів 

її транспортування. Оскільки успішний розвиток країни був тісно пов’язаний 

із забезпеченням її енергетичної безпеки, стабільність постачань 

енергоресурсів, зокрема з регіону Перської затоки, перетворюється в один з 

головних пріоритетів зовнішньої політики Китаю. 

В 2003 році Китай стає другим, після Сполучених Штатів, споживачем 

нафти, посівши місце між США та Японією. Про рівень залежності КНР від 

нафти Перської затоки свідчить доповідь, підготовлена Е. Даунс для 

засідання комісії США-КНР по співробітництву в галузях економіки та 

безпеки [280]. Структура доповіді передбачала висвітлення двох ключових 

аспектів: енергетична залежність та китайські інвестиції в регіоні. В 2000-х 

роках рівень споживання нафти Китаєм продовжував збільшуватися щорічно 

на 7, 5%, що в сім разів більше, ніж США. Китай посідає перше місце у світі 

за імпортом енергоносіїв, а доля близькосхідної нафти становила більше 

60 % загального китайського імпорту рідкого палива (для порівняння, 26 % 

американського імпорту) [280]. За підрахунками Міжнародного 

енергетичного агенства, до 2035 року імпорт нафти КНР з країн Близького 

Сходу буде становити приблизно 54 % від загального імпорту нафти, в той 

час як імпорт нафти США з цього регіону може скоротитить до 3 %. До 2020 
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року приблизно 70% нафти, яку споживає Китай, буде забеспечуватись за 

рахунок імпорту. Головним постачальником нафти стає Саудівська Аравія 

(чверть нафтового імпорту КНР), Іран посідає третє, а з 2012 року – четвертє 

місце серед головних постачальників нафти для Пекіну [280]. 

Оскільки енергетичний аспект в сучасному світі є одним з ключьових, 

регіон Перської затоки починає розглядатись Пекіном як найважливіший 

плацдарм для розробки та реалізації стратегії забеспечення власної 

енергетичної безпеки. Таким чином, країни Перської затоки грають важливу 

роль в забезпеченні енергетичної безпеки Китаю.  

В КНР була сформульована концепція нафтової безпеки, яка отримала 

назву «трьох третин». У відповідності з нею, Китай має імпортувати третину 

потрібної йому нафти в регіону Близького Сходу, зокрема регіону Перської 

затоки, третину – з інших джерел (Африка, Латинська Америка), ще одну 

третину – через суходіл, тобто з Росії, держав Центральної Азії і, можливо, 

Каспійського регіону [87, С.86]. Але на практиці, за підрахунками 

спеціалістів, нафта Перської затоки в найближчі роки може становити біля 

половини китайського імпорту рідкого палива. 

“Нафтовий фактор” додає головні риси до характеристики значення 

регіону Перської затоки в світовій політиці та економіці, оскільки там 

знаходиться значна частина світових розвіданих запасів нафти та природного 

газу. Якщо в 70-х роках ХХ століття поклади нафти Затоки становили 2/3 

світових розвіданих запасів рідкого палива, то в ХХІ столітті оцінки дещо 

змінились. В 2005 році доля країн Близького Сходу, перш за все країн 

Перської затоки, в світових запасах нафти оцінювалась в 62% та газу в 40%. 

В 2012 році доля близькосхідних країн в світових запасах нафти скоротилась 

внаслідок так званої «сланцевої революції» та збільшення долі Венесуели 

(17, 8 світових розвіданих запасів нафти та 3% природного газу) і становила 

48, 4% світових розвіданих запасів нафти, природного газу – 43% [87, С. 76-

77]. В 2012 році доля Саудівської Аравії в світових запасах нафти становила 

15, 9%, Ірану – 9, 4%, Іраку – 9%, Кувейту – 6, 1%, ОАЕ – 5, 9%, Катару – 1, 
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4%, в світових покладах газу – Ірану – 18%, Катару – 13, 4%. Для порівняння, 

частка КНР в світових запасах нафти становила 1, 0%, природного газу – 1, 

7%, США – відповідно 2, 1% і 4, 5%, РФ – 5, 2 і 17, 6% [87, С. 76].  

Таким чином, доступ до нафти Перської затоки залишається важливим 

фактором, який визначає сучасний стан і майбутнє цивілізації, а держави 

цього регіону відігравали, відіграють і продовжуватимуть у майбутньому 

відігравати величезну роль у світовій політиці. 

Нагадаємо, що спроби пошуку нафти у районі Перської затоки мали 

місце ще до Першої світової війни, коли ці території (за виключенням Ірану) 

входили до складу Османської імперії. У 1901 році англієць Уільям д'Арсі 

одержав від уряду Ірану концесії на розвідку та видобуток нафти на усій 

території країни, за винятком п'яти північних провінцій. У 1903 році 

заснована ним “Ферст Експлорейшн компані” розпочала діяльність щодо 

реалізації зазначеної концесії [194, С.208].  

Після відкриття в Ірані великих нафтових родовищ розпочалася гостра 

конкурентна боротьба нафтових компаній за концесії. Традиційно провідну 

роль в видобутку нафти та газу грав іноземний капітал. Після Першої 

світової війни особливо напруженою виявилася конкуренція між 

англійськими та американськими нафтовими компаніями. Напередодні 

Другої світової війни американські монополії здійснювали контроль за 12% 

розвіданих запасів нафти на Близькому й Середньому Сході та більш 13% 

світового видобутку нафти на території близько 2, 5 млн. км
2
. Частка 

французьких компаній складала 9% розвіданих запасів й понад 6% видобутку 

нафти. Решта розвіданих запасів знаходилася під контролем англо-

голландського капіталу. Проте, на початку 1946 року американські монополії 

володіли вже 44% усіх розвіданих запасів нафти Близького та Середнього 

Сходу [123, С.56].  

Після Другої світової війни значення нафти Перської затоки неухильно 

зростало. А завдяки науково-технічній революції значно зросли потреби у 

природних ресурсах, передусім, у первинних джерелах енергії, 
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найважливішим з яких була нафта. Гостроту проблеми посилював той факт, 

що основними виробниками нафти були країни, що розвиваються, а 

країнами-користувачами – в основному розвинуті країни. Провідну роль в 

нафтодобувній промисловості грали нафтові корпорації – так звані «сім 

сестер» – Міжнародний нафтовий картель, до складу якого входили п’ять 

американських корпорацій («Екссон», «Мобіл», «Тексако», «Стандарт ойл оф 

Каліфорнія», «Галф ойл»), англійська «Брітіш Петролеум» та англо-

голандська «Ройял Датч Шелл». Вони вели видобуток нафти на основі 

нерівноправних концесійних договорів.  

Нафта Перської затоки складала у середині 1970-х років 60% імпорту 

Західною Європою та 90% японського імпорту рідкого палива. Постійно 

збільшувалася і залежність США від імпорту нафти з країн регіону. 

Використання більш дешевої арабської нафти давало величезні прибутки 

американським нафтовим монополіям. Так, на початку 1970-х років їхні 

щорічні прибутки сягали 1, 5 млрд. доларів на рік [406, P.140]. 

До того ж переробка нафти та продаж нафтопродуктів дозволяли 

нафтовим компаніям отримувати додаткові прибутки. Саме це стало однією з 

причин посилення експлуатації країнами Заходу нафтових родовищ Перської 

затоки, скорочення використання інших джерел енергії, прагнення 

законсервувати власні нафтові запаси. Нафтові монополії мали значний 

вплив на формування політики більшості країн Заходу в районі Перської 

затоки. Як зазначав голова правління «АРАМКО», для США та їхніх 

союзників у Європі та Японії просто не існувало альтернативи 

близькосхідній нафті, втрата якої не могла бути компенсована у найближчі 

десятиріччя іншими джерелами або групою джерел [406, P.50]. Сполучені 

Штати стали залежати від іноземної нафти більше, ніж колись за усю свою 

історію, і ця залежність постійно посилювалась, оскільки вони прагнули 

одержувати все більше нафти з Близького Сходу, особливо з Перської затоки, 

і їхня залежність від імпорту нафти з регіону Перської затоки мала тенденцію 

до зростання. Для порівняння, якщо у 1960-і роки імпорт нафти 
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Сполученими Штатами збільшувався у середньому на 6% на рік, то на 

початку 1970-х років – на 18% щорічно. У 1973 році нафта Перської затоки 

складала 23% імпорту США, а у 1976 році вже сягнула 38%, тільки у 1977 

році імпорт нафти США зріс на 20% [123, С.57]. Зростанню залежності 

американської економіки від імпорту нафти з Перської затоки сприяли такі 

фактори, як збереження високих темпів її споживання при певній стабілізації 

внутрішнього видобутку, політика нафтових монополій США, збільшення 

імпорту для потреб створення стратегічних нафтових запасів, зростання 

споживання нафти Пентагоном. У спеціальній доповіді дослідницької 

служби конгресу США відзначалося: «Доступ до нафти – це відносини 

Сполучених Штатів з Саудівською Аравією та Іраном», до того ж «розвинуті 

країни залежатимуть від імпорту рідкого палива, і це дійсно означає 

залежність від постачання нафти, передусім з країн Перської затоки, і 

насамперед з Саудівської Аравії, а також з Ірану, Кувейту, Іраку, ОАЕ, 

оскільки саме ці країни мають запаси, які є достатніми для задоволення 

енергетичних потреб західних країн» [216, Р. 7].  

Але вже з 1970-х років почали відбуватися значні зміни у 

міжнародному нафтовому господарстві. В період арабо-ізраільської війни 

1973 року арабські нафтодобувні держави Близького Сходу використовували 

нафту як політичну зброю, оголосивши ембарго на постачання нафти до 

США та Нідерландів. Країни-виробники нафти домоглися права самостійно 

встановлювати ціни на нафту, рівень її видобутку. У 1975 році 

американський дослідник Е.Накле у роботі «Арабо-американські відносини у 

Перській затоці» зазначав: «Стосовно виробництва, постачання, цін, доходів, 

нафтодоларів та платіжного балансу, нафта посіла центральне місце у 

американській дипломатії … Залежність Японії, Європи та Америки від 

нафти Затоки й астрономічне збільшення цін на нафту змусило західних 

дипломатів переглянути напрямки майбутніх взаємовідносин між 

індустріальним світом, який споживає нафту, та нафтодобувними країнами, 

що розвиваються» [352, Р.38]. 
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Найважливішим завданням політики зовнірегіональних держав в 

регіоні Перської затоки стало забезпечення доступу до її нафтових запасів. 

При цьому, якщо у 1950-і – 1960-і роки під доступом розумілася повна 

власність нафтових монополій на видобуту нафту з правом встановлення 

довільних цін, обсягу видобутку та переробки, то з 1970-их років мова вже 

йшла про спроможність нафтоімпортуючих країн забезпечувати 

довгострокові закупівлі нафти на прийнятних комерційних умовах з 

визнанням права власності на нафту за урядами країн-експортерів. Як 

відзначали американські дослідники Ф.Голд та М.Конант, «доступ до 

нафтових запасів за кордоном не визначатиметься більше комерційними 

інтересами міжнародних нафтових компаній, що належать відособленому 

капіталу. Концесійна система, завдяки якій нафтові компанії отримували 

контроль над родовищами та рівнем виробництва, припинила дію» [123, 

С.58-59]. Англійські автори К.Тьюгендхет та А.Гамільтон у своїй роботі 

«Нафта. Найбільший бізнес» констатували, що, починаючи з жовтня 1973 

року «компанії відійшли від своєї традиційної ролі, визнавши, що вони 

надалі не у змозі бути силою, яка діє всупереч вимогам виробників. Остання 

спроба перерозподілу запасів взимку 1973/1974 років змусила компанії 

визнати, що вони більше не мають влади та ресурсів, й не можуть ефективно 

вирішувати такі завдання без повної та безпосередньої підтримки з боку 

урядів країн-споживачів нафти» [195, С.38]. На їх думку, одна з 

найважливіших обставин, яка випливала з поворотних подій початку 1970-х 

років, полягає в тому, що «головними акторами цієї драми останніх десятиріч 

виступають країни-споживачі нафти» [195, С.38]. 

У зв'язку зі змінами у міжнародному нафтовому господарстві нафтові 

монополії зіткнулися з проблемами, що знаходилися поза компетенцією 

приватного капіталу. Заступник голови федерального енергетичного 

управління США М.Вейкфілд відзначав з цього приводу, що «міжнародні 

нафтові компанії або зовсім не мають, або мають обмежені можливості щодо 

проведення переговорів з урядами країн-виробників, на відміну від 
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недавнього минулого, та уряди країн-споживачів, зокрема, уряд США, мають 

бути залучені більш активно, ніж це робилося у минулому” [399, Р. 9].  

Оскільки західні нафтові монополії втратили можливість самостійно 

забезпечувати доступ до нафти, уряди Саудівської Аравії та інших країн-

експортерів нафти почали здійснювати більш активне втручання у нафтову 

політику. Внаслідок переходу активів ТНК до національних держав 

основними акторами в нафтодобувній промисловості стають національні 

нафтові компанії. Така структура нафтодобувної промисловості 

сформувалась до кінця 1970-х років. В таких умовах доступ до нафти був 

проголошений «життєво важливою ціллю зовнішньої політики США» [216, 

Р.9]. Визначаючи головні зовнішньополітичні цілі США у районі Перської 

затоки, помічник державного секретаря США С.Собер у своєму виступі в 

конгресі підкреслив необхідність «збереження доступу до нафтових запасів 

регіону» [269, 1975. – Sept. 17, Р.702-703]. 

Отримання країнами регіону контролю над своїми нафтовими 

ресурсами призвело до того, що під час економічного самміту 1979 року 

лідери провідних промислових країн погодилися, що ситуація на Близькому 

Сході не дозволяє вважати цей регіон задовільним джерелом забезпечення 

потреб світового енергопостачання. Пізніше було створено міжурядову 

програму енергозберігаючого розвитку економіки, здійснення якої мало 

серйозний вплив на енергетичну ситуацію в світі. З другої половини 1980-х 

років індустріальні країни Заходу значною мірою ліквідували свою 

залежність від арабської нафти. Якщо б на початку 1980-х років не було 

вжито заходів з енергопостачання, наслідки ірано-іракської війни та нападу 

Іраку на Кувейт були б значно серйознішими. 

Подальші події були пов’язані зі створенням нової архітектури 

світового ринку нафти та газу. Структура світової нафто- та газодобувної 

промисловості в порівнянні з 1960-ми роками зазнала значних змін. Ці зміни 

розпочались ще в 1970-х рр. Саме тоді провідними акторами у видобутку 

енергоресурсів стають національні енергетичні компанії країн-експортерів. 
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ТНК отримують роль оператора, який надає послуги національним 

енергетичним компаніям. По даним ЮНКТАД на 2005 рік серед 50 компаній 

– світових лідерів по видобутку нафти та газу(72% світової видобутку) 23 

компанії представляли країни, що розвиваються, переважно державні, з них 8 

компаній з країн Близького Сходу, 3 – з Північної Африки. До їх складу 

ввійшли і 3 компанії з КНР – Чайна Нешнл петролеум (її міжнародний 

підрозділ називають «Петро Чайна», 8 місце, доля участі держави – 100%), 

«Сінопек» (34 місце, доля участі держави – 100%), «Чайна нешнл оффшор 

ойл корпорейшн» (41 місце, доля участі держави – 100%). Перше місце 

посіла саудівська компанія «Сауді Арамко» (доля участі держави – 100%), 

друге – Російський «Газпром» (доля участі держави – 50%+ 1), третє – 

Національна іранська нафтова компанія (доля участі держави – 100%). Серед 

інших компаній країн Перської затоки була представлена «Кувейт Петролеум 

корпорейшн» (12 місце, доля участі держави – 100%) [87, С.80-81]. 

За даними на 2012 рік серед 25 компаній – світових лідерів по 

видобутку нафти та газу 14 компаній були з країн, що розвиваються (57% 

обсягів видобутку цих 25 компаній), 3 – російські(14, 5% обсягів видобутку 

цих 25 компаній) і 8 ТНК(28, 5% обсягів видобутку цих 25 компаній). Перше 

місце продовжила посідати саудівська компанія «Сауді Арамко», друге 

залишилось за Російським «Газпромом», третє – за Національною іранською 

нафтовою компанією. «Кувейт Петролеум корпорейшн» перемістилась з 12 

місця в 2005 році на 10, Національна нафтова компанія Абу-Дабі 

перемістилась з 14 на 11 місце, Міністерство нафти Іраку з 21 на 16 місце, 

Катар Петролеум – з 31 на 17 місце. Відбулись зміни і у становищі компаній 

з КНР – Чайна Нешнл петролеум («Петро Чайна»), з 8 місця перемістилась на 

5, «Сінопек» з 34 місця перемістилась на 23 [87, С.79-82]. 

Державні нафтогазові компанії являють собою джерело валютних 

надходжень для країн, які використовують їх для рішення завдань 

національного соціально-економічного розвитку. Держави Перської затоки 

спрямовують валютні надходження від продажу енергоносіїв до фондів 
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національного добробуту та інвестують у створення «подушки безпеки» для 

майбутніх поколінь. В своїй політиці державні нафтогазові компанії не 

завжди керуються суто ринковими критеріями, зокрема стосовно визначення 

цін на енергоносії. 

Енергетична безпека Китаю безпосередньо пов'язана із забезпеченням 

безпеки транспортування енергоресурсів з регіону Перської затоки. В цьому 

контексті важливою уявляється точка зору доктора Д.Альтермана, Директора 

Близькосхідної програми Центру стратегічних та міжнародних досліджень, 

яку від висловив в доповіді на засіданні спільної американо-китайської 

комісії по економічному співробітництву та безпеці в липні 2013 року. Він 

зазначає, що Китай має енергетичну залежність від поставок з Близького 

Сходу, нестабільного регіону, в якому Китай має обмежений вплив. 

Китайська стратегічна думка сфокусована на можливості конфронтації з 

Сполученими Штатами, які мають вирішальний вплив на регіональну 

ситуацію. Тому Китай знаходиться в подвійній залежності. По-перше, його 

економічне зростання і внутрішня політична стабільність, яку забезпечує 

економічне зростання, залежать від ресурсів, постачання яких Китай не 

здатний самостійно забезпечити; по друге, він знаходиться в залежності від 

доброї волі країни, яка може потенційно загрожувати його енергетичній 

безпеці [219]. 

В цьому зв'язку особливої актуальності набуває завдання забезпечення 

безпеки і свободи судноплавства морським шляхом з Індійського океану 

через Малаккську протоку в Південно-Китайське море, який має особливе 

геополітичне значення, оскільки цим шляхом поступає 80% сирої нафти до 

Японії, Південної Кореї та Тайваню і здійснюється біля 50% світових 

торгових перевезень. Через Малаккську протоку морським шляхом 

постачається до Китаю вся нафта регіону. В той же час протока вважається 

дуже вразливим пунктом з точки зору безпеки перевезень. Ширина протоки в 

найвузькій частині становить 2, 5 км, що заохочує піратів та терористів. В 

разі морської економічної блокади високою є ймовірність перекриття саме 
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цього маршруту транспортування. В березні 2010 року Китай зробив 

офіційну заяву відносно того, що він виступає проти будь-якого втручання в 

Південно-Китайському морі, яке є зоною його «корінних» суверенних 

інтересів. Вперше китайці назвали це море зоною «корінних інтересів», 

поряд з Тибетом. Китайський військово-морський флот перейшов до 

супроводження китайських морських кораблів через Малаккську протоку до 

Перської затоки для забезпечення безпеки і контролю над морськими 

шляхами. Це, з точки зору деяких експертів, свідчить про те, що Китай 

прагне звільнитись від американського контролю над цими шляхами [78, 

С.329 – 331]. 

Вельми привабливо для Пекіна виглядають і проекти зі створення 

сухопутних маршрутів, інвестування в розробку родовищ Каспійського моря 

та будівництво нафтопроводів, які б з'єднали Китай з цими територіями. 

Наприкінці 2010 року Китай оголосив про проект будівництва 

трансконтинентальної залізниці Кашгар (Китай) – Герат (Афганістан), яка 

мала з'єднати Китай і Центральну Азію з Перською затокою. Враховуючи 

ефективність китайської транспортної політики та тісну співпрацю з Іраном, 

не викликає сумніву, що завдяки виконанню даного проекту Пекін отримає 

вихід до Перської затоки. В якості кінцевої мети розглядається велике 

іранське місто Бендер-Аббас, його морський порт займає стратегічні позиції 

в Ормузькій протоці [79].  

Вкрай важливим для Пекіна видаються проекти створення сухупутних 

маршрутів і будівництва нафтопроводів. В довгостроковій перспективі 

розробляються плани відродження Шовкового шляху, що передбачає і 

будівництво нафтопровода, який би з’єднав Тегеран з Каспійським морем і 

далі проходив до нафтопроводу Західний Казахстан-Західний Китай. Крім 

системи нафтопроводів, що мали б з’єднати Китай, Казахстан, Іран, а також 

Туркмєністан, з’явився проект альтернативного транспортування через 

територію Пакистану. Але реалізація цього проекту для китайської сторони 

ускладнюється через гірський рельєф. 
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Крім того, відносини з Пакистаном і військова присутність в Бірмі є 

вкрай необхідними Китаю для убезпечення шляхів транспортування нафти. 

Військові контакти з Бірмою необхідні Пекіну для забезпечення доступу до 

військових об’єктів на декількох бірманських островах в Індійському океані. 

Це відкриває для Китаю нові стратегічні можливості в Малаккській протоці. 

Прагнення КНР контролювати Малаккську протоку дозволяло б йому і 

утримувати під своїм контролем підходи Японії до близькосхідної нафти. 

Але Китай, як високорозвинута країна, не є виключно імпортером 

енергоресурсів з країн цього регіону. Він активно розширює свій вплив на 

економічному ринку країн Затоки для реалізації економічних, торгових 

інтересів, зокрема експорту китайських товарів та послуг, робочої сили. 

Адже в сучасній системі міжнародних відносин особлива роль країн регіону 

посилюється і внаслідок масштабів і темпів їх технологічного розвитку. 

Регіон перетворюється в один з центрів міжнародної політики і економічних 

відносин.  

Вагомість дослідження зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 

Перської затоки як окремого напряму зовнішньої політики Пекіну, 

виокремлення її від більш широкого близькосхідного напряму пояснюється 

субрегіональними відмінністями від загального близькосхідного контексту, 

що потребує врахування цих відмінностей в зовнішньополітичній стратегії 

КНР. По-перше, держави Затоки є ключовими експортерами нафти та газу на 

світовому ринку. По-друге, арабські країни Перської затоки, об’єднані в 

РСАДПЗ, реалізують стратегію максимально можливої модернізації 

національних економік з приорітетом на ненафтові сектори господарства при 

збереженні соціальної підтримки корінного населення. Ці держави мають 

найкращі показники економічного зростання серед всіх країн Близького 

Сходу, являючи собою ключову в економічному відношенні частину 

арабського світу за такими показниками, як абсолютний обсяг ВВП, за 

рівнем доходів на душу населення. Це робить ці держави співставими за 

фінансовою значимістю з розвинутими країнами. В 2012 році країни 
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РСАДПЗ вийшли на 12 місце в економіці світу за загальним обсягом ВВП, з 

них 47% ВВП припадало на Саудівську Аравію, 23% – на Катар, 11% на 

Кувейт, 5% на Оман і 2% на Бахрейн. Це дозволяє зробити висновок, що 

країни РСАДПЗ знаходяться в проміжному стані між розвинутими країнами і 

азійськими країнами, що розвиваються, зокрема новими індустріальними 

країнами. Наближуючись за своїми економічними показниками до 

розвинутих країн Заходу, країни Затоки при збереженні економічної 

стабільності в той же час є ізольованими від економічних проблем 

розвинутих країн Заходу. Це має особливе значення для Китаю, який 

претендує на роль лідера країн, що розвиваються.  

По-третє, в цих державах діє достатньо ефективна система отримання і 

розподілу прибутків від нафти та газу. Вони проводять курс на максимально 

можливий перерозподіл нафтових прибутків в нові сфери економічної 

діяльності і матеріальні активи, такі, як сучасна інфраструктура 

господарства, виробничі потужності, житлове будівництво, освіта, наука і 

охорона здоров’я, туризм, нерухомість, транспортні мережі світового 

значення, логістика і комерційне обслуговування товарних потоків, 

телекомунікації, інтернет-технології, «зелені технології». В основі стійкого 

стану економіки цих держав лежить не тільки постійне надходження 

прибутків від експорту нафти та газу, але й накопичені фінансові резерви, за 

рахунок яких здійснюються масштабні економічні проекти. Вони володіють 

значними фінансовими резервами, частина яких інвестується в соціальну 

сферу, що в свою чергу забезпечує більш високий рівень економічної та 

політичної стабільності.  

Враховуючи значення регіону Перської затоки для КНР, вона не може 

не враховувати фактор політичної стабільності, оскільки економічним 

інтересам Пекіну вже було завдано значних збитків під час подій Арабської 

весни, зокрема в країнах Північної Африки. Події так званої «Арабської 

весни» примусили країн-імпортерів активніше розробляти стратегію 

забезпечення власної енергетичної безпеки. Революції на Близькому Сході і 
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Північній Африці стали складним випробуванням і для політики Китаю на 

Близькому Сході, призвели до зростання значення регіону Перської затоки в 

зовнішньополітичній стратегії КНР і безсумнівно вплинули на подальшу 

активізацію співробітництва з країнами Затоки. 

Наразі, вважаємо за необхідне визначити основні наслідки цих подій 

для політики Пекіну в Затоці. По-перше, пріоритетним напрямком політики 

КНР залишаются країни Перської затоки, їх значення в глобальній стратегії 

КНР посилилось, що було пов’язане з тимчасовою втратою важливих 

союзників на Близькому Сході. Мова йде перш за все про відносини з 

Лівійською Арабською Джамахірією, а також з Египтом, Тунісом, хоча вони 

розглядались скоріше в загальному контексті китайсько-африканських 

відносин. Це, зокрема, знайшло відображення в «Стратегії Китаю по 

відношенню до країн Африки», яку було затверджено в 2006 році. Найбільш 

вагомі економічні інтереси КНР були пов’язані з Лівією. Враховуючи 

масштаби і значення китайсько-лівійського співробітництва, політологи 

навіть висловлювали припущення, що за боротьбою НАТО з Каддафі стояло 

прагнення США витіснити Китай та Росію з Сереземномор’я [87, С. 320-321]. 

По-друге, Пекін заявив, що в своїй реакції на ці події він буде керуватись 

виключно принципами невтручання і підтвердив своє небажання втручатись 

у внутрішньоафриканські справи. В той же час дискусія в китайських 

академічних колах дискусія щодо меж китайської політики невтручання, про 

яку ми згадували в попередньому розділі, дозволяє зробити припущення, що 

в майбутньому не виключено, що Китай може діяти більш рішуче в кризових 

ситуаціях, які безпосередньо торкаються його інтересів, як це, зокрема, може 

мати місце в країнах Перської затоки. 
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2.2 Основні принципи, цілі, засоби та напрями реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні  

 

Відносини Китаю з країнами Перської затоки еволюціонували та 

змінювались під впливом факторів як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру у відповідності до потреб внутрішнього розвитку, які зумовлювали 

зміну його зовнішньополітичних пріоритетів. 

В період біполярного протистояння в зовнішній політиці Пекіну 

домінували політичні елементи, роль КНР на Близькому Сході обмежувалась 

підтримкою радикальних арабських режимів в боротьбі проти імперіалізму 

та колоніалізму. Це, зокрема, знайшло відображення у п’яти принципах 

відносин Китаю з арабськими країнами, сформульованими під час візиту в 

Каїр в 1964 році Чжоу Еньлая, а саме: підтримка національної незалежності і 

ведення боротьби проти імперіалізму, а також старих та нових колонізаторів; 

підтримка політики нейтралітету та неприєднання; підтримка єдності 

арабських країн щодо вибору шляхів розвитку; підтримка засобів вирішення 

арабськими країнами внутрішніх проблем, заснованих на принципах 

невтручання у внутрішні справи; повага з боку Китаю свободи та 

нейтралітету арабських країн і політика невтручання в їх внутрішні справи 

[160]. 

В 1970-х роках, в умовах посилення конфронтації з Радянським 

Союзом, арабські країни почали розглядатись Пекіном і в якості сили 

стримування посиленню в регіоні радянського впливу.  

В 1980-х – 1990-х роках починає формуватись нова 

зовнішньополітична доктрина Китаю, теоретичні засади якої закладались на 

ІІІ пленумі ЦК КПК в 1978 році і базувались на принципах економічного 

прагматизму. Завданням внутрішньої політики проголошувалось проведення 

т.з. «чотирьох модернізацій», програми, яка передбачала перехід до нової 

моделі економічного розвитку, а завданням зовнішньої політики – 

забезпечення сприятливих умов для здійснення модернізації з метою 
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побудови «сяокан» – суспільства середньої заможності, а до сторіччя КНР в 

2049 році – перетворення Китаю в заможну, могутню, демократичну, 

цивілізовану та гармонічно модернізовану соціалістичну державу – «датун». 

В зв’язку з цим постає завдання оптимізації місця Китаю в структурі світових 

економічних і науково-технічних контактів, що знайшло відображення в 

змінах в політиці КНР як на Близькому Сході, так зокрема і в регіоні 

Перської затоки. 

З метою з’ясування основних форм, методів, напрямів і пріоритетів 

реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки 

вважаємо за необхідне здійснити екстраполяцію мети та загальних принципів 

зовнішньої політики країни, які було піддано науковому аналізу в розлілі 

першому, на політику Китаю в Затоці.  

Зовнішньополітична стратегія КНР в регіоні Перської затоки виступає, 

з одного боку, як важлива складова її глобальної стратегії, близькосхідного 

напряму її політики, а з іншого – як самостійний напрямок зовнішньої 

політики держави, наділений власною специфікою, мотиваційними 

факторами і практичними засобами реалізації. 

Характерною рисою є підхід Китаю до визначення меж 

близькосхідного регіону в контексті Західної Азії та Північної Африки, що 

диктується прагненням Пекіну до системного забезпечення своїх інтересів в 

більш широкому просторі. Як в Міністерстві закордонних справ КНР, так і в 

міністерстві комерції проблемами Перської затоки опікуються Департаменти 

Західної Азії та Африки [158]. Це багато в чому пояснює відсутність 

офіційного документу на державному рівні, на зразок «Стратегії Китаю по 

відношенню до країн Африки» (2006 р.), в якому були б сформульовані 

основні засади зовнішньополітичного курсу КНР в близькосхідному регіоні, 

що надало б цій політиці більш завершенного характеру. Складнощі, які 

виникають внаслідок відсутності такого документу, з точки зору російської 

дослідниці М.Пахомової, полягають в тому, що курс політики Пекіну не було 

затверджено офіційно, і відповідно, він не отримав чіткого закріплення на 
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державному рівні. З іншого боку, авторка справедливо припускає, що 

наявлість такого документу могла б стати стримуючим фактором в розвитку 

відносин в цьому динамічному та нестабільному регіоні [160]. 

З нашої точки зору, відсутність такого офіційного документу можна 

пояснити складністю формування єдиної структури та принципів відносин 

внаслідок складного комбінованого характеру близькосхідної регіональної 

системи і наявності субрегіонів, наділених власною специфікою. Перш за 

все, мова йде про регіон Перської затоки. Зокрема, в попередньому підрозділі 

нами були визначені специфічні риси субрегіональної системи в Перській 

затоці, що викликає потребу врахування цієї специфіки при формуванні 

зовнішньополітичної стратегії Китаю в регіоні, яка має свої особливості, 

характерні риси та специфіку, що вирізняє її від загального близькосхідного 

контексту. 

Таким чином, враховуючи прагматизм зовнішньої політики Китаю, 

можемо погодитися з точкою зору китайських дослідників відносно 

відсутності єдиної стратегії КНР щодо близькосхідного регіону. Але, як 

вважає декан Школи міжнародних досліджень Пекінського університету Ван 

Цзісі, Китаю потрібно розробити диференційовану стратегію відносно 

регіону, який Сполучені Штати називають Близьким Сходом, а азійські 

дипломати – найчастіше Західною Азією. Він вказав на необхідність для 

Китаю в розробці більш активної стратегії, заснованої на співробітництві з 

країнами Заходу, в забезпеченні спільних інтересів. На відміну від 

попередніх, більш обережних підходів, він закликав до більш активного 

втручання для захисту там китайських інтересів, а також до державного 

інвестування в дослідження історії та культури регіону, визнання того, що 

залежність Китаю від цього регіону буде посилюватись протягом 

найближчих десятиліть, в той час як країни Заходу теж не збираються його 

залишати [219].  

Авторська гіпотеза відносно окремої зовнішньополітичної стратегії 

КНР в регіоні Перської затоки, яка формувалась і еволюціонувала протягом 
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періоду, що досліджується, надає автору можливості виокремити характерні 

риси цієї стратегії, основні етапи її еволюції, принципи, цілі та засоби її 

реалізації. 

Принципи зовнішньої політики КНР щодо країн Перської затоки 

знайшли більш загальне відображення у чотирьох принципах китайсько-

арабського партнерства нового типу, які були проголошені Ху Цзіньтао в 

2004 році і передбачали розбудову відносин, заснованих на взаємній повазі і 

маючих за мету спільний розвиток та зміцнення політичних відносин; 

взаємовигідне економічне співробітництво, збагачення за рахунок більш 

тісних економічних і торгівельних відносин; обмін досвідом за рахунок 

розширення культурного обміну; зміцнення співробітництва і координації 

дій з міжнародних питань, особливо з питань, що торкаються інтересів обох 

сторін. Також передбачалось створення Форуму китайсько-арабського 

співробітництва; поглиблення механізму взаємодії КНР-РСАДПЗ; 

підписання угоди щодо створення зони вільної торгівлі КНР-РСАДПЗ [160]. 

Як бачимо, центральне місце серед арабських країн приділялось саме країнам 

Перської затоки, перш за все членам РСАДПЗ. 

Як було доведено в попередньому підрозділі, глобальне значення 

регіону Перської затоки для світової політики та економіки, важливість 

регіону для КНР визначаються перш за все з урахуванням його енергетичної 

цінності та стратегічного значення. Інтереси КНР визначають її конкретні 

зовнішньополітичні цілі, які нами узагальнюються наступним чином: 

забезпечення поставок енергоносііїв; безпека шляхів їх транспортування; 

економічні, торгові інтереси, зокрема експорт китайських товарів та послуг, 

робочої сили; забезпечення політичної стабільності, недопущення політичної 

дестабілізації регіону. 

На підставі цього визначимо основні засоби реалізації вказаних 

зовнішньополітичних цілей, а саме: 
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- встановлення системи «дружніх відносин» та «стратегічного 

партнерства» на двосторонньому та багатосторонньому рівні з РСАДПЗ та 

державами регіону; 

- розробка механізмів багатосторонньої та двосторонньої взаємодії; 

- диверсифікація системи партнерства з країнами регіону; 

- «неприєднання» до різних групувань країн в межах регіону; 

- інвестування розвитку інфраструктури регіону, зокрема 

енергетичної; 

- співробітництво в галузі моделей модернізації і розвитку, експорт 

«китайської моделі розвитку»; 

- «ісламська дипломатія»; 

- недопущення військового «переділу сфер впливу» в межах регіону; 

- протидія посиленню позицій інших зовнірегіональних акторів, 

створення альтернативи іх впливу на основі використання можливостей 

китайської економіки.  

Зростання могутності і ступеня залученності національної економіки 

КНР в глобальні та регіональні світогосподарські зв’язки призводить до 

збільшення ролі економічної дипломатії в зовнішньополітичному 

інструментарії Пекіна. В монографії «Економічна дипломатія Китаю 2007», 

яку було підготовлено співробітниками Інституту міжнародних проблем і 

Центру досліджень економічної дипломатії Університету Циньхуа, 

визначаються конкретні напрями використання вказаного інструменту, 

зокрема торгово-економічні зв’язки з окремими країнами; взаємодія з 

багатосторонніми міжнародними організаціями та форматами; надання 

торгових послуг за кордоном; міжнародне співробітництво в фінансовій та 

банківській сферах; використання механізмів ВТО для вирішення 

торгівельних спорів; залучення інвестицій в країну та інвестування власних 

капіталів за кордоном; заходи по забезпеченню нафтової безпеки держави 

[163, С.68 -69]. 
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Ресурсна дипломатія Китаю, до складу найбільш розроблених напрямів 

якої відносимо нафтову, має на меті забезпечення зростаючих потреб країни 

в енергетичних ресурсах. Вона включає до себе такі компоненти, як 

забезпечення країни надійними диверсифікаційними джерелами імпорту 

нафти, підвищення безпеки маршрутів її транспортування, посилення 

кооперації з іншими споживачами нафти в інтересах координації підходів до 

її виробників. 

Головним принципом відносин нового типу КНР з державами регіону 

Перської затоки є взаємовигідне економічне співробітництво. Його основою 

є вільне переміщення товарів, фінансів та послуг з метою розширення 

торгівлі, заохочення двосторонніх інвестиційних потоків і співробітництво 

між підприємствами, співробітництво в межах РСАДПЗ, ЛАД, Китайсько-

арабського форуму співробітництва. Таким чином, воно передбачало як 

розвиток двостороннього співробітництва, так і співробітництво з 

регіональними організаціями, зокрема Радою співробітництва арабських 

держав Перської затоки. Внаслідок цього було створено багаторівневу 

систему двостороннього та багатостороннього діалогу на різних державних 

рівнях, а також у сфері бізнесу, основні елементи якої будуть піддані 

науковому аналізу в наступному розділі. 

Одним з основних напрямків взаємовигідного економічного 

співробітництва РСАДПЗ та КНР є співпраця в енергетичній та 

нафтодобувної галузях. Нафтова промисловість Китаю з 1982 р. відкрита для 

іноземного співробітництва, вона використовує закордонні капітали і 

техніку, співпрацює у пошуку та освоєнні родовищ нафти і газу. Китай бере 

участь в освоєнні нафти і газу за кордоном. У процесі покращення 

інвестиційного середовища уряд КНР вживає заходів щодо подальшого 

розширення зовнішньої відкритості та зміцнення міжнародного 

співробітництва. Китай підписав з країнами Перської затоки угоди про 

співпрацю в нафтовій галузі, в тому числі про спільну розвідку та освоєння 

нафтових родовищ. 
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Для КНР співробітництво з державами Затоки в нафтовій та газовій 

галузях є дуже важливим, набуває особливої актуальності і пояснюється 

наступними чинниками. По-перше, найбільш активне енергетичне 

співробітництво КНР із зарубіжними країнами припадає саме на нафтогазову 

галузь енергетики. Крім того, все частіше залучаються інвестиції і технології 

в розвиток інших галузей енергетики. У процесі поліпшення інвестиційного 

середовища уряд КНР вживає заходів щодо подальшого розширення 

зовнішньої відкритості та зміцнення міжнародного співробітництва [137]. До 

2008 р. Китай мав угоди про співпрацю в нафтовій галузі, в тому числі про 

спільну розвідку та освоєння нафти, з 19 країнами. Найбільшими 

постачальниками нафти в Китай стали арабські держави, частка яких в 

китайському імпорті нафти досягла майже 50%. У січні – листопаді 2005 р. 

Китай отримав від арабських держав 50 млн 520 тис тонн сирої нафти, що 

становить 44% від загального обсягу імпорту. За цей відрізок часу товарообіг 

між Китаєм і арабським світом, згідно зі статистикою китайської митниці, 

склав 46380 млн дол., при збільшенні на 39% в порівнянні з тим же періодом 

2004 року [137].  

З арабських держав Саудівська Аравія стала найбільшим у регіоні 

Західної Азії та Африки торговим партнером і другим за величиною 

експортним ринком, а також найбільшим в світі постачальником сирої нафти 

Китаю. Саудівська компанія Aramco в липні 2005 р. уклала угоду на загальну 

суму 3.5 млн. дол. зі світовим нафтовим гігантом Exxon Mobil Corp. і 

провідною китайською нафтопереробною компанією Sinopec про спільне 

розширення заводу в південній провінції Фуцзянь. Aramco також провела 

переговори з Sinopec про інвестиції в нафтопереробний завод в місті Циньдао 

на північному сході країни. За словами представників індустрії, за 

допомогою укладених угод Пекін сподівається в майбутньому збільшити 

нафтовий експорт з Саудівської Аравії до максимальної межі [137].  

КНР і в подальшому буде тільки збільшувати споживання 

енергоресурсів. По підрахункам Міжнародного енергетичного агентства, до 



 94 

2030 р. Китай збільшить споживання нафти до 16, 6 млн барелів щодня, з 

яких імпорт складе 12, 5 млн. барелів на день. Для порівняння, у 2010 р. КНР 

споживавала 9, 2 млн. бар на день [382, Р.62]. Співробітництво в галузі 

енергетики мало пріоритне значення, враховуючи те, що країни РСАДПЗ 

контролюють 45 відсотків світового видобутку нафти, а Китай виступає в 

якості одного з найбільших споживачів рідкого палива. Саме тому і Китай, і 

країни РСАДПЗ визнають, що зміцнення співробітництва відповідає їх 

корінним інтересам. 

Взаємовигідне економічне співробітництво Китаю і країн Перської 

затоки не обмежується нафтовим сектором. Як зазначив заступник міністра 

закордонних справ КНР Ян Фучан, в економіках співпрацюючих сторін є 

«велика взаємодоповнюваність». Половину їх товарообігу складають товари, 

не пов'язані з нафтою. Вже у 2003 р. двосторонній товарообіг між Китаєм і 

шістьма країнами РСАДПЗ досяг 16, 9 млрд. дол., тобто збільшився у 10 

разів у порівнянні з 1991 роком. На прес-конференції в червні 2004 року 

представник МЗС КНР Чжан Циюэ, узагальнюючи досягнуті результати 

співробітництва, зазначив, що шість країн РСАДПЗ стали важливими 

торговельними партнерами Китаю в Західній Азії і Північній Африці [157]. 

Але обсяг двосторонньої торгівлі між двома сторонами все ще недостатній, 

тому існували перспективи його подальшого зростання. На внутрішньому 

ринку країн РСАДПЗ існує значна потреба в одязі, тканинах, електронних та 

телекомунікаційних продуктах. Китай же зацікавлений в нафті, природному 

газі і хімічних продуктах [157]. Тому товарообіг між Китаєм і країнами 

Затоки має тенденцію до подальшого зростання. Так, згідно зі статистикою 

Міністерства комерції КНР, обсяг товарообігу між Китаєм і країнами 

РСАДПЗ за 2012 рік досяг рекордного рівня – 155 млрд. дол. США [176]. 

Протягом періоду, що досліджується, країни Перської затоки стали восьмим 

за обсягом торгівельним партнером Китаю, восьмим експортним напрямком і 

дев'ятим за обсягом джерелом імпорту.  
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Активізація торгівельно-економічної взаємодії КНР з країнами 

Перської затоки мала створити сприятливе зовнішнє середовище для 

реалізації довгострокових проектів «Економічного поясу Великого 

Шовкового шляху» і «Морського Шовкового шляху».  

Ще одним важливим аспектом взаємовигідного економічного 

співробітництва є формування глобальної мережі зон вільної торгівлі 

високого стандарту. В рамках реалізації цієї мети з 2004 р. ведуться активні 

переговори про створення зони вільної торгівлі між країнами РСАДПЗ та 

КНР.  

Світова фінансова криза дала Китаю привід більш наполегливо 

говорити про необхідність створення «нової міжнародної фінансової 

архитектури», про що неодноразово зазначав в виступах та статтях, зокрема в 

статті «Роль Китаю в новій світовій фінансовій архитектурі» віце-президент 

Міжнародної торгової палати Китаю Чжень Юань [15, С.27]. Пекін починає 

активно переходити на використання юаня в валютно-фінансивих 

розрахунках. Навесні 2011 року у відповідь на загрозу запровадження 

санкцій з боку США проти Ірану, Пекін повідомив про перевод фінансових 

операцій з Тегераном на юані. 

Важливим напрямом є співробітництво в галузі інфраструктурного 

будівництва та інвестицій. Зокрема, спостерігається динамічне зростання 

інвестицій, що надходять в китайську економіку з країн РСАДПЗ. За першу 

половину 2013 р. цей показник зріс на 30 відсотків в порівнянні з тим же 

періодом 2012 року і перевищив 100 млн дол. Китайські підприємства, зі 

свого боку, активно беруть участь в інфраструктурному будівництві в 

країнах РСАДПЗ та в Ірані. Так, тільки з країнами РСАДПЗ були укладені 

контракти по підрядним роботам на загальну суму 71, 3 млрд дол [176].  

Активізація взаємовигідного економічного співробітництва КНР з 

країнами Затоки створила сприятливе середовище для розвитку політичного 

співробітництва. За розширенням економічного співробітництва відбувається 

прорив і в політичній площині відносин, що відповідало інтересам обох 
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сторін. Найважливішими принципами китайсько-арабського партнерства 

нового типу є розбудова відносин, заснованих на взаємній повазі і маючих за 

мету спільний розвиток і зміцнення політичних відносин, співробітництва і 

координації дій з міжнародних питань, особливо з питань, що торкаються 

інтересів обох сторін. Оскільки найважливішими та взаємопов‘язаними 

зовнішньополітичними цілями КНР в регіоні Перської затоки є забезпечення 

поставок енергоносііїв та безпека шляхів їх транспортування, основними 

політичними засобами для реалізації вказаних зовнішньополітичних цілей, 

стало політичне співробітництво з країнами Затоки, що передбачало 

встановлення системи «дружніх відносин» та «стратегічного партнерства» з 

державами регіону та РСАДПЗ; диверсифікацію системи партнерства з 

країнами регіону; розробку механізмів багатосторонньої та двосторонньої 

взаємодії, «неприєднання» до різних групувань країн в межах регіону; 

недопущення військового «переділу сфер впливу» в межах регіону. 

Розбудовуючи політичні відносини з країнами Перської затоки, Китай 

враховує складний комбінований характер субрегіональної підсистеми, для 

якої притаманна наявність трьох головних центрів сили – Ірану, країн 

РСАДПЗ та Іраку, позиції якого після 2003 року значно послабли. Крім того, 

існують певні протиріччя і в самій Раді співробітництва між її членами, що 

також враховувалось Китаєм. Це передбачало використування традиційних 

китайських стратагем, зокрема «сидячи на вершині гори, спостерігати за 

сутичкою тигрів», що на практиці означало «неприєднання» до різних 

групувань країн в межах регіону і недопущення військового «переділу сфер 

впливу», здійснення «політики балансування та вибіркової підтримки 

сторін». Крім цієї стратагеми, можливо згадати і стратагему «ніколи не 

довіряйся цілком одній людині, бо так можна втратити царство». Згідно з 

нею, Китай ніколи не має сподіватися на союз тільки з кимось одним з 

регіональних центрів сили, мав на певних фазах змінювати партнерів, 

виправдовуючи це як дію у відповідь. 



 97 

Протягом періоду, що досліджується, в регіоні Перської затоки 

відбулось декілька міжнародно-політичних подій, здебільшого негативного 

характеру, та загострення вже існувавших зовннішніх та внутрішніх проблем 

та протирічь. По-перше, це кувейтська криза 1990-1991 років та Перша війна 

в Перській затоці. По друге, війна в Іраку 2003 року, яка привела країну до 

дестабілізації. По-третє, це так звана «Арабська весна», яка не оминула 

країни Перської затоки, зокрема Бахрейн, де Саудівська Аравія допомогла 

правлячому режиму придушити повстанців. По-четверте, це загострення в 

регіоні проблеми нерозповсюдження ЗМЗ, санкції проти Ірану та ірано-

саудівське протистояння. Нарешті, це посилення позицій ісламського 

фундаменталізму, загальне загострення протирічь між двома гілками ісламу – 

сунізмом та шиїзмом. Хоча суніти і складають біля 90% мусульман, але в 

деяких країнах Перської затоки, зокрема в Ірані, Іраку, на Бахрейні вони 

складають більшість або значну частину населення. З 2014 року на розвиток 

політичних процесів на Близькому Сході впливає діяльність «Ісламської 

держави». До подальшого загострення ситуації призвела специфіка розвитку 

сирійської кризи, характерною рисою якої є високий рівень залучення 

позарегіональних акторів, зокрема втручання РФ.  

Постійно діючим дестабілізуючим фактором є протистояння між 

арабами та євреями в рамках арабо-ізраїльського конфлікту. Позиція Китаю з 

проблеми близькосхідного врегулювання зазначала еволюції. З 1966 року він 

підтримував ідею створення палестинської держави, утримуючись від 

встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем. В 1992 році КНР 

встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем, одночасно продовжуючи 

підтримувати тісні зв’язки з Палестинською автономією. На сучасному етапі 

Китай є найважливішим партнером Ізраїлю, їхній щорічний торговий обіг 

перевищує 1 млрд.дол.. Ізраїль займає друге, після Росії, місце на 

китайському ринку озброєнь. На території КНР діє більш ніж 1000 

ізраїльських фірм, 500 китайських підприємств виробляють кошерні 

продукти для ізраїльського та американського ринку [230, Р. 69-73].  
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На території Аравійського півострова загострилась громадянська війна 

в Ємені, що призвело до військового втручання Саудівської Аравії. Всі ці 

проблеми опинились в центрі політичних відносин КНР з державами регіону 

Перської затоки, які розвивались за двома напрямами – політичні відносини 

Китаю з країнами РСАДПЗ як в двосторонньому, так і в багатосторонньому 

форматі і політичні відносини КНР з Іраном. 

Важлива увага приділяється Китаєм розбудові політичних відносин з 

аравійськими монархіями, об’єднаними в Раду співробітництва. Як 

підкреслює М.Агаджанян, аравійці дуже розраховують на таке 

співробітництво в нинішні часи високої рухливості міждержавних 

конфігурацій на Близькому Сході. Китай може стати для сунітського табору 

нафтоносного регіону умовною «третьою силою», врівноважуючи 

диспропорції у відносинах аравійських монархій з Заходом [3]. 

Активізація співробітництва відбувається в усіх сферах, в тому числі і в 

політичній. Важливими його напрямками стало співробітництво з проблем 

захисту миру в близькосхідному регіоні; з проблеми безпеки Перської 

затоки; з проблеми нерозповсюдження ядерної зброї; співробітництво в 

галузі реалізації довгострокових проектів «Економічного поясу Великого 

Шовкового шляху» і «Морського Шовкового шляху», які, як вважають 

Р.Пантуччі і А.Петерсон, не тільки полегшать комунікації Пекіну з Європою 

та Близьким Сходом і доступ до природних ресурсів, але й забезпечать 

пришвидшення економічного розвитку країни та політичну стабільність 

[365]. 

Одним із напрямків політичного співробітництва є діалог стосовно 

проблеми ядерного нерозповсюдження та використання ядерної енергії в 

мирних цілях. Як відомо, в основі системи ядерного нерозповсюдження 

лежить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), укладений в 

1968 р., за яким ядерні держави – СРСР, США, Велика Британія, Франція і 

Китай – взяли на себе зобов'язання не передавати будь-кому ядерну зброю 

або інші ядерні вибухові пристрої. 
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Проблема ядерного нерозповсюдження в регіоні Перської Затоки 

набула особливої актуальності. Аналіз ситуації дозволяє не тільки визначити 

відмінність в підходах регіональних акторів до цієї проблеми, але й глибше 

зрозуміти всі її аспекти. Геополітичний регіон Перської затоки об'єднує вісім 

держав, серед яких Іран, Ірак і шість держав, що входять в РСАДПЗ, яка 

може розглядатися в якості самостійного актора регіональних відносин. 

Якщо розглядати ядерні амбіції в регіоні, то, насамперед, вони були 

характерні для Іраку. З початку 1970-х рр. Ірак вів активну діяльність у галузі 

ядерної енергетики. Неподалік від Багдаду був створений ядерний реактор. В 

1981 р. Ізраїль завдав повітряного удару по території Іраку і зруйнував 

реактор. Цей акт Ізраїлю піддався критиці з боку багатьох країн, проте 

адміністрація США, очолювана президентом Р. Рейганом, розцінила його як 

попереджуючий удар, спрямований на запобігання розповсюдженню ядерної 

зброї. 

Дії Ізраїлю вплинули на іракську військову доктрину. Ірак продовжив 

розвиток ядерних центрів, але відтоді почав їх розміщувати по всій країні. 

Країни РСАДПЗ протягом ряду років займали активну позицію в тому, 

щоб сприяти ліквідації ядерного потенціалу Іраку. Підхід до цієї проблеми 

визначався насамперед регіональними обставинами. Члени Ради 

співробітництва прямо вказували на Ірак як одне з джерел ядерної загрози в 

регіоні, тому вони підтримали резолюцію Ради Безпеки ООН №1441, 

спрямовану на ліквідацію зброї масового знищення в Іраку. У заяві країн 

членів РСАДПЗ містився заклик до Іраку виконати вимоги резолюції в 

повному обсязі, підкреслювалася надія членів цієї організації на те, що «її 

виконання покладе край напруженості в регіоні і усуне небезпеку війни» [3]. 

Члени РСАДПЗ неодноразово закликали перетворити Близький Схід, 

включаючи і регіон Перської затоки, в зону, вільну від усіх видів зброї 

масового враження, в тому числі і ядерного. 

Після іракської агресії проти Кувейту в серпні 1990 року по 

відношенню до Іраку були введені економічні санкції, метою яких було 
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змусити Ірак вивести війська з Кувейту. Військова політика США та їх 

союзників у зв’язку з війною в Іраку не призвела до розколу в рядах 

РСАДПЗ, хоча політика країн-членів в цей період не була ідентичною. За 

рішенням РСАДПЗ об'єднані збройні сили країн РСАДПЗ були розміщені на 

іраксько-кувейтському кордоні для захисту Кувейту від можливого нападу з 

боку Іраку, так званий «Щит півострова». 

Проте за ступенем залучення у військові дії проти Іраку країни 

«шістки» можна розділити на кілька груп. Кувейт відійшов до країн, які 

повністю підтримали військову акцію. На території Катару також були 

розміщені збройні формування США і Великої Британії, які брали участь у 

військовій акції проти Іраку. Однак, катарська армія утрималась від участі у 

воєнних діях. Бахрейн також не брав участі у військових діях проти Іраку. 

Оман зайняв нейтральну позицію, відмовившись від будь-яких активних 

дій. У найскладнішому становищі опинилася Саудівська Аравія. Виступаючи 

в якості лідера РСАДПЗ і держави, що претендує на керівну роль в 

арабському і мусульманському світі, королівство мало зайняти обережну і 

зважену позицію. 

Після нанесення перших ударів по Іраку із заявою виступили король і 

спадкоємний принц Саудівської Аравії. Король Фахд Абдель Азіз і 

спадкоємний принц Абдалла бен Абдель Азіз звернулися безпосередньо до 

саудівського народу і виклали офіційну позицію королівства. Вона 

зводилася, по-перше, до того, що Саудівська Аравія не братиме участі у 

війні. По-друге, обидва керівники країни відзначили, що війна має бути 

закінчена після виконання резолюції № 1441 РБ ООН, що передбачає 

знищення в Іраку зброї масового знищення. 

В ході наради міністрів закордонних справ країн РСАДПЗ в Абу-Дабі в 

січні 2005 р., де відбувалася підготовка порядку денного до саміту РСАДПЗ, 

детально обговорювалася його учасниками і потенційна загроза з боку Ірану. 

У заключному комюніке саміту містився традиційний заклик до оголошення 

всього Близького Сходу зоною, вільною від зброї масового ураження, що 
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означало, насамперед, вимогу до Ізраїлю приєднатися до договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї. В той же час Генеральний секретар 

РСАДПЗ Абдель Рахман Аль-Атийя підтвердив у своїй заяві від 4 грудня 

2005, що регіону Затоки загрожують потенційні виклики, пов'язані з Іраном 

[140]. 

У заключному комюніке саміту РСАДПЗ, що проходив в Ер-Ріяді в 

грудні 2006 року. з приводу ядерної проблеми Ірану було заявлено: «У 

РСАДПЗ є тверді принципи поваги міжнародної законності і вирішення всіх 

спірних проблем мирними засобами» [140]. В той же час на нараді у верхах в 

Ер-Ріяді в грудні 2006 року Вища рада висунула ініціативу розробки силами 

всіх країн – членів Ради співробітництва спільної програми ядерних 

досліджень в мирних цілях у відповідності з міжнародними правилами. 

Міністр закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів заявив 

також, що його країна в даний час веде переговори з вісьмома країнами: 

Францією, США, Росією, Німеччиною, КНР, Японією, Великою Британією і 

Південною Кореєю для того, щоб підключити їх до виконання проектів з 

використання атомної енергії в мирних цілях [140]. Керівники ОАЕ не 

виключили можливості співпраці в цій галузі з декількома країнами. Однак 

всі проекти повинні бути узгоджені із загальними планами РСАДПЗ. 

На думку російської дослідниці О.С.Мелкумян, володіння ядерними 

технологіями з боку значного числа країн Перської затоки, безсумнівно, буде 

сприяти посиленню напруженості і нестабільності в регіоні [140]. В той же 

час розвиток атомної енергетики цілком виправданий з тієї точки зору, що 

вона вважається найбільш сучасним і перспективним видом енергії. Для 

держав, які отримали доступ до ядерних технологій, значно легше подолати 

розрив, що відокремлює країну, яка використовує ядерну енергію в мирних 

цілях, від його використання для виробництва ядерної зброї. Ситуація в 

регіоні Перської затоки, пов'язана з проблемою ядерного нерозповсюдження, 

висвітлює всі аспекти її можливої еволюції і всі складнощі, які постають на 
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шляху її вирішення. Адже розпочата ерозія системи ядерного 

нерозповсюдження може бути продовжена. 

23 квітня 2006 р. відбулась зустріч Глави КНР Ху Цзіньтао з 

Генеральним секретарем РСАДПЗ, на якій керівник цієї організації дав 

позитивну оцінку позиції Китаю з підтримання миру на Близькому Сході, 

відновлення Іраку, належного врегулювання ядерної проблеми Ірану і 

забезпечення безпеки в регіоні Перської затоки. Він висловив надію на те, що 

китайська сторона зіграє велику роль у вирішенні зазначених проблем. [201].  

В свою чергу Ху Цзіньтао зазначив, що для подальшого зміцнення 

політичних відносин з країнами Перської затоки необхідно використати 

повною мірою роль механізму політичних консультацій з метою активізації 

контактів, нарощування взаємодовіри, забезпечення спільними зусиллями 

миру і стабільності на Близькому Сході. Ху Цзіньтао констатував досягнення 

прогресу в останні роки в відносинах РСАДПЗ та Китаю. Він висловив точку 

зору, що «склалася сприятлива ситуація, коли співпраця Китаю з РСАДПЗ та 

співробітництво з країнами-членами Ради у двосторонньому форматі взаємно 

доповнюють і сприяють один одному. РСАДПЗ і його члени стали 

важливими партнерами Китаю щодо співробітництва» [202]. 

У відповідь Генеральний секретар РСАДПЗ А.Х. Аль-Атийя 

підтвердив, що РСАДПЗ вітає двостороннє співробітництво і висловив 

зацікавленість у тому, щоб Китай активізував свою роль в захисті миру на 

Близькому Сході, відновленні Іраку, вирішенні іранської ядерної проблеми і 

забезпеченні безпеки в Перській затоці [202].  

Політичні аспекти стали основним предметом обговорення 25 вересня 

2007 р., коли міністри закордонних справ країн РСАДПЗ зустрілись з 

міністром закордонних справ Китаю під час роботи 62 сесії ГА ООН. На 

зустрічі обговорювався стан відносин між країнами РСАДПЗ та КНР і шляхи 

підвищення їх в різних галузях, зокрема в політичній. Обговорювались 

останні події на окупованих палестинських територіях, мирний процес на 
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Близькому Сході та іранська ядерна криза, а також інші питання, що 

становили взаємний інтерес [200]. 

Генеральний секретар РСАДПЗ під час зустрічі 12 січня 2008 р. з 

новим послом Китаю в Саудівській Аравії Ян Хунлінем підтвердив 

готовність РСАДПЗ розвивати політичне співробітництво з Китаєм і 

продовжувати активізацію двосторонніх консультацій і координації в 

міжнародних і регіональних справах. Він, зокрема, акцентував увагу на тому, 

що РСАДПЗ високо оцінює не тільки успіхи економічного будівництва в 

Китаї, але й його важливу роль у збереженні миру і стабільності на планеті, а 

також схвалює позицію Китаю по врегулюванню регіональних питань. За 

його словами, Китай і країни-члени РСАДПЗ не тільки відрізняються 

високою економічною взаємодоповнюваністю, але й займають схожі 

політичні позиції і здійснюють плідне дружнє співробітництво в усіх сферах, 

засноване на принципах взаємної вигоди. Ян Хунлінь, зі свого боку, 

відзначив важливу позитивну роль, яку грає РСАДПЗ в якості авторитетної 

регіональної організації в збереженні миру і стабільності і в сприянні 

економічної інтеграції в Перській затоці [69]. 

В червні 2008 року в столиці Катару Досі Генеральний секретар 

РСАДПЗ провів переговори з заступником голови КНР Сі Цзіньпіном. Генсек 

РСАДПЗ підкреслив, що вітає пропозицію китайської сторони про 

активізацію двостороннього стратегічного діалогу і співпраці і висловив 

сподівання на продовження контактів і консультацій сторін по «гарячим» 

регіональним і міжнародним проблемам, спільної конструктивної ролі у 

забезпеченні миру і стабільності на Близькому Сході і в країнах Перської 

затоки. Ян Хунлінь у свою чергу сказав, що КНР уважно ставиться до 

важливої ролі РСАДПЗ в регіональних та міжнародних справах, і готовий 

розвивати з РСАДПЗ взаємовигідне політичне, економічне і культурне 

співробітництво, сприяти зміцненню дружби між китайським народом і 

народами країн-членів РСАДПЗ [185]. 
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Політичні питання обговорюються на регулярних зустрічах 

Генерального секретаря РСАДПЗ з китайським послом в Королівстві 

Саудівська Аравія. Так, зокрема, 28 червня 2008 р. були обговорені 

відносини між країнами Перської затоки і Китаєм і шляхи підвищення 

ефективності цих відносин в різних галузях, включаючи політичне 

співробітництво, налагодження стратегічного діалогу [66]. 

Під час проведення 62 сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку 

26 вересня 2008 року міністр закордонних справ КНР та Генеральний 

секретар РСАДПЗ обговорили низку актуальних регіональних та 

міжнародних політичних питань, включаючи ситуацію на окупованих 

палестинських територіях, останні події в Іраку, мирний процес на 

Близькому Сході, іранську ядерну програму [47].  

З переходом відносин КНР-РСАДПЗ на новий рівень стратегічного 

діалогу питання політичного співробітництва стають його невід'ємною 

частиною. Всі ці питання стають предметом обговорення на регулярних 

раундах стратегічного діалогу КНР – РСАДПЗ. Перший раунд стратегічного 

діалогу проходив 4 червня 2010 р. в Пекіні. На першому засіданні 

стратегічного діалогу між КНР і РСАДПЗ Генеральний секретар РСАДПЗ 

акцентував увагу на тому, що цей діалог підвищує існуючі між двома 

сторонами відносини в різних галузях, зокрема в політичних питаннях, які 

також стають предметом обговорення відповідно до порядку денного [48]. На 

активізацію політичного співробітництва вказував і той факт, що другий 

раунд стратегічного діалогу в форматі КНР-РСАДПЗ проходив 2 травня 

2011р. в місті Абу-Дабі (ОАЕ) на рівні міністрів закордонних справ. 

Обговорювалися проблеми регіональної та міжнародної безпеки [49]. В 

своєму виступі Абдул Латіф бен Рашид Аль Зайані, Генеральний секретар 

РСАДПЗ зупинився на регіональних та міжнародних політичних умовах, які 

призвели до регіональної напруженості, починаючи з політики Ірану по 

втручанню у внутрішні справи країн Перської затоки, близькосхідному 

мирному процесу, що зайшов у глухий кут, політичних подій, що 
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відбуваються в арабському світі, іранської ядерної кризи, небезпечної для 

безпеки в регіоні, загрози тероризму, морського піратства [49]. Ці проблеми, 

які загрожують безпеці та стабільності, перешкоджають міжнародному 

прогресу, стали предметом обговорення з китайською стороною, під час 

якого було підтверджене бажання сторін розвивати взаємну співпрацю у 

відповідності з спільною стратегією, прикладати зусилля щодо вирішення 

проблем зміцнення безпеки і стабільності і міжнародного миру [49]. 

Останні події на регіональному та міжнародному рівнях 

обговорювались 20 липня 2011 р. на зустрічі Генерального секретаря 

РСАДПЗ Абдул Латіфа Бін Рашида Аль Зайані з послом КНР в Королівстві 

Саудівської Аравії [67].  

Проблеми координації в міжнародних справах обговорювались і в 

вересні 2011 р. на зустрічі міністра закордонних справ КНР Ян Цзечі з 

представниками країн-членів РСАДПЗ в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, в 

ході якої китайська сторона охарактеризувала стан відносин з країнами 

РСАДПЗ як такий, що переживає найкращий в історії відносин період 

розвитку. Китайська сторона підкреслила, що приділяє пильну увагу впливу 

РСАДПЗ на обстановку в Західній Азії і Північній Африці і має намір 

спільно з нею докласти зусиль у сприянні миру, стабільності і розвитку в 

даному регіоні. Сторони також обмінялися думками з питань Лівії та Сирії, 

палестино-ізраїльської і іранської проблемами [211]. 

Регіональні та міжнародні питання обговорювались в січні 2012 р. на 

зустрічі Генерального секретаря РСАДПЗ Абдул Латіфа Бін Рашида Аль 

Зайані з послом КНР в Королівстві Саудівської Аравії [167]. Як зазначив 

прем’єр Держради КНР Вень Цзябао на зустрічі в січні 2012 р. з Генеральним 

секретарем РСАДПЗ А. Л. Аль-Зайяні, за останні роки Китай і РСАДПЗ за 

допомогою різних механізмів обмінюються думками з найважливіших 

питань, що зміцнило взаємне розуміння і довіру і сприяло швидкому 

розвитку зв'язків між двома сторонами у всіх сферах. Китай має намір 

спільно з РСАДПЗ зміцнити контакти і посилити взаємодію, спільними 
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зусиллями відбити виклики, щоб краще захистити спільні інтереси [167]. В 

свою чергу А. Л. аз-Зайяні підтвердив, що країни-члени РСАДПЗ зі 

стратегічних позицій підходять до розвитку зв'язків з Китаєм, високо 

оцінюють важливу роль Китаю в реґіональних та міжнародних справах і 

мають намір зміцнювати стратегічний діалог з китайською стороною, з тим, 

щоб спільно сприяти справі миру та розвитку на всій планеті [167]. 

3 квітня 2013 р. Генеральний секретар РСАДПЗ зустрівся з 

китайськими представниками в межах підготовки третього раунду 

стратегічного діалогу. Обидві сторони висловили готовність до продовження 

координації та співпраці в міжнародних і регіональних справах, закріплюючи 

взаєморозуміння між Китаєм і державами Перської затоки. Вони підтвердили 

важливу роль Китаю в питаннях, пов’язаних з безпекою регіону Перської 

затоки [168]. 

13 вересня 2013 р відбулась зустріч Генерального секретаря РСАДПЗ з 

міністром закордонних справ КНР в штаб-квартирі делегації РСАДПЗ в Нью-

Йорку на сесії черговій сесії ГА ООН. Міністр акцентував увагу на тому, що 

китайське керівництво приділяє увагу зміцненню стратегічного діалогу з 

РСАДПЗ в політичній, економічній та культурній сфері, і висловив 

зацікавленість Китаю у зміцненні ролі РСАДПЗ в досягненні миру та безпеки 

в регіоні [184].  

Країни РСАДПЗ на нинішньому етапі турбують два взаємозалежних 

питання – наскільки далеко може зайти покращення відносин Ірану з 

країнами Заходу і як зняття санкцій відіб'ється на світовому ринку нафти. 

20 січня 2014 р. розпочалась практична реалізація Женевських угод 

країн «шістки» та Ірану від 24 листопада 2013 року. США і ЄС призупинили 

частину введених раніше санкцій. Розпочалось врегулювання навколо 

ядерної програми Ірану. Але країни РСАДПЗ намагалися ускладнити процес 

оздоровлення відносин між Заходом та Ісламською республікою. Це 

пояснюється тим, що у питанні цінової кон'юнктури на світовому ринку 

нафти перспективи для країн РСАДПЗ виглядають більш ніж песимістично. 
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Представники Ірану вже висловили готовність збільшити видобуток нафти 

до 4 млн. барелів на добу, якщо навіть ціна на «чорне золото» при цьому 

обвалиться до 20 доларів. На думку аналітиків, здешевлення нафти стало 

невідворотним [3]. 

Незважаючи на домовленості в Женеві влітку 2015 року, санкції Заходу 

не були зняті повністю, спочатку вони були лише призупинені і це дало 

певний час для держав РСАДПЗ на використання перехідного періоду у 

відносинах Заходу і Ірану для своєї вигоди. Саме тому пріоритетна увага 

РСАДПЗ приділяється Китаю, який з кінця 2013 р. став найбільшим 

імпортером нафти на світовому ринку. Про це, зокрема, йшла мова 17 січня 

2014 р., коли голова КНР Сі Цзіньпін зустрічався в Пекіні з делегацію 

РСАДПЗ. Китайський лідер висловив побажання незабаром підписати угоди 

по ЗВТ, а також запевнив їх у готовності Пекіна активізувати контакти і 

координацію з РСАДПЗ, оскільки Китаю потрібна близькосхідна нафта, а 

країнам РСАДПЗ – стабільний і платоспроможний в довгостроковому плані 

ринок збуту. Це фактично головний економічний базис відносин, де 

політична складова відбувається в рамках стратегічних відносин між 

РСАДПЗ та КНР. В цьому контексті Сі Цзіньпін вказував, що Китай приділяє 

підвищену увагу ситуації в Перській затоці, активно підтримує зусилля країн 

РСАДПЗ щодо захисту суверенітету і стабільності в регіоні, незмінно 

підтримує конструктивну роль РСАДПЗ у вирішенні міжнародних і 

регіональних проблем. Китай має намір і надалі активізувати контакти і 

координацію з РСАДПЗ [182]. 

Ця зустріч була приурочена до проведення третього раунду 

стратегічного діалогу Китай – РСАДПЗ [247]. В ухваленому документі «План 

дій зі стратегічного діалогу між РСАДПЗ і КНР на 2014 – 2017 рр.» 

визначались цілі і напрямки співпраці, зокрема в політичній галузі. Обидві 

сторони погодилися, що Близький Схід і район Перської затоки мають статус 

стратегічного значення, як і проблема підтримання регіональної безпеки, яка 
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узгоджується з загальними інтересами країн регіону і міжнародного 

співтовариства в цілому [397].  

Специфіка позиції Китаю полягала в тому, що у зв’язку з санкціями 

проти Ірану поставки нафти в Китай опинились під загрозою. Хоча серед 

інших провідних імпортерів іранської нафти Китай залишався одним з 

головних і обсяги закупівель на відрізку 2010 – 2013 рр. зменшились не 

суттєво, але коливання поставок іранський нафти в Китай в щомісячному 

розрізі демонстрували негативну тенденцію. Були періоди, коли обсяги 

поставок падали до добових 250 тисяч барелів (наприклад, у жовтні 2013 

року). Надалі вони змінювалися скачками до 560 тисяч барелів (травень 2013-

го) [3]. На поточний момент можна чекати стабілізації обсягів закупівлі 

китайцями іранського «чорного золота» на рівні до 450 тисяч барелів на день. 

Після Женевських угод 2015 року з припиненням та скасуванням в 

майбутньому санкцій Заходу, Іран має всі шанси наростити нафтовий 

експорт до Китаю. До останнього часу він займав третє місце в списку 

найбільших постачальників нафти на китайський ринок, слідом за 

Саудівською Аравією і Анголою. 

Для залучення інвесторів іранці запропонують закордонним компаніям 

значні податкові преференції, після чого можна чекати «мультиплікаційного 

ефекту» у відносинах Заходу і Ірану. За зняттям санкцій до Ірану прийдуть 

інвестиції і технології. Поява на горизонті контурів реального політичного 

врегулювання відносин колишніх принципових опонентів із супутнім 

падінням цін на нафту стає питанням найближчого часу. Тим не менш, 

саудівці та їх партнери по РСАДПЗ здатні послати заходові та Китаю 

застережливі сигнали. Країни РСАДПЗ не зацікавлені як в нормалізації 

відносин Заходу і Ірану, так і в активізації китайсько-іранських відносин. В 

рамках політики «балансування та вибіркової підтримки сторін» китайська 

дипломатія спромагається балансувати в трикутнику «Іран – РСАДПЗ – 

США», пильно стежачи за розвитком ситуації в Західній Азії і Північній 

Африці. Як зазначив Сі Цзіньпін, «ми виступаємо за забезпечення 
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міжнародної системи нерозповсюдження ядерної зброї, підтримуємо 

створення на Близькому Сході зони, вільної від ядерної зброї, проти розвитку 

ядерної зброї будь-якими засобами і проти втручання у внутрішні справи 

країн РСАДПЗ» [3]. 

Іранське питання обговорювалось 26 вересня 2014 р. в Нью-Йорку в 

штаб-квартирі делегації РСАДПЗ, де відбулось спільне засідання РСАДПЗ і 

КНР під головуванням в Раді співробітництва шейха Сабаха Халеда аль-

Хамада аль-Сабаха, першого заступника прем'єр-міністра і міністра 

закордонних справ Держави Кувейт, а також за міністрів закордонних справ 

країн-членів РСАДПЗ та генерального секретаря організації. З китайської 

сторони був присутній міністр закордонних справ Китаю [176]. 5 березня 

2015 Генеральний секретар Ради співробітництва країн Затоки зустрівся з 

китайським послом в Королівстві Саудівська Аравія. На зустрічі 

обговорювались співпраця між Китаєм і РСАДПЗ та шляхи підвищення 

співробітництва в різних областях, а також були розглянуті останні події на 

регіональному та міжнародному рівнях [60]. Іранське питання 

обговорювалось і 16 березня 2015 р. в Ер-Ріяді на зустрічі Абдул Атіфа бін 

Рашида Аль Зайяні, Генерального секретаря РСАДПЗ з міністром торгівлі 

Китаю [65]. 

В березні 2015 р. США змінили свою позицію щодо переговорів по 

ядерній програмі Ірану. Під час першого раунду переговорів в березні-квітні 

2015 р. між Іраном і країнами посередниками – США, Росією, 

Великобританією, Францією, Китаєм і Німеччиною було досягнуто 

політичного рішення. Про це заявив на прес-конференції в Лозанні 

представник ЕС по закордонним справам і політиці безпеки Федеріка 

Могеріні. «Сьогодні ми зробили вирішальний крок. Ми досягли домовленості 

по ключових параметрах всеосяжної угоди. Політична рішучість, добра воля 

і напружена праця зробили це можливим» – сказала Ф.Могеріні. За її 

словами, це рішення ляже в основу остаточного тексту угоди щодо іранської 

ядерної програми [90]. Внаслідок досягнутої влітку 2015 року в Женеві угоди 
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можливості Ірану зі збагачення урану будуть обмежені, а його запаси 

вивезені з країни. У разі дотримання угод економічні санкції проти Ірану 

будуть серйозно послаблені, а згодом скасовані. Угода забезпечить гарантії 

того, що ядерна програма Ірану носить мирний характер. Президент Франції 

Франсуа Олланд, в свою чергу, попередив, що санкції можуть бути знову 

введені в разі порушення Іраном умов ядерної угоди [90]. Як підкреслюється 

в заяві Держдепартаменту США, контроль над іранською ядерною 

програмою триватиме від 10 до 25 років. Зокрема, Іран на 10 років обмежить 

потужності зі збагачення урану і ядерні дслідження. Протягом 15 років Іран 

не стане будувати нові об'єкти зі збагачення або реактори на важкій воді і 

обмежить свої запаси збагаченого урану. При цьому інспекції МАГАТЕ на 

ядерних об'єктах Ісламської Республіки триватимуть до 25 років [90]. 

Однією із стратегічних цілей США на Близькому Сході в останні 50 

років було не допустити лідерства жодної з регіональних держав, так як це 

могло зашкодити американським інтересам, тобто, в першу чергу, 

загрожувати безпеці Ізраїлю та обмежити доступ Заходу до нафтових 

родовищ. Але з підписанням ядерного угоди з Іраном це може змінитися. 

Вийшовши з під санкцій, Іран може сильно просунутись вперед. А 

адміністрація Барака Обами була вкрай зацікавлена в тому, щоб зупинити 

розвиток ядерних технологій в Ірані та не дозволити підійти до межі, за якою 

створення атомної зброї може стати справою техніки. Як припускали деякі 

дослідники, в разі таого розвиттку подій, Вашингтон може спільно з Ізраїлем 

піти на застосування сили шляхом нанесення ракетно-бомбових ударів по 

об'єктах іранської ядерної інфраструктури [90]. 

З іншого боку, американська адміністрація не може не розуміти, що 

стабільність на Близькому Сході вкрай важлива для безпеки всього світу. На 

сьогоднішній день всі великі міжнародні конфлікти, крім українського, 

відбуваються на території Близького Сходу. Саме тому американці 

спромагалися усіма можливими способами зупинити розвиток іранської 

ядерної програми. Хоча б тому, що немає ніяких гарантій, що в разі успіху 
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Ірану в розвитку ядерних технологій арабські країни і Туреччина не 

забажають наслідувати його приклад і прискореними темпами розвивати свій 

ядерний потенціал.  

Але для того, щоб припинити цю гонку, країнам РСАДПЗ недостатньо 

просто заморозити ядерну програму Ірану. Для них поширення іранського 

впливу в регіоні – фактор, що викликає куди більш серйозну тривогу. 

Оскільки мова йде про виживання найбільш консервативних режимів на 

Близькому Сході, вони робили все можливе, щоб перешкодити успіху 

переговорів по ІЯП, фактично опинившись на одному боці з Ізраїлем. 

Країни РСАДПЗ будуть озброюватися і далі. Частиною такої стратегії є 

збільшення оборонного бюджету Саудівської Аравії. Але не тільки 

придбання сучасної зброї, але й активізація саудівсько-китайських відносин є 

своєрідною страховкою, покликаною показати Вашингтону важливість 

збереження такого союзника і клієнта. Але поступово переміщаючись в АТР, 

де швидко набирає силу Китай, американці продовжать крок за кроком 

відходити від справ на Близькому Сході, дозволяючи «місцевим» державам 

розбиратися самим у відносинах між собою. Саме цим пояснювалось 

прискорення переговорів з Іраном з ІЯП. Але проблема полягає в тому, що 

США в будь-якому випадку залишаються гарантом безпеки Ізраїлю. Тим 

більше, що нинішній президент США вже став «кульгавою качкою», а у 

республіканців дещо інший погляд на Іран, ніж у демократів [90].  

Ще один важливий напрям співробітництва КНР з державами Перської 

затоки пов`язаний з ідею відновлення так званого «Економічного поясу 

шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху XXI століття». Новий 

Шовковий шлях – це стратегічний проект, який був висунутий по китайській 

ініціативі і який має здійснюватися під безпосереднім керівництвом Китаю. 

Це проект Китаю для країн євразійського простору, який ґрунтується на 

принципі взаємної вигоди учасників і має стратегічну перспективу. 

Важливість залучення країн-Перської затоки, зокрема членів РСАДПЗ до цих 

процесів неодноразово підкреслив глава китайської держави. Під час 
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третього раунду стратегічного діалогу в форматі КНР-РСАДПЗ 17 січня 2014 

р. в Пекіні Сі Цзіньпін зазначив, що Китай готовий спільно з РСАДПЗ 

спрямувати зусилля на будівництво економічного поясу Шовкового шляху і 

морського шовкового шляху 21-го століття [182]. 

Передумови до «шовкового» будівництва складалися в попереднє 

десятиліття. По суті, Новий Шовковий шлях був однією із стратегічних цілей 

Шанхайської Організації Співробітництва (ШОС), створеної в 2001 році за 

ініціативою Пекіна. Ці проекти були висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном 

наприкінці 2013 року, хоча формально початком цього процесу можна 

вважати 7 вересня 2013 року, коли Сі Цзіньпін в рамках офіційного візиту в 

Казахстан презентував проект, виступивши з лекцією в «Назарбаєв-

Університеті». Ці дві проекти – «Економічного поясу Великого Шовкового 

шляху» (Астана, 7 вересня 1913 р.) і «Морського Шовкового шляху» 

(Джакарта, 10 жовтня 1913 р.) свідчать про процеси серйозного оновлення 

регіональної та глобальної стратегії КНР. З точки зору китайського 

керівництва, концепції «Економічного поясу Великого Шовкового шляху» і 

«Морського Шовкового шляху» відповідають загальносвітовим тенденціям 

глобалізації і мають сприяти згуртуванню країн євразійського регіону та 

розкриттю їх економічного потенціалу. Реалізація цього проекту знаходиться 

в руслі загальносвітових тенденцій, найважливішими з яких є наступні:  

- країни, що розвиваються. поступово зміцнюються в ролі активних 

акторів світової економіки. Китай претендує на лідерство серед країн, що 

розвиваються, зокрема в азійському світі. У той час, як розвинуті країни 

Заходу були зайняті проблемами, пов'язаними з економічною кризою, Китай 

планомірно нарощував там свій вплив; 

- поява нових світових лідерів в свою чергу сприяє становленню нових 

центрів економічного розвитку. В результаті відбувається зрушення центру 

світового впливу від Заходу до країн Сходу, що динамічно розвиваються; 

- активізація регіонального співробітництва, не тільки зміцнення 

регіональних економічних зв'язків, а й створення нових валютних союзів. 
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Реалізація проекту «шовкового шляху» передбачає, по-перше, 

будівництво транспортної інфраструктури; по-друге, створення нових 

регіональних центрів, розширення потенціалу логістики, новий поштовх до 

розвитку туристичного потенціалу, створення нових робочих місць, що в 

свою чергу, посприяє реальній диверсифікації та децентралізації економіки і 

повноцінному розвитку регіонів; по-третє, розширенню потенціалу співпраці 

у сфері торгівлі, де, зрозуміло, є вигода для Китаю як найбільшого світового 

виробника; по-четверте, розвиток торгівлі, зрозуміло, потребує стабільності у 

валютній політиці. Китай постає перед необхідністю якнайшвидшої 

дедоларизації економіки, відмови від американського долара, переходу у 

взаємній торгівлі до використання національних валют. По-п'яте, 

економічний розвиток неможливий без політичної стабільності і 

забезпечення гарантій громадської безпеки. Реалізація проекту «шовкового 

шляху» має також сприяти міжцивілізаційному діалогу, культурному 

зближенню євразійських країн і народів на основі своєї цивілізаційної 

спільності. 

Можемо констатувати формування якісно нової моделі співробітництва 

КНР з державами РСАДПЗ. Сі Цзіньпін вказав, що Китай приділяє 

підвищену увагу ситуації в Перській затоці, активно підтримує зусилля країн 

РСАДПЗ щодо захисту суверенітету і стабільності в регіоні, незмінно 

підтримує конструктивну роль РСАДПЗ у вирішенні міжнародних і 

регіональних проблем. Китай має намір активізувати контакти і координацію 

з РСАДПЗ [183]. Про це говорив і міністр закордонних справ КНР на зустрічі 

з главами МЗС РСАДПЗ. Зокрема, він відзначив, що Китай приділяє велику 

увагу розвитку відносин з РСАДПЗ в політичній сфері і має намір 

розширювати контакти і активізувати співпрацю з цією організацією [183]. 

Китай розбудовує відносини з країнами Затоки з врахуванням особливостей 

регіональної геополітичної ситуації. Пекін розробляє власну модель 

регіональної безпеки, адаптовану до основних тенденцій розвитку сучасних 

міжнародних відносин. Дана модель характеризується тим, що безпека 
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кожної окремої країни є невід’ємною частиною як регіональної, так і 

глобальної безпеки. В сучасних умовах, з точки зору китайських політологів, 

світова система визначається тісним взаємозв’язком її елементів. Китайські 

дослідники акцентують увагу на тому, що багато сучасних проблем мають 

транскордонний характер, і до їх складу відносяться і проблеми безпеки, 

зокрема економічні, енергетичні, екологічні. Для вирішення цих питань 

необхідними є скоординовані зусилля багатьох держав, і кожна з них, 

вирішуючи це завдання, фактичне забезпечує і власну безпеку. Крім того, 

сучасна система безпеки має базуватись не тільки на військово-політичних, 

але й економічних, фінансових, етнічних, культурних інтересах тієї чи іншої 

країни та регіону в цілому. 

В позиції КНР в Перській затоці під час регіональних конфліктів –

кувейтської кризи 1990-1991 рр. та Першої та Другої війни в Затоці 

реалізувались принципи «політики балансування і вибіркової підтримки 

сторін». Кувейтська криза 1990-1991 років завдала значного удару по 

економічним інтересам Китаю в регіоні Перської затоки, враховуючи тісні 

економічні зв‘язки Китаю з обома учасниками конфлікту, як Іраком, так і 

Кувейтом. Адже наприкінці 1980-х років в країнах Перської затоки 

знаходилось біля 70 тис. китайських робітників, перш за все в Іраку та в 

Кувейті, підтримувались тісні політичні та економічні відносини з обома 

країнами, що ускладнювало формування позиції КНР, яка залишалась 

максимально зваженою. 

В період Першої та Другої війни в Перській затоці позиція КНР теж 

була достатньо обережною. В той же час Китай не призупинив вторгнення в 

Ірак, зайнявши гнучку та обережну позицію. Безсумнівно, така позиція 

сприяла подальшому зближенню КНР з монархіями РСАДПЗ. 

В зв‘язку з посиленням конкурентної боротьби за реалізацію 

національних інтересів в країнах Перської затоки і для вирішення завдань 

зовнішньої політики КНР особлива увага приділяється інструментарію 

реалізації цілей та завдань її політики в регіоні. Зокрема, мається на увазі 
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стратегія використання «м‘якої сили», «ісламська дипломатія», інформаційне 

та експертне супроводження її дій з метою експорту «китайської моделі 

розвитку», протидії посиленню позицій інших зовнірегіональних акторів, 

створення альтернативи іхнього впливу на основі використання можливостей 

китайської економіки, самоідентифікація Китаю в якості лідера країн, що 

розвиваються. 

Ідея реалізації «м’якої сили» як сукупності культурних, економічних та 

ідеологічних цінностей держави, які дають йому змогу здійснювати вплив на 

інші країни для досягнення політичних цілей є традиційною для китайської 

стратегічної культури. Як писав ще в УП столітті до нашої ери Лао Цзи, в 

світі немає предмету, який би був слабше та ніжніше за воду, але вона може 

зруйнувати найтвердіший предмет. Інший китайський філософ і політичний 

діяч Сун Цзи вважав, що стратег, який осягнув теорію вищого рівня, може 

здобути перемогу над супротивником, не вступаючи у відкрите зіткнення [87, 

С.49]. 

Важливою формою реалізації інтересів КНР в регіоні Перської затоки 

стало використання «м’якої сили» для формування образу «дружньої та 

відповідальної держави», «зразка» для країн регіону. Це передбачало 

налагодження співробітництва на основі спільності історичного минулого та 

ціннісних орієнтирів, налагодження міжцивілізаційного діалогу. 

Ключовою складовою політики «м’якої сили» стала культурна політика 

Пекіну. Зовнішні культурні стратегії були засновані на традиційних 

культурних цінностях та економічних здобутках. Основним суб’єктом 

забезпечення культурної безпеки виступає держава та її інституції в сфері 

культури, інформації та пропаганди: Міністерство культури, Центральний 

департамент інформації, автономні структури Державної канцелярії з питань 

розповсюдження китайської мови за кордоном та Інститути Конфуція, що 

популяризують мову та традиційну китайську культуру. Глобальна мережа 

Інститутів Конфуція – це мережа міжнародних культурно-освітніх центрів, 

створених Державною канцелярією з питань розповсюдження китайської 
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мови за кордоном міністерства освіти КНР спільно з зарубіжними 

синологічними центрами. Місія Інститутів Конфуція – сприяння розумінню 

традиційної та сучасної китайської культури у світі, розвиток дружніх 

стосунків з іншими країнами. Інститути Конфуція, які діють в країнах Затоки, 

зокрема в Ірані та в Саудівській Аравії, організують курси китайської мови та 

культури, проведення наукових конференцій, різноманітних заходів, 

проводять кваліфікаційні центри з китайської мови, видають навчальну 

літературу, організують стажування та викладацький обмін. В 2005 році було 

прийнято Програму «Вісім заходів для посилення викладання китайської 

мови за кордоном», в якій було визначено наступні стратегічні цілі: 

розбудова Інститутів Конфуція як провідної освітньо-культурної інституції; 

розвиток текстових та аудіо-, відео-навчальних матеріалів для використання 

іноземними учнями та студентами; волонтерська програма для іноземних 

вчителів китайської мови та інші супутні програми. В 2009 році Ху Цзіньтао 

ініціював державний проект посилення ролі пропаганди «Велика стратегія 

зовнішньої пропаганди» з метою утримання за Китаєм провідної ролі в 

глобальному медійному просторі, посилення здатності доносити державні 

позиції громадськості в міжнародному медійному середовищі та особливо в 

мережі Інтернет. 

В лютому 2012 року Центральний департамент Інформації затверджує 

документ під назвою «Культурна політика Китаю», в якому була визначена 

перспектива її розвитку на п’ять років. 61й Пленум ЦК КПК в 2012 році 

затвердив «Стратегію побудови могутньої культурної держави», яка мала як 

внутрішні, так і зовнішні аспекти. 

Інструментами державної пропаганди та інформаційної політики 

Китаю виступають китайські газети та телеканали, розраховані на широку 

арабомовну аудиторію. Серед них China Daily, Xinhua, China Radio 

International, People’s Daily, Global Times, Renmin Ribao, Beijing Review, 

міжнародне телебачення Китаю CCTW, де трансляція ведеться арабською 

мовою. 
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Кінцевою метою китайської культурної політики, яка спирається на 

«три сили культури» – приймати, впливати, вносити внесок в інші культури, 

є створення кола сприятливих держав на основі спільних культурних та 

економічних цінностей, таким чином протиставляючи процесам глобалізації 

унікальний китайський концепт «нового регіоналізму». Це відповідає моделі 

«мирного піднесення» за рахунок в тому числі і культурного лідерства КНР, 

що дозволяє вибудовувати привабливі довгострокові схеми економічного 

партнерства, що слугують цілям забезпечення національної безпеки КНР.  

Ця політика мала свою специфіку в регіоні Перської затоки. Основним 

довгостроковим інтересом Пекіну в цьому регіоні є забезпечення власної 

енергетичної безпеки, для чого необхідною умовою є забезпечення 

внутрішньої політичної стабільності. КНР просуває ідею т.зв. «пекінського 

консенсусу», на відміну від західної моделі («вашингтонського консенсусу»), 

яка передбачає демократизацію політичного життя і пов’язує економічну і 

фінансову підтримку з дотриманням країною-реципієнтом прав людини та 

верховенства закону. «Пекінській консенсус» передбачає варіант 

авторитарного режиму плюс ринкова економіка, який є більш прийнятним 

для монархій Перської затоки та ІРІ.  

Ще одним важливим компонентом «м’якої сили» Китаю, інструментом 

реалізації його зовнішньополітичних цілей є «ісламська дипломатія», 

підкреслено поважне ставлення до ісламських цінностей. Як вже зазначалось 

раніше, особливого значення регіону Перської затоки надає релігійний 

фактор. Перська затока – батьківщина ісламу, на території Саудівської Аравії 

знаходяться мусульманські святині в містах Мекка і Медина, в Іраку та Ірані 

– шиїтські святині. Динаміку розвитку міжнародних відносин на сучасному 

етапі багато в чому визначає комплекс факторів, серед яких важливого 

значення набувають соціокультурні, зокрема релігійний, що й враховується 

китайською стороною. Серед представників політичної думки КНР існує 

одностайна позиція щодо необхідності врахування релігійного фактору для 

розробки як теоретичного, так і практичного базису зовнішньої політики 
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країни з врахуванням традиційних конфуціанських цінностей, оскільки 

китайськими політологами широко обговорюється формула «мирного 

розвитку» Китаю і заклик до створення «гармонійного світу». Керівництво 

КНР послідовно пропагує концепцію «гармонійного світу» в своєму 

зовнішньополітичному курсі, засновану на ідеї мирного шляху розвитку 

країни, яку було проголошено головою КНР Ху Цзіньтао ще в 2005 році. 

Цивілізаційними особливостями Китаю є не тільки висока внутрішня 

гомогенність, незалежність, тривалість і стійкість китайської цивілізації, але 

й толерантність до інших культур, традицій та релігій. Для встановлення 

взаєморозуміння з ісламським світом режим Китаю звертається і до власних 

традицій ісламу, адже на даний час в Китаї проживає приблизно 20 млн. 

мусульман, основна їхня частина – на північному заході країни. Найбільш 

численні меншини КНР, що сповідують іслам – це хуей та уйгури, що 

займають відповідно третє та п‘яте місце серед національних меншин Китаю.  

Значна роль відводиться публічній дипломатії як ще одному 

важливому інструменту створення нової культури відносин з державами 

регіону Перської затоки. 

 

2.3 Зовнішній фактор формування та реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки 

 

Враховуючи геополітичне, геоекономічне та культурно-історичне 

значення регіону Перської затоки, він завжди був ареною зіткнення і 

переплетіння інтересів великих держав, але з 70-х років минулого століття ця 

тенденція стає все більш помітною. Тому вважаємо за необхідне розглянути 

питання розбудови зовнішньополітичної стратегії КНР в цьому регіоні з 

врахуванням інтересів та перспектив інших зовнірегіональних держав. 

В період постбіполярності загострюється геополітичне суперництво за 

вплив в регіоні Перської затоки між провідними світовими центрами сили, 

такими, як США, ЄС, Китай та РФ. В умовах глобалізації регіональні та 
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локальні проблеми стають світовими і потребують колективного вирішення. 

В зв’язку зі зростанням ролі «нафтового чинника» в міжнародних відносинах 

і посиленням важливості Перської затоки відбуваються зміни глобальної 

карти геополітичних інтересів з боку провідних світових держав. На початку 

ХХ століття регіон був сферою впливу Великої Британії, являв собою 

«англійське озеро». Посилення конкурентної боротьби за нафту Затоки між 

міжнародними нафтовими монополіями призвело до активізації там політики 

США. Після рішення парламенту Великої Британії в 1968 році щодо виводу 

британських збройних сил «на схід від Суецу» і утворення там в 1971 році 

незалежних держав – ОАЄ, Катару, Бахрейну, Оману (раніше, в 1961 році. 

незалежність отримав Кувейт) там посилюються позиції США. «Доступ до 

нафти» стає ключьовим завданням їхньої зовнішньої політики, а регіон 

Перської затоки перетворюється в самостійний напрям зовнішньої політики 

США, свідченням чого стають щорічні слухання конгресу з проблем 

регіональної безпеки [316, 353, 362, 367, 368, 399, 401, 402] та аналітичні 

матеріали дослідницької служби конгресу [216, 270, 316]. 

Якщо раніше регіон був місцем зіткнення інтересів провідних країн 

Заходу, перш за все Великої Британії та США, згодом в конкурентну 

боротьбу за сфери впливу вступає і Радянський Союз, особливо після 

приходу до влади в Іраку Партії арабського соціалістичного відродження 

(ПАСВ) в 1968 році і перетворення Іраку в союзника СРСР на Близькому 

Сході. США розглядали ситуацію в регіоні Перської затоки у 

безпосередньому зв’язку з геополітичним протистоянням двох наддержав, 

яке значно посилилось внаслідок вводу радянських військ в Афганістан 

(1979 р.).  

 Увагу до регіону починає проявляти і Китай. Він здійснював певні 

кроки по підтримці повстання проти султана Кабуса в провінції Оману 

Дофар. Радянсько-китайське протистояння у 1980-х рр. знайшло 

відображення і в політиці сторін на Близькому Сході. На засіданні Ради 

Безпеки ООН 5 січня 1980 року, скликаному після вводу радянських військ в 
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Афганістан, представник КНР сказав: «Радянський Союз, окрім нарощування 

передових військових сил в Європі, прискорив просунення на південь, 

намагаючись вийти до Індійського океану, здійснити контроль над 

морськими шляхами транспортування нафти, захопити нафтові райони, 

вийти у фланг Європи, поставити під безпосередню загрозу Південну Азію і 

тим самим господарювати у світі… СРСР, по суті, є найзапеклішим ворогом 

«третього світу» і всіх народів» [155, С.115].  

Введення радянських військ в Афганістан викликало негативну 

реакцію і з боку країн Затоки, призвело до обмеження для СРСР можливості 

активно просувати свої інтереси в регіоні. Під час ірано-іракської війни і 

«танкерної війни» в Перській затоці Москва відмовилась від принципу 

невідправлення своїх військових кораблів в Перську затоку для постійного 

патрулювання. В 1987-1990 рр. радянські військові кораблі здійснили 

проведення 374 торгових кораблів [155, С.114].  

Починаючи з 1970-х рр. США виступають в якості найбільш активного 

зовнішнього політичного та військового фактору міжнародних відносин в 

регіоні Перської затоки. В «доктрині Картера» і надалі вони неодноразово 

підкреслювали «життєво важливий характер» своїх інтересів в багатому на 

нафту регіоні Перської затоки, які вони будуть захищати всіма засобами, 

включаючи військові, від загроз з боку зовнірегіональних держав. 

На рівні внутрішньорегіональному США, починаючи з 1971 року, 

тобто з часу виведення англійських збройних сил з регіону «на схід від 

Суецу», проводили так звану «політику двосторонньої опори» на монархічні 

режими Ірану та Саудівської Аравії в забезпеченні безпеки та політичної 

стабільності країн регіону (1971-1979 рр.). Крах шахського режиму та 

проголошення Ісламської республіки Іран призвели до порушення 

внутрішньорегіональної безпеки, проявом чого стали ірано-іракська війна 

(1980-1988 рр.) та кувейтська криза і Перша війна в Перській затоці (1990-

1991 рр.). Зміни в політиці США з проблем регіональної безпеки знайшли 

відображення в тому, що від політики «двосторонньої опори» вони перейшли 
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до посилення власної військової присутності та опору на арабські монархічні 

режими, які в 1981 році створили РСАДПЗ (не в останню чергу для 

протистояння військовій загрозі з боку ІРІ), в забезпеченні 

внутрішньорегіональної стабільності, при ізоляції Ірану та Іраку. Політична 

ініциатива в регіоні переходить до прозахідних політичних режимів 

РСАДПЗ. Саудівська Аравія стає, по суті, визначальним фактором прийняття 

рішень в регіоні в цілому. Іран та Ірак потрапляють в довготермінову низку 

військових, політичних та економічних криз різної інтенсивності. 

В цей період Китай поступово активізує свою політику в регіоні, де 

закладаються основи його політики балансування та вибіркової підтримки 

сторін. Так, під час ірано-іракської війни він постачав озброєння обом 

воюючим сторонам. 

Після закінчення холодної війни і розпаду СРСР глобальна біполярна 

структура міжнародних відносин поступилась місцем монополярній. На 

Близькому Сході, зокрема в регіоні Перської затоки, політичною реальністю 

стало прагнення США затвердити себе в якості єдиної сили, здатної нести 

відповідальність за регіональну стабільність. 23 січня 1987 року президент 

США Р.Рейган в офіційній заяві уряду надав гарантії захисту країнам 

РСАДПЗ від загрози ззовні та внутрішніх кризових подій [155, С.99]. В 

цьому регіоні фактично була встановлена постійна військова присутність 

США і НАТО. Наприкінці Першої війни в Перській затоці там було 

розташоване найпотужніше військове угрупування НАТО, завершено 

створення низки військових баз для ведення крупномасштабних військових 

операцій. У Бахрейні була розташована головна база ВМС США на 

Близькому Сході, в Омані США і Велика Британія спільно використовували 

бази в Салалі, Сібі, Туруганті, Хасабі, на острові Масіра. 

Для розуміння політики США в регіоні Перської затоки, яка протягом 

періоду, що досліджується, виступала в якості головного зовнішнього 

чинника формування і реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в цьому 

регіоні, вважаємо за необхідне розглянути її як крізь призму пріоритетів 
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глобальної стратегії США, так і в загальному контексті китайсько-

американських відносин. 

В період адміністрації Б.Клінтона відбувався процес інституації 

китайсько-американських відносин, хоча його ідея щодо розвитку 

стратегічного співробітництва не знайшла відображення в практичних 

політичних справах. Прихід до влади республіканської адміністрації 

Дж.Буша мав негативний вплив на розвиток двосторонніх відносин. Як 

заявив Дж.Буш, він розглядає Китай в якості суперника (competitor), а не як 

стратегічного партнера [188, С.95]. У вересні 2005 року на засіданні комітету 

з американо-китайських відносин заступник державного секретаря США 

Р.Золік запропонував розбудовувати американську стратегію щодо Китаю 

шляхом його залучення до становлення «відповідальним зацікавленим 

учасником» в системі міжнародних відносин (responsible stakeholder in 

international system), а не використовувати щодо нього стратегію ізоляції 

(fencing) [188, С.98].  

В період президенства Б.Обами основними пріоритетами глобальної 

стратегії стало прагнення до збереження американского домінування за 

рахунок підтримання прийнятного для США балансу сил у світі; 

недопущення появи рівної за могутністю держави-супротивника чи коаліції 

держав, які могли б змінити баланс сил в будь-якому важливому для США 

регіоні, зокрема в «життєво важливому» регіоні Перської затоки; 

недопущення отримання доступу до ядерної зброї чи ЗМЗ потенційними 

супротивниками США, як державам, так і недержавним акторам, зміцнення 

режиму нерозповсюдження з опорою на дипломатичні засоби, не 

виключаючи при цьому, в разі необхідності, і силових заходів; боротьба з 

тероризмом; розповсюдження демократії та американських цінностей. До 

ключових трендів, які безпосередньо торкаються інтересів США, їх правлячі 

кола відносили економічне зростання Китаю і його прагнення посісти 

адекватне місце в світовому економічному і політичному порядку. Тому, як 

підкреслювала держсекретар США Х.Клінтон, важливим елементом стратегії 
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США є встановлення відносин взаємодовіри з Китаєм., хоча, зараз «G-2» 

(ідея «глобального кондомініуму»США та КНР) не існує [78, С.326]. В 

офіційних документах США Китай не розглядався в якості супротивника. В 

щорічній доповіді конгресу США в 2010 році Б.Обама підкреслив, що «в 

американо-китайських відносинах існують протиріччя і труднощі, але 

відсутні передумови для того, щоб бути супротивниками [78, С.333]. В той 

же час, з точки зору деяких експертів, можливість конфлікту збільшується 

внаслідок нарощування активності зовнішньої політики КНР, яка послідовно 

посилює свій вплив на події в Азії за принципом концентричних кіл, які 

постійно розширюються, адже, як слушно зазначає Дж.Най, впевненість у 

невідворотності конфлікту може стати однією з причин його виникнення [78, 

С.333]. Маючи глобальні геополітичні та геоекономічні інтереси, США 

прагнули переформатувати близькосхідний регіон з метою збереження свого 

провідного становища та недопущення контролю над ним з боку інших 

акторів, зокрема Китаю, інколи навіть нехтуючи загрозою дестабілізації 

ситуації. Оскільки політика США має глобальний вимір та відіграє провідну 

роль у моделях та сценаріях розвитку міжнародних відносин, близькосхідний 

вектор демонструє як можливості та межі американської могутності, так і 

ймовірне здійснення одного з них – «безполярного безладу» (за Р.Хаасом); 

постамериканського світу Ф. Закарії, багатоцентричного світу, світу 

мережевого або системного хаосу (Дж. Аррігі).  

Барак Обама не хотів би втягнути країну в нову війну на нестабільному 

Близькому Сході, тому США вже не діють в односторонньому порядку, як це 

було у випадку з Іраком. Доречно згадати точку зору російського політолога 

А. Богатурова, який вважає, що з подіями в Афганістані у 2001 р. та Іраку у 

2003 р. закінчився період міжнародно-правового регулювання міжнародної 

системи, на зміну чому прийшло регулювання на основі сили [26, C. 30]. У 

ситуації з Сирією США і так опинилися в складній ситуації, коли 

проголошували готовність нанести військовий удар по Дамаску, а потім 

пішли на компроміс, що було сприйняте союзниками на Близькому Сході як 
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«дипломатичну поразку» США та «дипломатичну перемогу» РФ. Це ж саме 

стосується і оцінки аравійськими монархіями позиції США з іранського 

питання. Слід сказати, що ситуація навколо сирійського питання та позиції 

Росії і Китаю продемонстрували контури нової системи міжнародних 

відносин, де наявні інші центри, окрім США. Все свідчить про те, що 

закінчився період глобального домінування США. 

Реконфігурація регіональних відносин та зростання нестабільності 

призвели до дестабілізації та більшої поляризації близькосхідного регіону. 

Барак Обама вказував, що політика США буде зосереджена на досягненні 

ядерної угоди з Іраном, встановленні миру між ізраїльтянами й 

палестинцями, іранській проблемі й послабленні сирійського конфлікту [88]. 

Багато питань, зокрема просування демократичних цінностей, відходять на 

задній план. Очевидно, що на подібну політику США вплинула «політична 

поразка» Обами у сирійському конфлікті. Все це свідчить про перехід до 

стримування від застосування сили, звичайно, якщо не йдеться про акти 

агресії проти США чи їхніх союзників, порушення постачання нафти, зброю 

масового знищення чи терористичну загрозу. 

Деякі дослідники зазначають, що помітною тенденцією останніх років 

є зменшення зацікавленості США близькосхідним регіоном. Переглядаються 

національні інтереси США, пріоритетного значення набувають інші регіони. 

Насамперед, мова йде про «стратегічний поворот» зовнішньої політики США 

в сторону Азії – «pivot to Asia» (де спостерігається помітне зміцнення 

військової та економічної потуги Китаю) в умовах скорочення витрат на 

оборону, що потребує звуження спектру зобов’язань на Близькому Сході. У 

зв’язку з тим, цікавою є теза Р. Хааса про те, що політика США у наступні 

роки – це так би мовити час «стратегічної передишки», коли Вашингтон 

нібито перенаправляє свою політику на азійський вектор, але насправді 

відновлює свої можливості, продовжуючи політику на Близькому Сході 

[303]. Але, як зокрема зазначається в доповіді Е. Даунс на засіданні спільної 

американо-китайської комісії по економічному співробітництву та безпеці в 
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липні 2013 року, незважаючи на скорочення залежності США від імпорту 

нафти Затоки, вони будуть продовжувати грати свою роль в забезпеченні 

безпеки регіону, зокрема в контролюванні безпеки шляхів транспортування 

нафти через Ормузьку протоку та в боротьбі з міжнародним тероризмом, в 

проблемі нерозповсюдження ЗМЗ. В той же час в доповідь не було 

виключено активізацію політичної та військово-політичної ролі КНР, 

зокрема використання нею тісних політичних зв' язків з Тегераном, щоб 

запобігти загрозі перекрити Ормузьку протоку. Не виключаєтся можливість 

військово-морської присутності Китаю в Перській затоці [280]. 

Важливою є точка зору з цього приводу офіційного Пекіну, яку 

висловив китайський високопосадовець, посол з особливих доручень на 

Близькому Сході Ву Сук, який вважає, що в найближчому майбутньому 

навряд чи можна прогнозувати згортання американського впливу в регіоні 

Перської затоки [420].Слід враховувати також геополітичне суперництво 

Китаю та США в регіоні Близького Сходу (де відбувається відкат 

американської політики), не говорячи про Азійсько-Тихоокеанський вектор. 

Тому ідея «глобального кондомініуму» (G-2) відкидається, а більш 

прийнятним виступає варіант, коли «кожен за себе в світі G-Zero».  

Ще одним зовнішнім фактором, що мав враховуватись при формуванні 

і реалізації зовнішньополітичної стратегії Китаю в регіоні Перської затоки, є 

політика Російської Федерації. 

Росія має там геополітичні інтереси і виявила рішучість у «поверненні» 

в цей регіон, точкою відліку чого можна певною мірою вважати призначення 

на посаду міністра закордонних справ відомого сходознавця Є.М.Примакова. 

Вже в «Концепції зовнішньої політики РФ» від 2000 року було зафіксовано, 

що Росія буде робити зусилля щодо «стабілізації ситуації на Близькому 

Сході, включаючи зону Перської затоки і Північну Африку, враховуючи при 

цьому вплив ситуації в регіоні на обстановку в усьому світі» [87, С.27]. Під 

час втручання США і Великої Британії в Іраку в 2003 році Росія зробила 

спробу об’єднати зусилля з Німеччиною та Францією в критиці курсу США, 
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а після початку військової операції проти режиму С.Хусейна В. Путін 

офіційно критикував ці дії як порушення норм міжнародного права і Статуту 

ООН, одночасно по неофіційним каналам даючи зрозуміти, що Росія не 

використає в ООН право вето [87, С.27]. Додатковим свідченням цього стало 

і втручаеея РФ в сирійську кризу та загострення відносин з Туреччиною. 

Активізується політичне і економічне співробітництво РФ з 

Ісламською Республікою Іран, зокрема в галузі енергетики, включаючи 

атомну, в нафтогазовій та хімічній промисловості та транспортній галузі. 

Росія продавала озброєння Ірану, виступаючи конкурентом Китаю і 

потіснивши там його позиції. 

Активізація політичного співробітництва Росії з КНР знайшла 

відображення і в координації їх зусиль по нормалізації іранської кризи. Вони 

спільно відстоювали інтереси Ірану на всіх рівнях, включаючи МАГАТЄ, РБ 

ООН, Групу восьми [131, C131-132]. Багато в чому завдяки їх зусиллям було 

зняте питання щодо силового вирішення іранської кризи. Як пише 

російський дослідник С.Г.Лузянин в своїй роботі «Східна політика 

Володимира Путіна», Росія і Китай стали важливими ланками адаптації двох 

позицій (американської та іранської) з іранського питання [131, C.141]. 

В той же час Китай перетворився в конкурента РФ в Ірані, зокрема в 

військовій галузі та в галузі атомної енергетики, оскільки європейські та 

американські компанії не виходили на іранський ядерний ринок, незважаючи 

на економічну вигоду. Але, незважаючи на наявність у Китаю та Росії 

власних, багато в чому не співпадаючих інтересів в регіоні Перської затоки, 

зокрема в галузі цін на енергоносії, немає підстав для припущення щодо 

суперництва двох держав в даному регіоні як про процес, який може мати 

гострий чи неминучий характер. Крім того, в найближчі роки 

передбачається, що залежність КНР від близькосхідної нафти може 

скорочуватись, зокрема за рахунок нарощування споживання російських 

енергоресурсів. 
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В період постбіполярності досить чітко простежується тенденція до 

посилення позицій КНР в регіоні Перської затоки. Розширюючи сфери свого 

впливу в регіоні, Пекін прагне до обмеження там геополітичного впливу 

інших зовнірегіональних держав, в той же час офіційно декларуючи 

неперешкоджання країнам, які вже мають там значний вплив – США, 

країнам ЄС. Американський дослідник Д.Алтерман, директор близькосхідної 

програми Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень 

посилається на точку зору китайського високопосадовця з міністерства 

закордонних справ: «Коли ми ставимо перед собою завдання, ми знаємо наші 

можливості і ми маємо дуже обмежені можливості впливу в Затоці [219]. 

Колишній посол Саудівської Аравії в Китаї Хелид аль-Родхан зазначає, що 

китайці раніше вважали Затоку «ділянкою великих держав» і ухилялись від 

втручання…в регіоні, де вони мали обмежений вплив» [219]. Лише 

посилення енергетичної залежності змусило Пекін порушити це правило. 

Зовнішньополітичну стратегію КНР в регіоні Перської затоки цілком 

пояснюють стратагеми «віднімай поступово, як спадає місяць, давай потроху, 

як теплішає повітря навесні», оскільки Китай зміцнює свої позиції в регіоні 

поступово, спираючись на свою економічну потугу та м’яку силу, та, 

«спокійно очікує, доки супротивник стомиться» з метою наприкінці «змусити 

тигра залишити гору» [139, С. 371]. 

Ключовими проблемами світового геостратегічного значення є 

відкрите протистояння двох найвпливовіших держав регіону – Ірану і 

Саудівської Аравії, суніто-шиїтське протистояння, іранське та сирійське 

питання. 

В позиції КНР в ООН з проблем близькосхідного регіону, зокрема з 

іранського, лівійського та сирійського питань, знайшла відображення 

активізація його зовнішньої політики в контексті становлення в якості 

відповідальної глобальної держави та поступовий відхід від «концепції 

невтручання», про що свідчила дискусія в китайських наукових колах після 

приходу до влади нового покоління китайського керівництва, основні 
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напрями якої були проаналізовані автором в попередньому розділі. Зокрема, 

мова йде про роботи Цзао Кейджуна «Роухані надає стратегічні можливості 

для китайсько-іранських відносин», Дау Хуа «Китай має підтримати 

ініціативу Ірану завадити Америці та допомогти Сирії», Хуа Ліміна «Фактор 

США в китайсько-іранських відносинах», Цзао Юнфана «Енергетична 

дилема: зовнішня політика і військове рішення», «Іранські санкції та 

китайська дилема». З точки зору Ку Ліна, «китайська політика невтручання 

«наївна» та непридатна до захисту його глобальних інтересів [398]. 

Позиція Китаю по сирійському питанню була обумовлена рядом 

обставин. По перше, його побоюваннями відносно того, що повалення 

режимів, яких звинувачують у нехтуванні прав людини шляхом збройного 

втручання інших держав може викликати громадянську непокору в самому 

Китаї, оскільки його теж у цьому неодноразово звинувачували. В сирійській 

кризі керівництво КНР зробило вибір на користь існуючого статус-кво 

замість «непередбачуваного майбутнього», зокрема приходу до влади в Сирії 

ісламських фундаменталістів або вакууму влади в цій країні. По-друге, 

значенням цієї проблеми в комплексі проблем близькосхідного регіогу, 

оскільки, як влучно зазначив Г.Кіссінджер, на Близькому Сході не може бути 

війни без Єгипту і миру без Сирії [346]. 

4 жовтня 2011 року Китай разом з РФ накладає вето на резолюцію РБ 

ООН, яка засуджувала режим Б.Асада за придушення антиурядових сил, 

підтримавши російський проект від 14 грудня 2011 року. 4 лютого 2012 року 

Росія і Китай проголосували проти проекту резолюції за вирішення 

сирійської кризи військовим шляхом, внесенний делегацією Марокко [189, С. 

109-111]. 

Питання щодо вето обговорювалось в ході переговорів Б.Обами, віце-

президента Джо Байдена з Сі Цзіньпіном в лютому 2012 року [189, С.112]. 

Одночасно Китай встановлює відносини з сирійською опозицією, делегація 

представників якої в лютому 2012 року відвідала Пекін і зустрілась з 

заступником міністра закордонних справ Чжай Цзюнем. 6 березня 2012 року 
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міністр закордонних справ Китаю Ян Цзечі на прес-конференції в ході 

проведення 5-ї сесії Всекитайських зборів народних представників 

підтвердив, що Китай підтримує тісні стосунки зі США з іранського та 

сирійського питань [189, С.113-114]. 

В березні 2012 року міністр закордонних справ Китаю Ян Цзечі 

відвідав Сирію і обговорив питання вирішення сирійської кризи з 

керівництвом країни. Для роз’яснення позиції Китаю заступник міністра 

закордонних справ Чжан Мін відвідав Саудівську Аравію, Єгипет та 

Францію.  

Нагадаємо, що з моменту утвердження Китаю в якості офіційного 

члена ООН в 1971 році він лише 8 разів користувався своїм правом вето, з 

них 5 разів за останні двадцять років, з них 4 рази з сирійського питання. 

Отже, оскільки Китай рідко використовує право вето, можна зробити 

висновок, що даний прецедент виходить за межі суто сирійської проблеми і 

набуває навіть не тільки регіонального, але й глобального значення.  

Пекін стверджував, що він буде керуватись принципом невтручання у 

внутрішні справи інших держав, одночасно акцентуючи увагу на 

необхідності захисту інтересів Китаю. Щодо подій у Сирії, то до російського 

втручання він робив спроби сприянню мирному вирішенню вказаної 

проблеми без зовнішнього втручання. В Китаї, який виступав проти будь-

якого військового втручання в Сирії, існує розуміння того, що в в цій країні 

багато в чому вирішується не тільки майбутнє правлячого режиму Б.Асада, 

але й майбутнє всього регіону. Підтримуючи на той час Росію в РБ ООН, 

КНР одночасно здійснювала кроки, спрямовані на встановлення контактів як 

з сирійською опозицією, так і з США з питань Сирії та Ірану. В сирійській 

кризі китайці наполягали на збереженні статус-кво, оскільки вбачали в ній не 

повстання проти диктатури, а боротьбу збройних угрупувань, в якій не 

потрібно приймати чиюсь сторону, оскільки Сирія сама має відновити 

національну стабільність шляхом політичного діалогу. 
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Специфіка подальшого розвитку сирійської кризи, яка 

характеризувалась високим рівнем залучення зовнірегіональних держав, 

зокрема втручанням РФ та загостренням російсько-турецьких відносин, 

викликала занепокоєність китайської сторони, але не змусила їх відійти від 

офіційно декларованої політики невтручання. Не в останню чергу це було 

пов’язане і з небажанням загострювати відносини з державами РСАДПЗ, про 

що, зокрема, свідчив візит китайського керівника в Саудівську Аравію в січні 

2016 року. 

Завдяки своїй зваженій політиці «балансування і вибіркової підтримки 

сторін» Китай спромігся стати єдиною країною з постійних членів РБ ООН, 

яка підтримувала партнерство одночасно з Іраном та Саудівською Аравією, а 

також з одного боку з Іраном та Сирією, з іншого – з Саудівською Аравією та 

Катаром. Цього він досягнув завдяки максимальному дистанціюванню від 

конфліктів, утримання від голосної риторики і демонстративних дій, 

обмежуючись лише закликами до ворогуючих сторін відновити мир і 

злагоду. 

В той же час в регіональному контексті геостратегічних розрахунок 

Китаю полягає в тому, що обмеження втручання Заходу та його впливу на 

формування результатів ситуації в регіоні відповідає інтересам Китаю, 

оскільки це послабить позиції США в регіоні і не дасть змогу, щоб 

наступною ціллю став Іран, оскільки він є дуже важливим союзником Китаю 

як з точки зору постачання нафти, так і в якості противаги Ізраїлю та 

Туреччині.  

В контексті глобальному це означало зближення позицій КНР та РФ, 

що дало привід деяким китайським експертам припустити можливість 

формування вісі Москва-Пекін, метою якої має стати опозиція 

«американському імперіалізму», оскільки їх співробітництво може стати 

більш корисним, ніж ізольована політика протесту проти гегемонії США. 

Цілком вірогідно, саме тому Китай підтримував Росію в важливому для неї 
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питанні Сирії, як надалі він став робити це з українського питання, а Росія в 

свою чергу підтримувала Пекін з важливих для нього питань.  

Серйозним випробуванням для зовнішньої політики Китаю, одним з 

головних принципів зовнішньої політики якого була «концепція 

невтручання» стали події Арабської весни. Китай змушений був адаптувати 

до цих подій власну зовнішньополітичну стратегію. Він, як це було доведено 

в попередньому підрозділі, здійснив заходи як щодо захисту своїх 

економічних та політичних інтересів в регіоні, так і щодо попередження 

потенційних наслідків вказаних подій у себе вдома та забезпечення 

внутрішньої політичної стабільності.  

Зазнавши значних втрат під час подій у Лівії, Китай побоювався, що 

падіння сирійського режиму може призвести до послаблення проіранського 

табору, а можливе втручання Заходу в Ірані може стати загрозою 

енергетичній безпеці Китаю. Санкційний режим проти Ірану розглядався 

Пекіном в якості одного з головних інструментів розхитування правлячого в 

цій країні режиму, що не відповідало інтересам Пекіну, зокрема в 

енергетичній сфері. Це стосувалось як резолюцій РБ ООН, так і 

односторонніх санкцій. Так, зокрема, запроваджене з 1 липня 2012 року 

ембарго Євросоюзу на постачання нафти та нафтопродуктів з Ірану 

позбавило економіку ІРІ 20% ринку її збуту, що призвело до загрози 

Тегерана перекрити Ормузьку протоку и протистояння на межі війни між 

іранськими та американськими військово-морськими силами в межах його 

акваторії. Це пояснює зовнішньополітичну активність Китаю на Женевських 

переговорах, яка багато в чому сприяла досягненню їх позитивних 

результатів. 

З іншого боку, підтримка Китаєм Сирії та Ірану викликала 

незадоволення з боку прозахідного блоку, в який входили члени РСАДПЗ, з 

якими Пекін підтримував тісні стосунки. Як буде доведено в розділі третьому 

нашої роботи, саме тому в цей період Пекін активізує політичні контакти з 

державами РСАДПЗ з метою роз’яснення власної позиції. 
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 На підставі дослідження ролі зовнішнього чинника в формуванні і 

реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки 

виокремимо декілька можливих сценаріїв її еволюції з врахуванням інтересів 

інших зовнішньорегіональних акторів, перш за все Сполучених Штатів. 

Сценарій перший – поєднання елементів суперництва за вплив в регіоні 

і співробітництва між США та КНР, регіональний конгейджмент 

(стримування+залучення). З точки зору української дослідниці 

І.Вишневської-Черкас, поєднання різнополярних категорій стримування та 

залучення дає можливість США, з одного боку, здійснювати залучення КНР 

до співпраці, спільно боротись з загрозами, з іншого – стримувати амбітність 

КНР [42, C. 15-16]. Реалізація цієї стратегії ставить Китай в більш вигідне 

становище, оскільки на стадії залучення підвищується 

конкурентоспроможність Китаю, тому американська політика переходить у 

фазу стримування. У цей період КНР стає об’єктом залучення з боку інших 

акторів міжнародних відносин, зокрема РФ та країн Перської затоки, не 

тільки Ірану, але й країн РСАДПЗ, які прагнуть до диверсифікації відносин з 

зовнішніми акторами, балансуючи між ними. Країни РСАДПЗ зацікавлені в 

більш активній ролі Китаю в регіоні. Як зазначає арабський дослідник Халід 

аль-Родан, для них є більш привабливою і «безпечною» китайська риторика 

щодо країн регіону с закликами до «енергетичної взаємозалежності», 

«енергетичної безпеки» та «стратегічного партнерства», ніж риторика США 

щодо власної «енергетичної незалежності» [219]. 

Зрозуміло, що якщо активізація співробітництва КНР з країнами Затоки 

буде суперечити інтересам Сполучених Штатів, вони розпочнуть новий етап 

залучення КНР. Таким чином, маятникова політика США створює модель, за 

якою інтереси КНР завжди знаходяться в точці перетину конкурентних сил, 

що дає Пекіну змогу використовувати цю перевагу.  

Сценарій другий – посилення економічного і політичного впливу КНР 

в регіоні, активізація її ролі в забезпеченні регіональної безпеки, поляризації 

в регіоні по лінії КНР-США, що може призвести до конфронтації. США 
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здійснюють тиск на країни регіону, які прагнуть до активізації 

співробітництва з Китаєм, перш за все в військовій сфері, політичні еліти 

країн РСАДПЗ балансують між ними. 

Сценарій третій – посилення впливу США і витіснення Китаю. США 

спрямовують ресурси на реалізацію стратегії переспрямування 

розповсюдження китайського впливу з південного на північний напрям, в 

сторону Росії. 

Сценарій четвертий – посилення впливу інших зовнірегіональних 

держав – ЄС або РФ, або координація зусиль РФ та ЄС. Ця модель активно 

обговорювалась в російській міжнародно-політичній науці, але після 

української кризи і втручання РФ в Сирії її реалізація виявляється майже 

неможливою. В той же час слід констатувати достатньо активні дії Росії по 

поширенню свого впливу в регіоні Перської затоки і спробам координації дій 

з США та їх союзниками в боротьбі з ІД, контакти РФ з Саудівською 

Аравією.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Формування системи геополітичних та геоекономічних інтересів 

Китаю в районі Перської затоки обумовлено такими взаємопов’язаними 

факторами, як економічне та політичне значення регіону в системі 

міжнародних відносин. Там знаходяться джерела енергоресурсів та 

маршрути їх транспортування, важливі для стабільного розвитку Китаю; цей 

регіон є важливим ринком сбуту китайської продукції. 

На підставі дослідження системи геополітичних та геоекономічних 

інтересів КНР в регіоні Перської затоки зовнішньополітичні цілі Китаю в 

цьому регіоні можна узагальнити наступним чином: забезпечення поставок 

енергоносіїв; безпека шляхів їх транспортування; економічні, торгові 

інтереси, зокрема експорт китайських товарів та послуг, робочої сили; 
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забезпечення політичної стабільності, недопущення політичної дестабілізації 

регіону. 

Для реалізації цих інтересів Китай використовує відповідний 

інструментарій, який включає до себе економічні, політичні, військово-

політичні, культурні та інші методи впливу. Перед Пекіном постійно 

постають завдання внесення коректив до своєї політики в регіоні Перської 

затоки і здійснення наукового планування довго- та середньострокової 

стратегії з врахуванням стратегічного значення регіону і на основі 

традиційних принципів китайської дипломатії. Наголошуючи на продовженні 

політики невтручання, Пекін в той же час акцентує увагу на необхідності 

захисту своїх інтересів, перш за все економічних. Якщо раніше 

пріоритетними формами співробітництва були економічна, перш за все 

енергетична, торгівельна і військова сфери, більша увага починає 

приділятися політичному і соціокультурному напрямам співробітництва.  

Таким чином, в період постбіполярності досить чітко простежується 

тенденція до посилення позицій КНР в регіоні Перської затоки. Це може 

призвести до її більш активній ролі в галузі забезпечення регіональної 

безпеки.  

Незважаючи на те, що деякі дослідники розглядають активізацію 

політики Китаю на Близькому Сході, зокрема в регіоні Перської затоки, в 

контексті претензій на глобальне лідерство, Китай, на відміну від 

Сполучених Штатів, не визначає загальний напрям геополітичних процесів в 

близькосхідному регіоні, зокрема в субрегіоні Перської затоки, хоча й 

починає висловлювати наміри здійснювати вплив на них. Саме в цьому 

регіоні визначається межа американських можливостей. Оскільки він являє 

собою головне джерело енергоресурсів для КНР, а США посідають особливе 

місце на цьому ринку, цей фактор буде і в подальшому відігравати особливу 

роль в китайсько-американських відносинах. США будуть спромагатись 

зберегти там свою роль, зокрема завдяки контролю над джерелами 

енергоносіїв та шляхами їх транспортування, здійснювати тиск на країни 
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регіону, які прагнуть до активізації співробітництва з Китаєм. В той же час 

енергетична безпека Китаю багато в чому буде залежати від рівня 

співробітництва і взаєморозуміння між КНР та Сполученими Штатами.  
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РОЗДІЛ 3. 

ФОРМУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ДВОСТОРОННЬОГО 

ТА БАГАТОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КНР З 

ДЕРЖАВАМИ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Дослідження автором еволюції зовнішньополітичної стратегії КНР в 

регіоні Перської затоки здійснюється на трьох рівнях: теоретико-

концептуальному (аналіз ідейно-теоретичного фундаменту зовнішньої 

політики в контексті традиційної геополітики та хронополітики Китаю); на 

доктринальному (аналіз зовнішньополітичних стратегій та доктрин) та 

практико-політичному – як аналіз реалізації політико-стратегічного курсу 

країни на міжнародній арені, зокрема в регіоні Перської затоки. Метою 

даного розділу є дослідження практико-політичного рівня реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської, зокрема визначення 

особливостей та етапів формування багаторівневої системи двостороннього 

та багатостороннього співробітництва з державами Перської затоки та 

механізмів багатосторонньої та двосторонньої взаємодії.  

 

3.1. Встановлення КНР системи «дружніх відносин» та 

«стратегічного партнерства» з державами Перської затоки на 

двосторонньому рівні 

 

Води Перської затоки омивають береги восьми країн – Бахрейну, Ірану, 

Іраку, Катару, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману та 

Саудівської Аравії. За розмірами території перше місце серед країн Перської 

затоки посідає Саудівська Аравія, друге – Іран та третє Ірак. Території інших 

країн регіону складають: Оману -212, 4 тис. км2, ОАЕ – 78 тис. км2, Кувейту 

– 20 тис. км2, Катару – 11, 3 тис. км2, Бахрейну – 0, 6 тис. км2. [123, C.41]. 

Отже, Саудівська Аравія та Іран є найбільшими за розмірами території 



 137 

державами Перської затоки, що забезпечує їм певну перевагу порівняно з 

іншими державами регіону. Незважаючи на твердження ряду політологів, що 

у постіндустріальному суспільстві знижується роль фактору великої площі, 

більшість з них, як і раніше, переконані, що переваги, пов’язані з наявністю у 

держави значної території, перевищують відповідні вади, а саме – значну 

довжину кордонів, транспортну напруженість тощо.  

Для морських (острівних) держав порівняне з розмірами території 

значення має і спроможність контролю за навколишньою акваторією та 

сусідніми островами й архіпелагами. Третя за розмірами території держава 

Затоки – Ірак має до неї надто обмежений територіальний вихід, що значно 

звужувало для неї можливості щодо контролю навколишньої акваторії. 

При формуванні системи двосторонніх відносин в регіоні Китай 

враховував і той факт, що в специфічній субрегіональній структурі Перської 

затоки можна виділити дві підсистеми – іранську і арабську. Внаслідок 

складного етно-конфесійного складу, цивілізаційних розбіжностей, 

присутності неарабського Ірану субрегіональна система Перської затоки 

набула складного комбінованого гетерогенного характеру.  

Щодо двостороннього співробітництва, система зовнішньополітичних 

та зовнішньоекономічних пріоритетів Китаю по відношенню до суб’єктів 

міжнародних відносин в регіоні Перської затоки визначалася як економічним 

значенням того чи іншого актора та значенням торговельно-економічного 

співробітництва з ним Пекіну, так і ступенем його глобального та 

регіонального політичного впливу і зазнала певної трансформації на протязі 

періоду, що досліджується. Пріоритетними для Пекіну на глобальному рівні 

є розвиток відносин Іраном, на регіональному (близькосхідному) рівні – з 

Іраном та Саудівською Аравією, на субрегіональному рівні (Перська затока) 

– з країнами РСАДПЗ. 

Створюючи систему двосторонніх відносин з країнами Перської 

затоки, Китай керувався вже згадуваною автором стратагемою «ніколи не 

довіряйся цілком одній людині, бо так можна втратити царство» [296, С. 
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141]. Це означаю, що в своїй політиці в регіоні Китай не має сподіватися на 

союз тільки з кимось одним з регіональних «центрів сили» (Саудівська 

Аравія, Іран, до 2003 року Ірак), що дозволяє використовувати іх протиріччя 

та конкуренцію, затверджуючи в регіоні власні позиції, тобто здійснюючи 

політику «балансування і вибіркової підтримки сторін». 

Розбудовуючи систему двосторонніх відносин з країнами Перської 

затоки, Китай враховує наявність між ними протирічь, зокрема суніто-

шиїтських і відкритого протистояння двох найвпливовіших держав регіону – 

Ірану і Саудівської Аравії, яке перетворилось в ключову проблему світового 

геостратегічного значення. Китай – єдина країна з постійних членів РБ ООН, 

яка підтримує партнерство з Іраном та Саудівською Аравією, а також з 

одного боку з Іраном та Сирією, з іншого – з Саудівською Аравією та 

Катаром. Цього він спромігся досягти як завдяки взаємовигідному 

економічному співробітництву з конфліктуючими сторонами, так і 

максимальному дистанціюванню від конфліктів, утриманню від голосної 

риторики і демонстративних дій, обмежуючись закликами до ворогуючих 

сторін відновити мир і злагоду. 

В формуванні системи двосторонніх відносин з країнами Перської 

затоки Китаєм мали враховуватись не тільки традиційне протистояння між 

регіональними центрами сили – Іраном, Іраком і Саудівською Аравією, 

арабо-іранські протиріччя та протиріччя між двома гілками ісламу – сунізму 

та шиїзму. Між країнами РСАДПЗ також існували протиріччя різного рівня 

та складності. Це, зокрема, прикордонні спори між Бахрейном та Катаром; 

між Саудівською Аравією, з одного боку, і Катаром, ОАЕ, Оманом і 

Кувейтом з іншого; внутрішньополітичні розбіжності в ОАЕ. Катар, ОАЕ та 

Оман прагнули до нормалізації відносин з ІРІ, що не виключало наявності 

між ними територіальних протирічь, зокрема територіального спору між 

ОАЕ і Іраном. 

Внаслідок подій, які було піддано аналізу в попередньому розділі, в 

постбіполярний період політична ініціатива в регіоні Перської затоки 
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переходить до країн РСАДПЗ. Саудівська Аравія стає, по суті, визначальним 

фактором прийняття рішень по регіону в цілому. Іран та Ірак потрапляють в 

довготермінову низку військових, політичних та економічних криз різної 

інтенсивності. 

Першою арабською країною, що встановила дипломатичні відносини з 

Китаєм ще в 1939 році, а 15 листопада 1946 року підписала з ним договір про 

дружні стосунки, була Саудівська Аравія [404]. Потім ці відносини були 

надовго перервані, оскільки саудівська монархія підтримувала відносини з 

Китайською Республікою. В період холодної війни, враховуючи ідеологічну 

складову зовнішньополітичного курсу Пекіну, що передбачало розвиток 

відносин з т.з. «країнами соціалістичної орієнтації», Ірак з 1958 року, після 

революції і приходу до влади Партії Арабського соціалістичного 

відродження, стає одним з головних партнерів КНР в країнах «третього 

світу». Між ними активно розвивалось військово-торгівельне 

співробітництво. В 1961 році, після проголошення незалежності Кувейту і 

завершення першої кувейтської кризи, пов’язаної з претензіями на нього 

Іраку, КНР встановлює з ним дипломатичні відносини. Згодом Кувейт 

перетворюється на важливого партнера Китаю в Перській затоці і в 

арабському світі. Так, зокрема, на території Кувейту знаходилось до 20 тис. 

китайських робітників. Активно розвивались і торгівельні відносини між 

двома країнами. 

В 1970-х роках, після рішення Великої Британії щодо виводу збройних 

сил з території «на схід від Суецу» і утворення там нових незалежних 

держав, КНР не одразу встановлює дипломатичні відносини з арабськими 

монархіями Перської затоки. На перешкоді цьому стояла практика підтримки 

там Китаєм «національно-визвольних рухів», зокрема в провінції Оману 

Дофар і позиція держав Затоки щодо Китайської Республіки. Тільки в 1978 р. 

в контексті загальних змін у зовнішній політиці, КНР встановлює 

дипломатичні відносини з Оманом. Згодом сторони обмінялись 

посольствами, а в 1980 році підписали торгову угоду. З 1981 року КНР 
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розпочала будівництво шосейної дороги на території Оману. З 1990 року 

Оман стає першою країною Арабського Сходу, яка почала постачати нафту 

до КНР. В 1984 році Китай встановлює дипломатичні відносини з ОАЕ і 

підписує з ними «Угоду щодо економічного, торгового та технічного 

співробітництва», після чого було створено відповідний комітет по 

співробітництву. В 1988 році Китай встановлює дипломатичні відносини з 

Катаром, в 1989 році – з Бахрейном. Того ж року Голова КНР Ян Шанькунь 

здійснює офіційний візит в Кувейт, ОАЕ та Оман. 

Як зазначає арабський дослідник Насер аль-Тамімі, «Китай приділяє 

підвищену увагу Королівству як надійному енергетичному партнеру, в той 

час як Саудівська Аравія вбачає в Китаї потужний потенціальний ринок 

збуту і стратегічного партнера» [219]. Розглядаючи відносини з Саудівською 

Аравією в якості пріоритетних і розбудовуючи ці відносини, Китай враховує 

і низку інших факторів. По перше, це нафтові поклади Саудівської Аравії – 

біля 17 % світових розвіданих запасів. Крім того, Саудівська Аравія, як і 

КНР, є членом «Групи двадцяти» – двадцятки найбільш розвинутих країн 

світу, однією з найвпливовіших держав ОПЕК, багато в чому впливає на 

визначення цін на нафту. З іншого боку, Саудівська Аравія в межах свої 

політики «Погляд на Схід» (“Look East”) починає розглядати Китай в якості 

одного з найважливіших стратегічних ринків для її експорту нафти.  

Саудівська Аравія стає першим за значенням торгівельним партнером 

КНР не тільки в Перській затоці, але й на Близькому Сході і в Західній Азії в 

цілому. З точки зору правлячих кіл Китаю, основу двосторонніх відносин 

складає енергетична безпека [276, Р.84]. З 2002 року Саудівська Аравія стає 

головним постачальником нафти для Китаю і не збирається втрачати свої 

позиції в найближчому майбутньому [410].  

Дипломатичні відносини між двома країнами були відновлені лише в 

1990 році, хоча неофіційні контакти розпочалися раніше, ще з 1979 року. 

Вони відбувались за різними напрямами, зокрема це були відвідування 

китайськими громадянами Саудівської Аравії в період хаджу. З початку 
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1980-х рр. на саудівському ринку з’являються китайські товари. Та 

найважливішим аргументом для саудівської сторони стало те, що Китай 

починає постачати їй озброєння. Відновленню дипломатичних відносин 

передувало підписання Пекіном угоди з Саудівською Аравією щодо продажу 

балістичних ракет середньої дальності, що свідчило про відмову Пекіну від 

ідеологічної складової у політиці поставок озброєнь. Як наслідок, Саудівська 

Аравія стала постачати нафту Китаю. 

Після відновлення 21 лютого 1990 року дипломатичних відносин 

Королівство Саудівська Аравія визнала, що уряд Китайської Народної 

Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь китайський 

народ. Сторони домовилися розвивати співробітництво і дружні зв'язки на 

основі принципів взаємної поваги до суверенітету та територіальної 

цілісності, взаємного ненападу, невтручання у внутрішні справи, рівності та 

взаємної вигоди і мирного співіснування [256]. 

Після відновлення дипломатичних відносин вони розвивались досить 

інтенсивно, зокрема в галузях економіки, культури, освіти, релігійних та інші 

напрямах. Так, тільки на протязі 1991-1998 років відбулось шістнадцять 

візитів представників обох країн. В 1998 році відбувся візит наслідного 

принца Саудівської Аравії Абдулли в Пекін, під час якого він назвав Китай 

«найкращим другом Саудівської Аравії» [378]. На його зустрічі з китайським 

прем’єр-міністром обговорювались питання як економічного, так і 

політичного співробітництва, за результатами зустрічі сторони констатували 

збіг позиції сторін з усіх цих питань [378]. В 1999 році відбувся візит 

президента КНР Цзян Цземіна в Саудівську Аравію. Він охарактеризував 

відносини в енергетичній сфері між двома країнами як «стратегічне нафтове 

партнерство» (“strategic oil partnership”) [348]. Атрибут «стратегічні» 

піднімав китайсько-саудівські відносини на вищу ступінь китайської 

зовнішньополітичної ієрархії (дружні-конструктивні-стратегічні). 

Як вже зазначалось, з 2002 року Саудівська Аравія стає головним 

постачальником нафти для Китаю [276]. В січні 2006 року Пекін відвідав 



 142 

король Саудівської Аравії Абдалла. Цей візит стає важливим етапом у 

розвитку двосторонніх відносин, внаслідок цього відносини між двома 

країнами остаточно перейшли на якісно новий рівень стратегічного 

партнерства. 

Через три місяці відбувся візит Ху Цзіньтау у Саудівську Аравію, який 

став поштовхом до подальшої активізації двосторонніх відносин. Саудівська 

Аравія надала допомогу Китаю у розмірі 60 млн. доларів після землетрусу в 

травні 2008 року, про що, зокрема, йшла мова в телефонній розмові Ху 

Цзіньтау з королем Саудівської Аравії Абдаллой бін Aбдул-Азізом 6 червня 

2008 року [252]. Через місяць після землетрусу, Сі Цзіньпін, віце-президент 

КНР, відвідав Саудівську Аравію. В ході візиту було підписано спільну 

заяву, в якій передбачалось зміцнення співпраці і стратегічних дружніх 

відносин [253]. Шість місяців по тому, в лютому 2009 року Президент Ху 

Цзіньтао здійснив ще одну поїздку в Ер-Ріяд, другу за останніх три роки. Він 

зустрівся з королем Саудівської Аравії Абдаллой бін Aбдул-Азізом. Лідери 

домовились щодо поглиблення стратегічних дружніх зв'язків, співпраці для 

вирішення глобальної фінансової кризи, посилення координації у 

міжнародних та регіональних справах. Було підписано декілька угод, зокрема 

з питань енергетичного співробітництва, охорони здоров’я, транспорту та 

культури. Передбачалось будівництво публічної бібліотеки короля Абдул-

Азіза в Пекіні [215]. Товарна структура торгівлі КНР з Саудівською Аравією 

в 2012 році включала імпорт на загальну суму 18 млрд.450 млн дол. або 25, 

1% від загальної суми товарообігу та експорт на загальну суму 54 млрд.830 

млн дол. або 74, 9 % від загальної суми товарообігу. Імпорт становили 

енергоресурси, експорт – механічна та електротехнічна продукція, товари 

текстильної та легкої промисловості [396].  

На наступному етапі сторони перейшли до активізації не тільки 

економічного, але й політичного співробітництва. Так, в ході візиту в 

Саудівську Аравію китайського прем'єра Вень Цзябао в січні 2012 року 

обидві сторони висловили впевненість у тому, що поглиблення політичних 
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відносин призведе до економічних переваг для обох сторін: для КНР – це 

забезпечення доступу до нафти та торгових ринків, для Саудівської Аравії – 

забезпечення стабільних ринків для нафти і збільшення китайських 

інвестицій в саудівську економіку. Міністр закордонних справ КНР Ван І під 

час сесії Генеральної Асамблеї ООН 26 вересня 2014 року зустрівся зі своїм 

саудівським колегою Саудом аль-Фейсалом. Ван І зазначив, що на даний час 

зберігається позитивна тенденція розвитку китайсько-саудівських відносин. 

Китайська сторона має намір спільно реалізувати ряд досягнутих 

керівниками двох держав спільних рішень і підтримувати китайсько-

саудівські стратегічні відносини на високому рівні, зміцнювати політичну 

взаємодовіру, і далі висловлювати взаєморозуміння і підтримку в питаннях, 

що стосуються корінних інтересів і найважливіших турбот. Обидві держави 

мають всебічно розширювати практичне співробітництво в галузі енергетики, 

залізниць, інфраструктурного будівництва, космосу, ядерної енергетики, 

відновлюваних джерел енергії та сільського господарства, поглиблювати 

розуміння співтовариства з єдиною долею, сприяти переговорам про зону 

вільної торгівлі Китай-РСАДПЗ і спільно просувати створення Азіатського 

банку інфраструктурних інвестицій. Ван І вказав, що Китай, як добрий друг 

арабських країн, підтримує їх зусилля по вирішенню проблем регіону, а 

також закликає зосередити сили на розвитку, який відповідає загальним 

інтересам всіх арабських країн. КНР надає особливого значення важливому 

статусу і впливу Саудівської Аравії на Близькому Сході і має намір 

координувати з нею дії в регіональних та міжнародних справах. 

Сауд аль-Фейсал зазначив, що Саудівська Аравія задоволена 

позитивним розвитком відносин з Китаєм, має намір зміцнювати 

співробітництво, сприяти розвитку двосторонніх зв'язків на благо народів 

двох держав. Саудівська сторона бажає якомога швидше розпочати 

переговори про створення зони вільної торгівлі між РСАДПЗ і Китаєм, а 

також взяти участь у створенні Азійського банку інфраструктурних 

інвестицій. Саудівська Аравія має намір тісно контактувати і здійснювати 
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координацію дій з КНР по гострим регіональним проблемам, охорони 

регіонального миру і стабільності [35]. 

Як китайська, так і саудівська сторона поділяли точку зору відносно 

того, що енергетична безпека лежить в основі двосторонніх відносин. 

Оскільки Китай розглядає Саудівську Аравію в якості головного гравця на 

світовому ринку нафти, стабільність Саудівської Аравії виступає для нього 

гарантом забезпечення доступу до нафти. Саудівська Аравія збільшила добич 

нафти після подій в Лівії в 2011 році і введення нафтових санкцій проти 

Ірану в 2012 році, як це вже було колись після іранської революції і в ході 

ірано-іракської війни.  

Важливим етапом на шляху подальшого розвитку китайсько-

саудівських відносин став візит в Саудівську Аравію Сі Цзіньпіна в січні 

2016 року. З саудівської точки зору, Саудівська Аравія є одним з 

найважливіших торгових партнерів Китаю в регіоні Західної Азії та Північної 

Африки та постійно збільшує свої інвестиції в економіку КНР. Саме тому цей 

«історично важливий візит» має стати додатковим поштовхом для 

укріплення політичних, економічних, соціальних та культурних відносин між 

двома країнами. Для КНР це є продовженням його політики зміцнення 

торгово-економічних зв’язів з країнами, які розташовані на Шовковому 

шляху і буде сприяти не тільки активному будівництву інфраструктури, 

роглигленню торгівельних зв’язків, стимулюванню грошового обігу, але й 

розвитку гуманітарних контактів, адже в зв’язку з унікальним і важливим 

географічним розташуванням, а також провідною роллю в регіональній 

економіці. Саудівська Аравія має велике значення на маршруті «одного 

поясу, одного шляху».  

Характерною особливістю розвитку міжнародних відносин в регіоні 

Перської затоки, яку враховував Китай в розбудові системи двосторонніх 

відносин, стало виникнення центрів сили нового типу, які активно проявляли 

себе як фінансово-інвестиційні, торгові, транспортно-інфраструктурні, 

інформаційно-телекомунікаційні центри не тільки регіонального, але й 
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глобального рівня. До них слід віднести перш за все Катар і Об’єднані 

Арабські Емірати.  

Об’єднані Арабські Емірати стають другим торгівельним партнером 

Китаю серед арабських країн Перської затоки. Цьому багато в чому сприяла 

економіка цієї країни, яка характеризується економістами як «централізовано 

планований капіталізм вільного ринку». В 1984 році Китай встановлює 

дипломатичні відносини з ОАЕ і підписує з ними «Угоду щодо економічного, 

торгового та технічного співробітництва», після чого було створено 

відповідний комітет по співробітництву. Товарна структура торгівлі КНР з 

ОАЕ в 2012 році включала імпорт на загальну суму 10 млрд.850 млн дол. або 

26, 84% від загальної суми товарообігу та експорт на загальну суму 29 

млрд.57 млн дол. або 73, 16 % від загальної суми товарообігу. Імпорт 

становили енергоресурси – рідкий газ, нафта, експорт – електромеханічна та 

високотехнологічна продукція, товари текстильної та легкої промисловості 

[396].  

Кувейт також є важливим торгівельним партнером Китаю. Товарна 

структура торгівлі КНР з Кувейтом в 2012 році включала імпорт на загальну 

суму 2 млрд.90 млн дол. або 16, 65% від загальної суми товарообігу та 

експорт на загальну суму 10 млрд.460 млн дол. або 83, 34 % від загальної 

суми товарообігу. Імпорт становили енергоресурси – рідкий газ, нафта, 

експорт – електромеханічна та високотехнологічна продукція, товари 

текстильної та легкої промисловості [158].  

З Оманом КНР встановлює дипломатичні відносини в 1978 році. 

Згодом сторони обмінялись посольствами, в 1980 році підписали торгову 

угоду, а з 1981 року КНР розпочала будівництво шосейної дороги на 

території Оману. Як вже зазначалось, в 1990 році Оман стає першою країною 

Арабського Сходу, яка розпочала постачати нафту до КНР. Прагнення до 

диверсифікації джерел постачання нафти знайшло відображення в тому, що 

Китай скорочував поставки нафти з Оману, збільшуючи поставки з 
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Саудівської Аравію. Так, в 1997 рокі поставки нафти з Оману становили 25% 

китайського імпорту, в 2000 році – 22%, в 2003 році – 10%, в 2008 році – 8%.  

Катар грає непропорційно активну, по відношенню до його розмірів та 

економічної потужності, роль в регіональній політиці, особливо в контексті 

його прагнення до створення широкої неформальної антиіранської коаліції. 

Крім того, Катар і Саудівська Аравія підтримують різні гілки політичного 

ісламу: Саудівська Аравія – салафізм, Катар – «Братів-мусульман», що є 

джерелом протирічь між ними. Пекін враховує, що занадто тісні відносини з 

Катаром можуть викликати незадоволення його головних партнерів в регіоні 

– Ірану та Саудівської Аравії.  

Керуючись вже згадуваною нами стратагемою «ніколи не довіряйся 

цілком одній людині, бо так можна втратити царство», на протязі періоду, що 

досліджується, важливе місце не тільки в регіональних (близькосхідних) та в 

субрегіональних (регіон Перської затоки), але й в глобальних стратегічних 

інтересах Китаю займав Іран. 

Як підкреслює іранський дослідник Мохсен Шаріатні, як Китай, так і 

Іран, виступають в якості «ревізіоністських держав» в сучасній міжнародній 

системі. Але відмінність між ними полягає в тому, що ІРІ є «революційним 

ревізіоністом» і прагне до зміни міжнародного порядку, в той час як КНР є 

«реформістським ревізіоністом», який прагне до підвищення своєї ролі в 

існуючому міжнародному порядку. Саме це, з його точки зору, пояснює той 

факт, про який говорив віце-президент Китайського інституту міжнародних 

досліджень: «Ми ніколи не чули, щоб США висловлювали стурбованість 

щодо відносин Китаю з Саудівською Аравією. Але ми постійно відчуваємо їх 

стурбованість щодо відносин з Іраном» [219]. 

На регіональному (Близький Схід) та в субрегіоні Перської затоки ці 

інтереси були пов’язані з забезпеченням енергетичної безпеки, продажом 

озброєнь, участю в багатомільйонних контрактах по будівництву об’єктів 

інфраструктури, торгово-економічним співробітництвом. Іран володіє 11% 

світових покладів нафти (третє місце у світі) і 15 % світових покладів 
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природного газу, тобто посідає друге місце у світі після РФ за покладами 

газу. Китай є найбільшим покупцем іранської нафти і різко не скорочував 

поставки, незважаючи на безперервні заклики США підтримати санкції. 

Сьогодні Іран – третій постачальник нафти після Саудівської Аравії та 

Анголи, звідки КНР закупила близько 441, 000 барелів на день в 2012 році, 

хоча це становило всього 10% від загального китайського імпорту 

енергоресурсів [218]. В той же час, якщо на протязі останнього десятиріччя 

поставки нафти з Ірану становили від 9 до 14% китайського імпорту, 

поставки з Саудівської Аравії перевищували 20% китайського імпорту 

рідкого палива [219]. Але іранська нафта має для Пекіну безсумнівну 

перевагу, яка полягає в тому, що в разі погіршення китайсько-американських 

відносин він продовжить гарантовано отримувати нафту з Тегерану. 

Характеризуючи китайську політику балансування між Іраном, Саудівською 

Аравією та США, китайський дослідник Гуанг Пан висловився наступним 

чином: «Якщо Китай змушений буде обирати між Сполученими Штатами, 

Саудівською Аравією та Іраном, для це буде для нього кінець світу» [219]. 

Основними складовими китайсько-іранського співробітництва стали 

нафтогазова сфера, торгівля зброєю та китайська допомога з галузі атомної 

енергетики, яку КНР надавав Ірану з 1997 року. Іран отримував з Пекіну 

вкрай необхідні для нього інвестиції. Крім того, він розраховував на Китай 

при голосуванні в РБ ООН.  

Таким чином, Китай став важливим економічним партнером Ірану, 

основним покупцем енергоносіїв і ключовим інвестором проектів по 

спорудженню підприємств та об’єктів інфраструктури. Нафта займає перше 

місце в переліку товарів китайського імпорту з Ірану [231]. 

Дипломатичні відносини з Іраном Китай встановив ще в серпні 1971 

року, тобто за 8 років до повалення шахського режиму. Але в цей період 

відносини розвивались повільно як в політичній, так і в економічній сфері. 

Китай не міг конкурувати із Сполученими Штатами і країнами Західної 

Європи – основними торгівельними партнерами шахського режиму. 
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Після перемоги Ісламської революції (лютий 1979 р.) активізувались 

китайсько-іранські відносини. Зовнішньополітичний прагматизм Китаю 

відображається в його відносинах з Ісламською Республікою Іран, оскільки в 

політиці КРН щодо Ірану тісно поєднуються економічні і політичні інтереси. 

З одного боку, Іран – це регіональний лідер, географічне положення якого 

має важливе стратегічне значення для Китаю. Країни не мають спільних 

кордонів, що визначає відсутність проблем, які зазвичай існують між 

сусідніми державами. Вони мають багато в чому спільні погляди щодо 

характеру сучасної міжнародної системи та її сучасних проблем, є 

прибічниками багатополярності, виступають проти гегемонізму у 

міжнародних відносинах. Крім двостороннього співробітництва, країни 

співробітничають в межах ШОС та ОПЕК.  

Завдяки загостренню американо-іранських відносин після революції та 

введення ембарго проти Ірану Китаю вдалося заповнити звільнену нішу. За 

двадцять років Китай посідає друге місце серед торгівельних партнерів Ірану. 

Якщо в 1978 році доля китайських товарів в іранському імпорті становила 

1%, американських – 21%, німецьких – 19%, японських – 16%, британських – 

8%, то в 1991 році доля Великої Британії і США скоротилась відповідно до 3 

та 1%. Китай збільшую свою присутність на іранському ринку майже вдвічі, 

але вона все ще залишалась номінальною і становила лише 2% іранського 

імпорту [290, Р. 138]. З середини 2000-х років основними торговими 

партнерами Ірану стають Японія (14% іранського експорту), Китай (12, 8% 

експорту і 10, 5% імпорту), а також країни ЄС – Німеччина, Італія та Франція 

[403]. Згідно статистичних даних за 2012 рік, які наводить американський 

дослідник Д.Стейнбок, більша частина іранського імпорту поступала з 

Близького Сходу (ОАЕ-32%, Туреччина 12%) та Азії (Китай – 22%, Індія – 

12%, Південна Корея – 8%, Японія – 7%). Іран в 2012 році експортував 60% 

нафти в Азію (22% в Китай, 14% в Японію, 13% в Індію і 10% в Південну 

Корею) [389].  
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Міжнародна кредитно-інвестиційна компанія Китаю (CITIC) виграла 

тендер і підписала контракт на 328 млн. дол. на будівництво лінії 

метрополітену в Тегерані і здійснювала будівництво на протязі більш ніж 10 

років. Розмір наданих кредитів та інвестицій перевищив декілька мільярдів 

дол. З 1997 року. Китай та Іран регулярно проводили конференції по 

розвитку економічних зв’язків та економічної взаємодії.  

Оскільки китайські державні корпорації, які діють в Перській затоці, 

такі як CNNC, Petrochina, CNOOC, Sinopec стикаються з жорсткою 

конкуренцією з боку американських, європейських і японських компаній, 

вони змушені були займати вільні ніші, освоюючи так звані ризиковані 

ринки. Іран являв собою саме цей випадок. В 1995 році Іран відкриває свій 

енергетичний сектор для іноземних інвестицій. Іноземні компанії отримали 

можливість приймати участь у розвідці нафтогазових родовищ та 

імпортувати ці енергоресурси, не отримуючи частки в управлінні 

родовищем. Це надавало змогу державі зберігати контроль над природними 

ресурсами, а іноземний капітал було залучено до відновлення нафтогазової 

промисловості. Іранський уряд проводив політику сприяння перш за все 

китайським та індійським інвестиціям у нафтовий бізнес. В 2011 році Китай 

отримав права на експлуатацію декількох нафтових та газових родовищ 

терміном до 2024 року в обмін на розбудову там об’єктів інфраструктури і 

зобов’язання Китаю протидіяти будь якому нападу ззовні на цю територію як 

на власну [389]. 

Активно розвивалось співробітництво в галузі атомної енергетики. В 

той же час під тиском США Китай змушений був відмовитись від 

повноцінного співробітництва з Іраном в цій галузі.  

Ще одним важливим напрямом китайсько-іранського співробітництва є 

співробітництво військово-технічне. Як і в випадку з Саудівською Аравією, 

завдяки торгівлі озброєнням Китай отримав змогу вийти на іранські ринки і 

закласти основу для успішного розвитку двосторонніх відносин. З 1990-их 

років конкуренцію КНР на іранському ринку озброєнь складала РФ, яка 
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поступово посунула Китай на друге місце, оскільки пропонувала більш 

сучасне озброєння. 

Використовуючи напруженість між США та Ісламською Республікою 

Іран, Пекін намагається поширити свій вплив, і випробовує встановлений 

американський порядок у регіоні. У свою чергу, Іран шукає підтримки з боку 

Китаю, пропонуючи йому натомість економічне співробітництво, особливо в 

енергетичному секторі, а також підкреслює важливість обопільного 

протистояння американському домінуванню. Сполучені Штати намагаються 

заручитися підтримкою Китаю в тиску на Іран. В свою чергу, Тегеран 

спонукає китайську державу, як незахідну силу, протистояти політиці, яку 

там розглядають як нав'язування рамок поведінки в ситуації, що склалася на 

сьогоднішній день. Крім цього, Іран намагається подати себе китайцям в 

якості безпечного і надійного джерела енергоресурсів для їхнього 

економічного підйому.  

Завдяки своїй політиці балансування та вибіркової підтримки сторін, 

Китай прагне зберігати досить позитивні відносини як із США і Саудівською 

Аравією, так і з Іраном і Іраком. Ірак з 1958 року був одним з головних 

партнерів КНР в регіоні. В 1990-х роках він стає третім, після Росії та 

Франції, торговим партнером Китаю, на території країни працювало до 60 

тис. китайських робітників. Під час ірано-іракської війни КНР постачала 

Іраку озброєння, хоча аналогічні дії вона здійснювала і по відношенню до 

Ірану. В 1997 році Китай підписав з Іраком угоду щодо спільної розробки 

нафтового родовища Аль-Ахдаб на суму 1, 26 млрд.дол, але її реалізацію 

було призупинено в 2003 році після вводу військ коаліції. Внаслідок цих 

подій загальна кількість заморожених спільних проектів перевищила сумму в 

7 млрд. дол. Зазнавши значних економічних втрат, Китай приймає активну 

участь в відновленні Іраку, яке, з його точки зору, має бути побудованим на 

наступних принципах: повага та збереження його незалежності, цілісності, 

суверенітету та територіальної цілісності; здійснення угод через ООН; повага 

до вибору народу Іраку; захист національних інтересів Іраку.  
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Розвиток китайсько-іракських відносин в період після 2003 року надав 

можливість Міжнародному Енергетичному Агентству зробити в 2012 року 

припущення, що в найближчі роки приблизно 80% іракської нафти буде 

експортуватись в Азію, перш за все в Китай [425]. Зрозуміло, істотні 

корективи в ці підрахунки внесли подальші події, пов’язані з ескалацією 

насильства, діяльністю ІД, суніто-шиїтським та арабо-курдським 

протистоянням. 

Китайські компанії активізували свою діяльність на ризикованих 

іракських ринках. Так, зокрема, в 2008 році CNPC підписала контракт з 

Іракською NPC на 2, 5 млрд. дол. на розробку нафтових родовищ аль-Ахдаб 

на 22 роки, який було розцінено як «повернення» Китаю в Ірак [425]. Після 

цього було підписано серію нових угод, зокрема в 2009 році – спільні угоди 

CNPC з ВР щодо розробки родовищ в Румейлі, та CNPC з іракською владою 

щодо розробки родовищ в Хальфайя, в 2010 році – спільний контракт 

китайської CNOOC з турецькою TRAO на розробку нафтових родовищ і 

будівництво нафтопроводів в Міссані терміном на 20 років. Декілька угод 

щодо будівництва нафтопроводів було підписано з урядом Іраку. За деякими 

підрахунками, третина іракської нафти буде видобуватись на родовищах, які 

розробляються китайськими нафтовими компаніями або одноосібно, або з 

іншими міжнародними нафтовими компаніями [425]. 

В той же час існують і значні політичні перешкоди на шляху розвитку 

китайсько-іракських відносин. По перше, це викликає незадоволення з боку 

Саудівської Аравія, яка не збиралась втрачати свої лідируючі позиції на 

китайському ринку. Союзники Саудівської Аравії по Раді співробітництва, 

хоча в різній мірі, але теж висловлювали занепокоєння з приводу можливого 

зростання впливу Іраку. Додатковим фактором для сунітської коаліції на чолі 

з Саудівською Аравією стало занепокоєння посиленням впливу Іраку з 

значною частиною власного шиїтського населення. Перешкодою для 

китайсько-іракських відносин була й занепокоєність як з боку Ірану, так і 

Сполучених Штатів. 
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Подальша дестабілізація ситуації в Іраку, зокрема в зв’язку з 

діяльністю ІД та загострення курдської проблеми ускладнюють розвиток 

китайсько-іракських відносин. Так, іракський уряд застосовує санкції щодо 

нафтових компаній, які ведуть перемовини безпосередньо з курдською 

автономією, а значна частина китайських компаній діє на території 

Іракського Курдистану. Пекіну стає все складніше балансувати між 

декількома ворогуючими сторонами, що стає значною перешкодою на шляху 

подальшого розвитку китайсько-іракських відносин.  

Таким чином, ключовими факторами в формуванні системи пріоритетів 

КНР в розбудові двосторонніх відносин з країнами Затоки було як значення 

торгово економічного співробітництва з ним, так і ступінь його політичного 

впливу та внутрішньополітичної стабільності. Ключовим партнерами Пекіну 

в регіоні Перської затоки є Саудівська Аравія та інші аравійські монархії, 

зокрема ОАЕ, Кувейт та Оман.  

 

3.2. Активізація взаємовигідного співробітництва і формування 

системи «дружніх відносин» та «стратегічного партнерства» з країнами 

РСАДПЗ на багатосторонньому рівні 

 

Період постбіполярності позначився не тільки динамічним 

укріпленням економічної потуги КНР, але й істотним розширенням сфер та 

оновленням інструментарію її міжнародно-політичної діяльності. Важливе 

місце в цьому процесі посідає активізація співробітництва з регіональними та 

субрегіональними міжнародними організаціями, що має на меті сприяння 

формуванню на міжнародній арені образу КНР як відповідальної глобальної 

держави. Цей напрям знаходить відображення в діяльності Пекіну в форматі 

КНР – Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). 

Взаємовигідне економічне співробітництво як головний принцип відносин 

нового типу КНР з державами регіону Перської затоки передбачало як 

розвиток двостороннього співробітництва, так і співробітництво з 
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регіональними організаціями, зокрема РСАДПЗ з метою створення 

багаторівневої системи двостороннього та багатостороннього діалогу на 

різних державних рівнях, а також у сфері бізнесу.  

З початку 1990-х років одним з головних напрямів 

зовнішньополітичної стратегії КНР стало створення системи партнерських 

відносин з державами або групами держав. З точки зору китайських 

політологів, формула «партнерства» є значною інновацією Китаю і його 

внеском в міжнародні відносини. Особливостями політики партнерства стали 

відмова від прямого виклику існуючому міжнародному порядку; відмова від 

вступу у будь-які союзи з метою протидії третій державі; активне просування 

механізмів консультацій і співробітництва; пошук шляхів співпадіння або 

близькості взаємних інтересів [163, С.43]. Конкретні форми партнерства в 

зовнішній політиці КНР еволюціонували у часі і відрізнялися значним 

різноманіттям. Найчастіше зустрічається дефініція «відносини стратегічного 

партнерства». Інколи використовуються і індивідуалізовані дефініції, 

зокрема щодо країн РСАДПЗ – від торгово-економічного, інвестиційного і 

технічнологічного співробітництва (Рамкова угода про торгово-економічне, 

інвестиційне та технологічне співробітництво від 6 липня 2004 р.) до 

«відносин стратегічного і всебічного співробітництва і спільного розвитку» 

(2010 р.) і до «стратегічного діалогу». 

РСАДПЗ, до складу якої входять шість держав Перської затоки, 

розглядається КНР в якості самостійного актора регіональних відносин. Вона 

грає важливу роль в поглибленні та диверсифікації форм стратегічного 

партнерства між Китаєм та країнами регіону. Відносини в межах програми 

«КНР-РСАДПЗ» виступають в якості важливої сфери і дієвого інструменту 

реалізації зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів КНР в 

регіоні.  

Як було доведено в розділі другому, активізація співробітництва з 

країнами РСАДПЗ була пов’язана з комплексом геополітичних та 

геоекономічних інтересів КНР в регіоні. Китай розглядає політику на 
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Близького Сходу і в регіоні Перської затоки як важливу складову процесу 

формування поліцентричного світопорядку.  

Важливим аспектом еволюції зовнішньополітичної стратегії Китаю по 

відношенню до країн Перської Затоки є активізація діалогу в рамках 

відносин з РСАДПЗ. Створення в 1981 році цієї організації викликало увагу з 

боку світових центрів сили та міжнародного експертного середовища. Значна 

увага приділяється діяльності РСАДПЗ в Китаї. Проблеми і перспективи цієї 

організації вивчаються в таких впливових наукових центрах, як Китайський 

інститут міжнародних проблем МЗС КНР, Інститут сучасних міжнародних 

досліджень при Державній Раді КНР, Інститут міжнародних проблем в 

Шанхаї, Пекінський інститут міжнародних стратегічних досліджень, 

Китайська Академія сучасних міжнародних відносин, Шанхайська академія 

суспільних наук, Інститут країн Близького Сходу при Шанхайському 

університеті міжнародних відносин, Китайська Академія сучасних 

міжнародних відносин, Шанхайська академія суспільних наук. Така увага 

викликана комплексом причин, серед яких найважливішими є: 

- місце цих країн в світовій політиці та економіці, зокрема в системі 

забезпечення енергетичної безпеки, оскільки вони є ключовими 

експортерами нафти та газу на світовому ринку, обсяг вуглеводневого 

сектора в структурі ВВП держав РСАДПЗ становить близько 43%; 

 – РСАДПЗ позиціонує себе в якості важливого геополітичного 

фактору, покликаного грати стабілізуючу роль в Перській затоці, на 

Аравійському півострові і на більш широкому просторі Близького Сходу, 

декларує в якості однієї з головних цілей організації забезпечення 

регіональної безпеки та стабільності, контролю над нафтовими родовищами 

та шляхами її транспортування; 

- арабські країни Перської затоки, об’єднані в РСАДПЗ, реалізують 

стратегію максимально можливої модернізації національних економік з 

приоритетом на ненафтові сектори господарства при збереженні соціальної 

підтримки корінного населення. Ці держави мають найкращі показники 
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економічного зростання серед всіх країн Близького Сходу, являють собою 

лідируючу в економічному відношенні частину арабського світу за такими 

показниками, як абсолютний обсяг ВВП, за рівнем прибутків на душу 

населення. Це робить ці держави співставними за фінансовою значущістю з 

розвинутими країнами. В 2012 році країни РСАДПЗ вийшли на 12 місце в 

економіці світу за загальним обсягом ВВП, з них 47% ВВП припадало на 

Саудівську Аравію, 26% – на ОАЄ, 23% – на Катар, 11% на Кувейт, 5% на 

Оман і 2% на Бахрейн [3]; 

- успіхи країн-членів організації в інтеграційній сфері в 2000-х роках 

(укладення економічної угоди у 2001 році, створення спільного ринку у 2007 

році, проголошення створення монетарного союзу у 2008 році, ухвалення 

єдиної оборонної стратегії у 2009 році);  

- наближуючись за своїми економічними показниками до розвинутих 

країн Заходу, країни РСАДПЗ при збереженні економічної стабільності в той 

же час є ізольованими від економічних проблем розвинутих країн Заходу. Це 

має особливе значення для Китаю, який претендує на роль лідера країн, що 

розвиваються. 

Таким чином, РСАДПЗ має для КНР практичну цінність, виступаючи в 

якості важливої сфери і досить дієвого інструменту реалізації його 

зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів в регіоні. 

Китай встановлює відносини з РСАДПЗ в 1981 р., одразу ж після її 

утворення, але співробітництво в багатосторонньому форматі відповідно до 

загальних принципів розвитку співробітництва в регіоні Перської Затоки 

активізується в 1990-ті роки, що було пов’язане як із змінами на міжнародній 

арені та у зовнішній політиці Китаю, так і з посиленням китайської 

залежності від експорту енергоносіїв.  

Лише з 1990 р. під час присутності на щорічних сесіях ГА ООН було 

започатковано двосторонні зустрічі представників РСАДПЗ та КНР. На 

протязі 1990 –х років під час роботи на сесіях ГА ООН міністр закордонних 

справ КНР щорічно проводив колективні зустрічі з міністрами закордонних 
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справ шести країн РСАДПЗ і генеральним секретарем організації. До 1996 

року Китай і РСАДПЗ розробили механізм політичних та економічних 

консультацій.  

Етапною подією в розвитку співробітництва КНР з РСАДПЗ З 4 по 7 

липня 2004 р. став візит до Китаю на запрошення прем'єра Держради КНР 

Вень Цзябао міністрів країн РСАДПЗ: прем'єр-міністра Кувейту шейха 

Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, міністра фінансів Кувейту 

Махмуда Аль Нурі, державного міністра фінансів і промисловості ОАЕ 

Мухаммеда Халфане бін Харбаша, міністра фінансів Саудівської Аравії 

Ібрагіма аль Ассефа, міністра фінансів і народного господарства Бахрейну 

Абдулли Сейфа, міністра економіки Омана Ахмета Абдул Набі Маки і 

міністра фінансів Катару Юсефа Хусейна Камаля, а також генерального 

секретаря РСАДПЗ Абдурахмана бін Хамада Аль-Атийя. В ході візиту 

відбулись зустрічі і бесіди з державними керівниками КНР. Міністр 

закордонних справ КНР Лі Чжаосін провів політичні консультації з 

генсекретарем А. Х. Аль-Атийя. 

За результатами цього візиту 6 липня 2004 р. Китай і РСАДПЗ 

підписали в Пекіні Рамкову угоду про торгово-економічне, інвестиційне та 

технологічне співробітництво. Таким чином, РСАДПЗ стала другою 

регіональною організацією, після аналогічної угоди з Асоціацією держав 

Південно-Східної Азії (АСЕАН), з якою КНР підписала рамкову торгівельну 

угоду. Це стало свідченням важливого значення, яке приділялось Пекіном 

співробітництву з РСАДПЗ. Передбачалось, що цей документ стане 

підґрунтям для співробітництва між Китаєм і РСАДПЗ. 

Обидві сторони також домовилися розпочати переговори про 

створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), спрямованої на зниження тарифів, 

спрощення потоку товарів і полегшення взаємних інвестицій. Угода також 

передбачала створення спільної торгово-економічної комісії по співпраці і 

офіційний запуск двостороннього консультаційного механізму [157]. 
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25 грудня 2006 р. Генеральний секретар Ради співробітництва 

Абдурахман бін Хамад Аль-Атийя підписав в Ер-Ріяді меморандум з 

китайською стороною про співпрацю в галузі патентів на п'ять років з 

можливістю подальшого подовження [294].  

Активізація економічного співробітництва між РСАДПЗ та КНР 

припадає на другу половину 2000-х рр. Одним з основних її напрямків стає 

співпраця в енергетичній та нафтодобувної галузях. Важливість цього 

напряму підкреслив голова КНР Ху Цзіньтао ще 22 квітня 2006 р. Зокрема, 

він констатував досягнення прогресу в останні роки в відносинах РСАДПЗ та 

Китаю, та зазначив, що «склалась сприятлива ситуація, коли співпраця 

Китаю з РСАДПЗ та співробітництво з країнами-членами Ради у 

двосторонньому форматі взаємно доповнюють і сприяють один одному. 

РСАДПЗ і його члени стали важливими партнерами Китаю щодо 

співробітництва». Ху Цзіньтао також висловився за розширення та 

вдосконалення механізму діалогу в енергетичній сфері та поглиблення 

взаємовигідної енергетичної співпраці [202].  

Під час зустрічи 25 вересня 2007 р. міністрів закордонних справ країн 

РСАДПЗ з міністром закордонних справ Китаю під час роботи 62 сесії ГА 

ООН сторони відзначили важливість відносин між країнами РСАДПЗ та КНР 

і обговорили шляхи підвищення їх в різних галузях. Новим моментом стає те, 

що обговорювались і політичні питання, зокрема події на окупованих 

палестинських територіях, мирний процес на Близькому Сході та іранська 

ядерна криза [145]. Проведення цієї зустрічі і коло обговорених питань 

свідчило про розширення напрямів співробітництва і залучення до нього 

політичних аспектів. 

Про необхідність активізації політичного співробітництва, зокрема, 

йшла мова під час зустрічі 12 січня 2008 р. Генерального секретаря РСАДПЗ 

з новим послом Китаю в Саудівській Аравії Ян Хунлінем. Він підтвердив, що 

РСАДПЗ готова розвивати всебічне співробітництво з Китаєм і 

продовжувати активізацію двосторонніх консультацій і координації в 
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міжнародних і регіональних справах. Він підкреслив, що РСАДПЗ високо 

оцінює успіхи економічного будівництва в Китаї та його важливу роль у 

збереженні миру і стабільності на планеті, а також схвалює позицію Китаю 

по врегулюванню регіональних питань. За його словами, Китай і країни-

члени РСАДПЗ займають схожі політичні позиції і відрізняються високою 

економічною взаємодоповнюваністю, а також здійснюють плідне дружнє 

співробітництво, засноване на принципах взаємної вигоди [69]. Ян Хунлінь, 

зі свого боку, відзначив важливу позитивну роль, яку грає РСАДПЗ в якості 

авторитетної регіональної організації в збереженні миру і стабільності і в 

сприянні економічної інтеграції в Перській затоці [69]. 

Питання налагодження стратегічного діалогу КНР-РСАДПЗ 

обговорювалось 28 червня 2008 року на зустрічі Генерального секретаря 

РСАДПЗ з китайським послом Лінг Хонгом в Королівстві Саудівська Аравія. 

Посол Китаю запросив Генерального секретаря на Виставку, яку планувалось 

провести в м. Шанхай в жовтні 2010 р. [66]. 

На зустрічі 26 вересня 2008 року міністра закордонних справ КНР та 

Генерального секретаря РСАДПЗ в Нью-Йорку під час проведення 62 сесії 

Генеральної Асамблеї ООН обговорювались шляхи подальшого покращення 

відносин в різних галузях, низка актуальних регіональних та міжнародних 

політичних питань, включаючи ситуацію на окупованих палестинських 

територіях, події в Іраку, мирний процес на Близькому Сході, іранська ядерна 

програма та ряд інших питань, що становили взаємний інтерес. Зокрема, на 

зустрічі також обговорили питання співробітництва в економічній та 

торговельній сферах та проведення поточних переговорів між двома 

сторонами про укладання угоди про вільну торгівлю [47]. В столиці Катару 

Досі пройшли переговори Генерального секретаря РСАДПЗ з заступником 

голови КНР Сі Цзіньпіном. Китайська сторона запропонувала активізувати 

двосторонній стратегічний діалог і співпрацю, продовжити контакти і 

консультації сторін по «гарячим» регіональним і міжнародним проблемам, з 
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метою спільної конструктивної ролі у забезпеченні миру і стабільності на 

Близькому Сході і в регіоні Перської затоки. 

Регулярно, починаючи з 2010 р. проводилися Китайський міжнародний 

торговельно-інвестиційний ярмарок та Китайсько-арабський економічний 

форум. Ці заходи стали важливою платформою для проведення діалогу на 

високому рівні, розширення торговельно-економічного співробітництва та 

сприяння культурним обмінам між Китаєм та країнами РСАДПЗ. 15 вересня 

2013 р. в місті Іньчуань в Північно-Західному Китаї відкрилась Експо-

ярмарка «Китай-арабські країни 2013».У п'ятиденних заходах взяли участь 

понад 7300 чиновників і підприємців з Китаю та інших країн, в тому числі 

Йорданії, Саудівської Аравії, Сирії, Кувейту та ін. На церемонії відкриття 

ярмарку були присутні король Йорданії Абдалла II, шейх Бахрейну Хамад 

бен Іса Аль Халіфа, а також в якості почесного гостя був запрошений міністр 

торгівлі Кувейту. Під час відкриття ярмарку Голова Постійного комітету 

Вищих Законодавчих Народних Зборів КНР Юй Чженшен зазначив, що 

забезпечення миру, стабільності і розвитку відповідає загальним інтересам 

народів Китаю та країн РСАДПЗ. Він закликав усі сторони докладати зусиль 

до постійного зміцнення політичної взаємодовіри, поглиблення торгово-

економічної взаємодії, розширення співробітництва в енергетичній галузі, 

активізації контактів у гуманітарній сфері [212]. Обидві сторони висловили 

зацікавленість в подальшій активізації співробітництва.  

Переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) 

сторони запустили з 2004 року. Це питання почало обговорюватись під час 

офіційного візиту до Китаю міністрів країн Ради, який відбувся з 4 по 7 

липня 2004 р. на запрошення прем'єра Держради КНР Вень Цзябао. В ході 

візиту делегації РСАДПЗ в Китай відбулись зустрічі з державними 

керівниками КНР, зокрема міністром закордонних справ КНР Лі Чжаосіном 

[157]. 4 січня 2006 р. в столиці Оману Маскаті відбулась зустріч між 

країнами Перської затоки і Китаєм, де обговорювались питання щодо угоди 

про вільну торгівлю. В ході зустрічей фахівців з РСАДПЗ і КНР було 
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обговорено ряд питань, пов'язаних з угодою про вільну торгівлю між двома 

сторонами. Визначались списки товарів, які повинні бути охоплені цією 

Угодою та етапи редагування, а також правил та протоколу проходження 

процедури, технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) і санітарні та фітосанітарні 

заходи. Зазначалась необхідність якнайшвидшого завершення переговорів по 

цим питанням, з тим щоб розпочати переговори між зацікавленими 

сторонами в секторі послуг, щоб якнайшвидше завершити переговори і 

підписати угоду про вільну торгівлю [157]. Шляхи досягнення прогресу на 

переговорах між двома сторонами з метою створення зони вільної торгівлі 

обговорювались на зустрічі 20 вересня 2006 р. в Нью-Йорку міністрів 

закордонних справ РСАДПЗ з міністром закордонних справ КНР Лі 

Чжаосіном на сесії ГА ООН за участю Генерального секретаря РСАДПЗ 

[144].  

Переговори щодо створення зони вільної торгівлі були продовжені з 22 

по 24 червня 2009 р в Ер-Ріяді. На переговорах сторони провели поглиблені 

консультації з головних питань в галузі торгівлі товарами і послугами, яким 

приділяють особливу увагу дві сторони, а також обмінялися думками з 

широкого кола питань у сфері правил місця походження товарів, технічних 

бар'єрів у торгівлі, економічного і технічного співробітництва і т. п. РСАДПЗ 

привітала пропозицію Китаю про проведення подальших консультацій, 

технічних нарад для обговорення невирішених питань у рамках підготовки 

до подальших переговорів [98].Як зазначив торговий радник посольства КНР 

в Саудівській Аравії Лі Яньлінь, в умовах поширення міжнародної 

фінансової кризи, яка різною мірою завдає удар по економіках усіх країн 

світу, сам факт того, що Китай і РСАДПЗ в цей момент відновили переговори 

щодо створення зони вільної торгівлі з метою сприяння процесу торговельної 

лібералізації, продемонстрував рішучість двох сторін спільно подолати 

нинішні труднощі в ім'я загального розвитку [98]. 15 січня 2012 р. в Ер-Ріяді 

Прем'єр Держради КНР Вень Цзябао зустрівся з новим генеральним 

секретарем РСАДПЗ Абдель Латіфом аз-Зайяні [167]. Сторони досягли 
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важливого консенсусу у питанні як найшвидшого завершення переговорів 

щодо зони вільної торгівлі Китай-РСАДПЗ. Вень Цзябао зазначив, що 

створення зони вільної торгівлі Китай-РСАДПЗ буде сприяти розвитку 

двостороннього торгово-економічного співробітництва між Китаєм і 

країнами РСАДПЗ та підйому відносин між Китаєм і РСАДПЗ на новий 

рівень. Він заявив, що Китай має намір, виходячи із стратегічних позицій і 

оцінки загальної обстановки, спільно з РСАДПЗ прискорити консультації, 

щоб якомога швидше досягти угоди [167]. 17 вересня 2013 г. Китай знов 

закликав до продовження переговорів про створення зони вільної торгівлі 

між КНР та РСАДПЗ. З такою пропозицією виступив голова КНР Сі Цзіньпін 

на зустрічі з еміром Бахрейну. «Китай і РСАДПЗ є важливими партнерами у 

сферах політики, економіки, торгівлі та енергетики. Обидві сторони повинні 

якнайшвидше відновити переговори про створення зони вільної торгівлі і 

досягти взаємовигідної угоди «, – заявив Сі Цзіньпін. Таким чином, хоча 

сторони ще не досягли консенсусу відносно створення зони вільної торгівлі, 

але вони успішно рухалися в цьому напрямі. 

Активізується і культурне співробітництво між КНР та РСАДПЗ. 3 

квітня 2013 р. Генеральний секретар РСАДПЗ зустрівся з міністром культури 

КНР. Він підкреслив зацікавленість країн Затоки в розвитку відносин з 

Китаєм у різних галузях, з тим, щоб зміцнювати існуючі відносини між 

двома сторонами, сподіваючись, що культурне співробітництво між двома 

сторонами набуде подальшого розвитку та зростання. У ході зустрічі було 

обговорено сучасний стан співробітництва між країнами РСАДПЗ та КНР у 

всіх галузях та шляхи їх підвищення, особливо у ставленні до культурних 

надбань. У нараді взяли участь Абдул Азіз, помічник Генерального секретаря 

РСАДПЗ для ведення переговорів і стратегічного діалогу, і професор Саад 

Насбан, директор з туризму та старожитностей сектора у справах культури і 

засобів масової інформації Секретаріату РСАДПЗ [167].  

Таким чином, РСАДПЗ є регіональною організацією, що має важливий 

вплив в міжнародному співтоваристві і володіє потужним економічним 
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потенціалом, що не може не враховуватись китайською стороною. 

Наприкінці 2000-х рр. слід констатувати швидкий розвиток співпраці в 

енергетичній та нафтодобувної галузях, торговельно-економічних відносинах 

між Китаєм і РСАДПЗ, яка стала восьмим за обсягом торговим партнером 

Китаю. Розвивались і інші форми співробітництва, зокрема політичне, 

співробітництво в галузі науки і культури, що сприяло переходу відносин 

КНР-РСАДПЗ на новий етап поглиблення і диверсифікації форм 

стратегічного партнерства. 

 

3.3. Поглиблення та диверсифікація форм стратегічного 

партнерства між Китаєм та країнами РСАДПЗ і перехід до стратегічного 

діалогу в форматі КНР-РСАДПЗ 

 

Ефективне співробітництво в рамках РСАДПЗ – Китай, активізація 

політики Китаю в регіоні сприяли тому, що в 2010 р. Китай і арабські країни 

Затоки встановили «відносини стратегічного і всебічного співробітництва і 

спільного розвитку» і перейшли до стратегічного діалогу в форматі КНР-

РСАДПЗ.  

Передумовою діалогу КНР-РСАДПЗ стало посилення інтеграційних 

процесів між аравійськими монархіями. Верховна рада організації затвердила 

на своїй другій сесії в 1981 р. Єдину економічну угоду, в 1983 році була 

створена зони вільної торгівлі, що проклало шлях для створення в 2003 році 

після багатьох років співпраці митного союзу. У 2008 році держави Перської 

затоки перейшли до нового етапу економічної інтеграції, до створення 

спільного ринку Перської затоки і прийняття Верховною Радою угоди щодо 

валютного союзу, яку було ратифіковано державами-членами в наступному 

2009 році.  

11 лютого 2009 р. в рамках підготовки до першого раунду 

стратегічного діалогу КНР-РСАДПЗ Генеральний секретар Ради Абдурахман 

бін Хамад Аль-Атийя зустрівся з послом КНР в Королівстві Саудівська 
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Аравія. В ході зустрічі сторони обговорили зміцнення відносин між РСАДПЗ 

і КНР в різних галузях і засоби їх підтримки та інтереси обох сторін в 

питаннях, пов'язаних з підготовкою першого раунду стратегічного діалогу 

між країнами Ради і КНР [64].  

Необхідною умовою переходу до нового етапу відносин між РСАДПЗ 

та Китаєм була ратифікація всіма країнами Ради Рамкової угоди про торгово-

економічне, інвестиційне і технічнологічне співробітництво від 6 липня 

2004 р. 23 червня 2010 Генеральний секретар РСАДПЗ отримав копію 

документу про її ратифікацію останньою країни Ради – Катаром [58]. 

Перший раунд стратегічного діалогу проходив 4 червня 2010 р. в 

Пекіні. Генеральний секретар РСАДПЗ висловив «почуття глибокого 

задоволення» з приводу проведення першого засідання стратегічного діалогу 

між РСАДПЗ і КНР «заради людей, оскільки ми дивимося вперед, тому що 

цей діалог підвищує рівень існуючих між двома сторонами відносин в різних 

галузях. Я хотів би на нашій першій зустрічі з представниками КНР згадати, 

що з моменту свого створення в 1981 році РСАДПЗ багато зроблено для 

вирішення найбільш важливих завдань, для досягнення інтеграції та 

взаємозалежності між державами-членами». З точки зору Генерального 

секретаря, успіхи в економічному співробітництві країн РСАДПЗ стали 

ключовою передумовою стратегічного діалогу з КНР. Він охарактеризував 

основні етапи цього співробітництва і зазначив, що економічний напрям є 

ключовим [48],  

В своєму виступі Генеральний секретар РСАДПЗ ознайомив китайську 

сторону з досягненнями організації у сфері економічної інтеграції. Рада 

співробітництва має багато досягнень у важливих секторах економіки, таких 

як енергетика, промисловість, електрика, вода, транспорт, телекомунікації, 

сільське господарство, планування та розвиток. Важливим є і проект 

залізниці, що зв'язує країни РСАДПЗ, а також проект мирного використання 

ядерної енергії. 
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Він зупинився і на питаннях соціального розвитку, освіти та державної 

підтримки наукових досліджень в рамках комплексної стратегії, охорони 

навколишнього середовища, які були визначені як ключові, яким 

приділяється особлива увага в країнах Перської затоки. В 1998 році в Абу-

Дабі було прийнято «Комплексну стратегію розвитку РСАДПЗ на 2000-

2025 рр. «з метою досягнення сталого розвитку в країнах Перської затоки у 

всіх галузях».  

В виступі Генеральний секретар акцентував увагу і на політичних 

питаннях, підкресливши, що вони також мають обговорюватись з 

китайською стороною відповідно до порядку денного [64].  

В ході першого раунду стратегічного діалогу було підписано 

«Меморандум про взаєморозуміння з питань стратегічного діалогу» і 

«Рамкову конвенцію з питань економічного співробітництва, інвестицій та 

технічного співробітництва між КНР і РСАДПЗ» [69]. 

Слід особливо підкреслити важливу роль в налагодженні стратегічного 

діалогу КНР-РСАДПЗ окремих держав Ради, зокрема Саудівської Аравії. 

Важливу роль грав і Оман. Коли 17 квітня 2011 р. султан Омана Кабус 

схвалив «Меморандум про взаєморозуміння з питань стратегічного діалогу 

між РСАДПЗ і КНР», Генеральний секретаря РСАДПЗ Абдул Латіф бен 

Рашид Аль Зайяни висловив свою вдячність султану Кабусу бен Саїду за 

величезні зусилля на підтримку спільних дій РСАДПЗ з налагодження 

стратегічного діалогу між країнами Перської затоки затоки і КНР [176]. 

16 січня 2011 р. в Ер-Ріяді відбулась зустріч Генерального секретаря 

РСАДПЗ з послом КНР в Королівстві Саудівської Аравії. У ході зустрічі 

обговорювалися зміцнення зв’язків між РСАДПЗ та КНР в різних галузях, 

шляхи їх підтримки та розвитку, які служать інтересам обох сторін, 

проблеми, пов’язані з підготовкою до стратегічного діалогу між РСАДПЗ і 

КНР, і результати першої сесії, яка відбулася в столиці Китаю Пекіні в червні 

2010 року. Обговорювались і питання щодо підготовки до наступної сесії 

стратегічного діалогу між двома сторонами, який планувалося провести в 
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ОАЕ в березні, а також були розглянуті питання про створення зони вільної 

торгівлі між двома сторонами [68].  

Другий раунд стратегічного діалогу в форматі КНР-РСАДПЗ проходив 

2 травня 2011р. в місті Абу-Дабі (ОАЕ) на рівні міністрів закордонних справ, 

що свідчило про активізацію політичного співробітництва. Засідання 

пройшло при головуванні з арабської сторони шейха Абдулли бін Заєда Аль-

Нахайяна, міністра закордонних ОАЕ, тодішнього голови Ради міністрів 

РСАДПЗ [64]. З китайської сторони засідання проходило під головуванням 

міністра закордонних справ Китаю. Головну увагу було приділено розвитку 

відносин у всіх галузях в рамках реалізації меморандуму про 

взаєморозуміння з питань стратегічного діалогу між двома сторонами. В 

своєму виступі головуючий в Раді співробітництва Абдул Латіф бен Рашид 

Аль Зайани підкреслив важливість діалогу КНР та РСАДПЗ в політичному, 

економічному та культурному напрямах заради спільних цілей та інтересів в 

короткостроковій і довгостроковій перспективі, який має стратегічне 

значення для обох сторін [65]. 

На зустрічі підкреслювалось, що незважаючи на світову фінансову 

кризу, Китаю і державам РСАДПЗ вдалося зберегти здорові темпи 

економічного зростання, активно розвиваються відносини в торговельно-

економічній сфері, вони подвоїли торгівлю в кілька разів протягом останніх 

кількох років, приблизно з 17 млрд доларів в 2003 р. до 95 млрд в 2010 р. 

[50]. РСАДПЗ і Китай мають значні можливості для зміцнення економічного 

партнерства шляхом розширення торгівлі та інвестицій з обох сторін. 

РСАДПЗ і КНР зацікавлені в проведенні інвестиційного партнерства між 

власним приватним сектором і приватним сектором в інших країнах в усіх 

галузях, зокрема приватних інвестиціях в сільське господарство та 

виробництві продуктів харчування [50].  

В своєму виступі шейх Абдулла бін Заєд Аль Нахайян, міністр 

закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів, глава сесії Ради міністрів 

РСАДПЗ підкреслив важливість діалогу КНР та РСАДПЗ заради спільних 
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цілей та інтересів в короткостроковій і довгостроковій перспективі, більш 

широкого, цілеспрямованого і стратегічного значення, політичних, 

економічних та культурних аспектів [65].  

Таким чином, юридичним підґрунтям стратегічного діалогу став 

Меморандум про взаєморозуміння зі стратегічного діалогу між Радою 

співробітництва країн Перської затоки і КНР, а також Рамкова угода про 

торгово-економічне, інвестиційне і технічнологічне співробітництво. Їх 

метою було зміцнення співробітництва в галузі торгівлі та інвестицій, 

енергетики, культури, освіти і наукових досліджень, охорони навколишнього 

середовища, здоров'я та інших питань, що становлять взаємний інтерес.  

Для того, щоб забезпечити здійснення цих угод, було запропоновано 

якнайшвидше провести нараду старших посадових осіб та фахівців з обох 

сторін з метою розробки механізму узгодження процесу між двома 

сторонами, відповідно до конкретного графіка. 

Розширюються сфери співробітництва, зокрема економічна складова 

доповнюється політичною. В своєму виступі на другій міністерській зустрічі 

стратегічного діалогу між КНР і країнами РСАДПЗ Абдул Латіф бен Рашид 

Аль Зайані, Генеральний секретар РСАДПЗ сказав: «Як ви знаєте, ми 

провели нашу зустріч у світлі останніх подій, регіональні та міжнародні 

політичні умови погіршили неспокій і напруженість, починаючи з іранських 

заходів по втручанню у внутрішні справи країн Перської затоки, і питання 

Близького Сходу, зокрема мирний процес, що зайшов у глухий кут, 

політичних подій, що відбуваються в арабському світі, процесами іранської 

ядерної кризи, небезпечними для безпеки в регіоні, навколишнього 

середовища, явище тероризму, морського піратства» [49]. Це проблеми, які 

загрожують безпеці та стабільності, перешкоджають міжнародному 

прогресу. Тому Абдул Латіф бен Рашид Аль Зайані зазначив: «Немає 

сумнівів, що наша сьогоднішня зустріч є важливим кроком і підтверджує 

наше бажання розвивати взаємну співпрацю у відповідності з стратегією, 

прикладати зусилля щодо вирішення проблем зміцнення безпеки і 



 167 

стабільності і міжнародного миру, підкреслюючи важливість, яку ми надаємо 

співпраці та стратегічному діалогу з КНР, і ми з нетерпінням і нашим 

бажанням будемо зміцнювати партнерські відносини з нею у всіх галузях» 

[49]. 

20 липня 2011 р. Абдул Латіф бен Рашид Аль Зайані, генеральний 

секретар РСАДПЗ зустрівся в штаб-квартирі Генерального секретаріату Ради 

з послом КНР в Королівстві Саудівської Аравії. У ході зустрічі 

обговорювались питання зміцнення і розвитку відносин співробітництва між 

КНР і РСАДПЗ, а також останні події на регіональному та міжнародному 

рівнях [67].  

24 вересня 2011 р. міністр закордонних справ КНР Ян Цзечі в штаб-

квартирі ООН в Нью-Йорку провів зустріч із представниками країн-членів 

РСАДПЗ. У ході зустрічі Ян Цзечі відзначив, що на даний час відносини між 

КНР та країнами-членами РСАДПЗ переживають найкращий в історії 

відносин період розвитку. Сторони розуміють і підтримують один одного в 

питаннях, що стосуються споконвічних інтересів один одного. Досягнуто 

значні успіхи у співпраці між Китаєм і країнами РСАДПЗ в торговельно-

економічній, енергетичній та інших галузях. Сторони повинні зміцнювати і 

надалі політичну взаємодовіру, прискорити будівництво зони вільної 

торгівлі, зміцнити співпрацю в боротьбі з тероризмом та іншими 

нетрадиційними загрозами у сфері безпеки, удосконалювати механізм 

колективної співпраці і зміцнити координацію в міжнародних справах. 

Китайська сторона підкреслила, що приділяє пильну увагу впливу РСАДПЗ 

на обстановку в Західній Азії і Північній Африці і має намір спільно з нею 

докласти зусиль у сприянні миру, стабільності і розвитку в даному регіоні. 

Черговий головуючий в РСАДПЗ міністр закордонних справ ОАЕ шейх 

Абдалла бен Заїд аль Нахайян і генеральний секретар РСАДПЗ Абдул Латіф 

бен Рашид Аль Зайані відзначили, що Рада і її члени приділяють пильну 

увагу відносинам з КНР і сподіваються на подальше зміцнення 

співробітництва і поглиблення двостороннього стратегічного діалогу в 
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перспективі. РСАДПЗ непохитно дотримується політики зближення з 

Китаєм. Сторони також обмінялися думками з питань Лівії та Сирії, 

палестино-ізраїльської і іранської проблем [211]. 

29 листопада 2011 р. було подовжено дію Меморандуму про 

взаєморозуміння між Генеральним секретаріатом РСАДПЗ та Управлінням 

китайської інтелектуальної власності. Під час візиту делегації з Управління 

інтелектуальної власності відбулись зустрічі між двома сторонами з метою 

зміцнення відносин між ними [142].  

7 січня 2012 р. Генеральний секретар РСАДПЗ Абдул Латіф Бін Рашид 

Аль Зайані в Ер-Ріяді зустрівся з послом КНР в Королівстві Саудівської 

Аравії.У ході зустрічі обговорювались відносини співпраці між РСАДПЗ та 

КНР, а також шляхи покращення відносин у всіх галузях спільних інтересів в 

регіональних та міжнародних питаннях [63]. На зустрічі в січні 2012 р. 

Прем`ера Держради КНР Вень Цзябао та генерального секретаря РСАДПЗ А. 

Л. Аль Зайяні сторони знову обмінялись поглядами щодо перспектив 

стратегічного діалогу між РСАДПЗ та КНР. Вень Цзябао зазначив, що за 

останні роки Китай і РСАДПЗ за допомогою різних механізмів обмінюються 

думками з найважливіших питань, що зміцнило взаємне розуміння і довіру і 

сприяло швидкому розвитку зв'язків між двома сторонами у всіх сферах. За 

нинішніх умов, коли безперервно розширюються наслідки міжнародної 

фінансової кризи, Китай має намір спільно з РСАДПЗ зміцнити контакти і 

посилити взаємодію, спільними зусиллями відбити виклики, щоб краще 

захистити спільні інтереси [167]. Аль Зайяні зазначив, що стабільний 

розвиток дружніх зв'язків між РСАДПЗ і Китаєм і їх плідне торговельно-

економічне співробітництво допомагають країнам РСАДПЗ у подоланні 

наслідків міжнародної фінансової кризи та забезпечують стабільне зростання 

економіки. Країни-члени РСАДПЗ зі стратегічних позицій підходять до 

розвитку зв'язків з Китаєм, високо оцінюють важливу роль Китаю в 

реґіональних та міжнародних справах і мають намір зміцнювати стратегічний 

діалог з китайською стороною, тісно взаємодіяти з Китаєм, сприяти 
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переговорам щодо зони вільної торгівлі, поглиблювати обмін і взаємодію в 

торговельній, інвестиційній, енергетичній та гуманітарній сферах з тим, щоб 

спільно сприяти справі миру та розвитку на всій планеті [167]. 

20 березня 2012 р. відбулось Перше засідання спільної комісії по 

торгово-економічному, інвестиційному та технологічному співробітництву 

між КНР та РСАДПЗ в рамках реалізації угоди про торгово-економічне, 

інвестиційне і технічнологічне співробітництво за участю Генерального 

секретаря РСАДПЗ. Сторони розглянули розвиток торгово-економічного 

співробітництва, висловили задоволення у зв'язку з досягненнями в цій галузі 

і домовилися продовжувати просувати вперед економічні та торговельні 

відносини.  

Після обговорення та консультації за напрямками співробітництва було 

затверджено План спільних дій у сфері економіки, торгівлі та інвестицій і 

технічного співробітництва на період 2012 – 2015 рр, до якого увійшли цілі і 

механізми та програми співробітництва в галузі торгівлі, інвестицій, 

промисловості, фінансової, грошово-кредитної та економічної сфери, 

сільського господарства та продовольчої безпеки, транспорту та туризму, 

навчання і розвитку [161]. 

Третій раунд стратегічного діалогу було проведено в Пекіні 17 січня 

2014 року. Засідання проходило під спільним головуванням Ван І, міністра 

закордонних справ КНР і чергового голови цієї сесії Ради міністрів 

закордонних справ РСАДПЗ шейха Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха, 

першого заступника прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Кувейту, 

за участі Генерального секретаря РСАДПЗ.  

Про увагу, якій приділялась цьому діалогу в Китаї, свідчить участь в 

засіданні Голови КНР Сі Цзіньпіна. Він висловився за поглиблення відносин 

РСАДПЗ та КНР в усіх галузях і висловив готовність Китаю спільно з 

РСАДПЗ спрямувати зусилля на будівництво економічного поясу Шовкового 

шляху і морського шовкового шляху ХХІ-го століття. Співрозмовники 

обговорили відносини між РСАДПЗ і КНР та шляхи підвищення їх рівня в 
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різних галузях, міжнародні та регіональні питання, що становлять взаємний 

інтерес. Обидві сторони висловили задоволення у зв'язку з прогресом, 

досягнутим у відносинах між РСАДПЗ і Китаєм на другому раунд 

стратегічного діалогу в Абу-Дабі і розглянули плідні результати, досягнуті 

завдяки співпраці між двома сторонами у всіх галузях. Сторони висловили 

прагнення до налагодження стратегічного партнерства між РСАДПЗ і КНР, і 

підкреслили, що сприяння діалогу, взаємна довіра між двома сторонами, а 

також підвищення рівня взаємного співробітництва відповідають спільним 

інтересам обох сторін. Вони висловили готовність продовжувати роботу по 

зміцненню дружби і співпраці в рамках стратегічного діалогу. 

Сторони ухвалили «План дій зі стратегічного діалогу між РСАДПЗ і 

КНР на 2014-2017 рр.», в якому визначено цілі співпраці між двома 

сторонами в галузі політики, економіки, торгівлі, енергетики та охорони 

навколишнього середовища і зміни клімату, культури, освіти, охорони 

здоров'я, спорту і т.д. Сторони відзначили, що створення зони вільної 

торгівлі між РСАДПЗ і КНР відповідає спільним інтересами, підкресливши 

необхідність прискорення переговорів про її про створення. Найважливіший 

висновок, який було зроблено сторонами за результатами співробітництва, 

полягав в тому, що відносини між ними мають елементи сильної економічної 

інтеграції. Обидві сторони погодилися, що Близький Схід і район Перської 

затоки мають статус стратегічного значення, як і проблема підтримання миру 

і стабільності, яка узгоджується з загальними інтересами країн регіону і 

міжнародного співтовариства в цілому [397].  

Члени Ради висловили свою вдячність за зустріч з президентом КНР Сі 

Цзіньпіном та висловились за поглиблення відносини РСАДПЗ та КНР в усіх 

галузях. В комюніке, опублікованому за підсумками третього раунду 

стратегічного діалогу між Китаєм і РСАДПЗ в січні 2014 р. Китай і РСАДПЗ 

висловили свою готовність прискорити процес переговорів щодо створення 

зони вільної торгівлі. Сторони вважають, що Китай і РСАДПЗ взаємно 
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доповнюють один одного в галузі економіки, а створення зони вільної 

торгівлі відповідає спільним інтересам двох сторін [99]. 

За підсумками третього раунду стратегічного діалогу Китай – РСАДПЗ 

саудівські мас-медіа відзначали серйозну динаміку в економічних зв'язках 

держав Перської затоки з КНР. Двосторонній торговельно-економічний 

оборот вдалося підняти з 9 млрд. дол. у 2001 році до 151 млрд. дол. в 2012 

році (в цей рік Китай закупив у країн РСАДПЗ нафти на 90 млрд.дол., 

збільшивши свій експорт в регіон РСАДПЗ «тільки» до 60 млрд. дол. [247]. 

Подальший етап розвитку відносин між КНР та РСАДПЗ 

характеризувався як активізацією діалогу, так і розширенням його напрямів, 

зокрема політичного. 20 квітня 2014 р. відбулась зустріч в Маале-офіс в 

штаб-квартирі Генерального секретаріату РСАДПЗ Генерального секретаря 

Ради Абдул Латіфа бен Рашида Аль Зайяні з послом КНР в Королівстві 

Саудівської Аравії Лі Ченгом. У ході зустрічі сторони обговорити питання 

подальшого співробітництва між РСАДПЗ і КНР та шляхи його підвищення в 

різних галузях. У нараді взяли участь Саад Аль Амар, помічник Генерального 

секретаря з політичних питань Секретаріату Ради співробітництва арабських 

держав Перської затоки [61]. 

4 березня 2014 р. Генеральний секретар РСАДПЗ засудив 

терористичний акт, який відбувся в провінції Юньнань на південному заході 

Китаю і призвів до великої кількості жертв, зазначаючи, що цей злочин 

суперечить всім загальнолюдським цінностям і принципам. Генеральний 

секретар Ради співробітництва висловив співчуття сім'ям загиблих, а також 

народу та уряду КНР, підкресливши засудження Радою співробітництва всіх 

актів тероризму та екстремізму в усіх його формах і постійну підтримку 

міжнародних зусиль з іх припинення [62]. 

26 вересня 2014 в Нью-Йорку в штаб-квартирі делегації РСАДПЗ 

відбулось спільне засідання РСАДПЗ і КНР під головуванням в Раді 

співробітництва шейха Сабаха Халеда аль-Хамада аль-Сабаха, першого 

заступника прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Держави Кувейт, а 
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також за участю міністрів закордонних справ країн-членів РСАДПЗ. 

Китайська сторона теж була представлена міністром закордонних справ Ван 

І. Обговорили шляхи розвитку співробітництва між РСАДПЗ і КНР в різних 

галузях і регіональні та міжнародні події і питання, що представляють 

взаємний інтерес [186].  

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в вересні 2014 року під час 

сесії Генеральної Асамблеї ООН мав зустріч і з керівниками трійки Ради 

співробітництва арабських держав Перської затоки – заступником прем'єр-

міністра Кувейту і главою МЗС Сабахом аль-Халедом аль- Хамадом аль-

Сабахом, міністром закордонних справ Катару Халедом бен Мухаммадом 

аль-Атийя і генеральним секретарем РСАДПЗ Абдель Латіфом Аль Зайяні. 

На зустрічі був присутній голова МЗС Оману Юсеф бен Алауї бен Абдалла. 

Ван І зазначив, що в останні роки відносини Китаю з країнами-членами 

РСАДПЗ стабільно розвиваються, між обома сторонами підтримуються 

контакти на вищому та інших рівнях, ділове співробітництво в торгово-

економічній, енергетичній, інвестиційній та фінансовій сферах, яке принесло 

значні результати. Китай і члени РСАДПЗ переживають вирішальний для 

розвитку період, обидві сторони мають спільні інтереси, а розвиток відносин 

між Китаєм і РСАДПЗ у здоровому і стабільному руслі відповідає інтересам 

обох сторін. Китай має намір спільно з цією організацією сприяти їх 

подальшому розвитку, буде докладати зусиль для продовження на новому 

рівні стратегічного партнерства відносин дружби і співробітництва між 

сторонами, які тривають вже більше 30 років. Він вказав на необхідність 

відновлення переговорів щодо зони вільної торгівлі і форсування її 

створення, поглиблення двостороннього ділового співробітництва, 

об'єднання інтересів в енергетичній, торговельно-економічній та інших 

традиційних сферах, пошуку нових пунктів співпраці у фінансовій, космічній 

галузях та у сфері використання ядерної енергії в мирних цілях і нових видів 

енергії. Ван І підкреслив необхідність спільно просунути будівництво 

«економічного поясу Шовкового шляху» і «Шовкового шляху 21-го 
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століття», розширити транспортно-комунікаційні можливості регіону. Китай 

сподівається, що члени РСАДПЗ візьмуть активну участь в консультаціях і 

створенні Азіатського банку інфраструктурних інвестицій, зміцнять 

координацію і співробітництво в міжнародних і регіональних справах і 

спільно забезпечать мир і стабільність в регіоні. 

Сабах аль-Халед аль-Хамад аль-Сабах та інші лідери заявили, що 

відносини дружби і співробітництва між членами РСАДПЗ і Китаєм вийшли 

на небачений рівень, обидві сторони підтримують один одного в питаннях, 

що стосуються корінних інтересів іншої сторони, зокрема, РСАДПЗ рішуче 

підтримує політику одного Китаю. Співпраця між двома сторонами в 

торговельній, інвестиційній та енергетичній сферах продовжує 

розширюватися, обидві сторони стали важливими економічними партнерами. 

РСАДПЗ приділяє серйозну увагу важливій ролі Китаю в захисті миру та 

безпеки в регіоні та на всій планеті, має намір активізувати стратегічні 

контакти і взаємодію з Китаєм. Сторони також скоординували позиції щодо 

ситуації на Близькому Сході і актуальних міжнародних проблем [57]. 

У ході зустрічі 2 листопада 2014 р. Генерального секретаря Ради 

співробітництва країн Затоки з послом КНР в Королівстві Саудівської Аравії 

були обговорені питання співробітництва між РСАДПЗ і КНР, шляхи 

подальшого розвитку відносин, а також результати третього раунду 

переговорів стратегічного діалогу між КНР та РСАДПЗ, яка відбулася в січні 

в Пекіні [57]. 

23 грудня 2014 р. Генеральний секретар РСАДПЗ знов зустрівся в 

Генеральному секретаріаті в Ер-Ріяді з послом КНР в Королівстві 

Саудівської Аравії. На зустрічі були обговорені перспективи співпраці між 

РСАДПЗ і КНР та шляхи підвищення їх в різних галузях, були розглянуті 

останні події на регіональному та міжнародному рівнях, а також інші 

питання, що становлять взаємний інтерес. На зустрічі були присутні Саад 

Аль Амара, помічник Генерального секретаря Секретаріату з політичних 

питань РСАДПЗ. 
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5 березня 2015 Генеральний секретар Ради співробітництва зустрівся в 

Ер-Ріяді з китайським послом в Королівстві Саудівська Аравія [57]. 16 

березня 2015 р. в Ер-Ріяді Генеральний секретар РСАДПЗ провів переговори 

з міністром торгівлі Китаю з питань торгово-економічного співробітництва 

та подальших шляхів розвитку відносин. Генеральний секретар підкреслив 

глибину відносин між РСАДПЗ та КНР, зазначивши важливість їх розбудови 

в різних областях, з тим, щоб досягти життєво важливих інтересів. Зі свого 

боку, китайський міністр висловив вдячність за зусилля Секретаріату Ради 

щодо зміцнення співпраці між Китаєм і РСАДПЗ. Міністр торгівлі Китаю 

схвалив роль РСАДПЗ в життєво важливих політичних зусиллях, які 

робляться на регіональному та міжнародному рівнях [82].Обидві сторони 

погодилися, що Близький Схід і район Перської затоки мають статус 

стратегічного значення, як і проблема підтримання миру і стабільності. 

Китайська сторона висловила вдячність за зусилля РСАДПЗ заради безпеки і 

захисту стабільності в регіоні, а також висловили підтримку зусиль РСАДПЗ 

в сприянні розвитку і стабільності в регіоні. Китайський міністр зазначив, що 

Китай готовий співпрацювати з РСАДПЗ, щоб підняти відносини на новий 

рівень. Він сказав, що відносини між РСАДПЗ та КНР стали чудовою 

моделлю для відносин між державами, відзначаючи у цьому зв'язку їх 

перевірку часом. Він відмітив важливість цієї зустрічі в якості важливого 

кроку, який підтверджує загальне бажання зміцнювати співробітництво та 

проводити консультації відповідно до основ чіткої стратегії, яка матиме 

позитивні результати. Він високо оцінив розвиток відносин між РСАДПЗ і 

Китаєм, особливо в торговельно-економічній сфері, відзначивши, що обидві 

сторони мають великі можливості для зміцнення економічного партнерства 

між ними за допомогою торгівлі та інвестицій, додавши, що в даний час він 

працює над реалізацією Плану спільних дій щодо економічного 

співробітництва, інвестиції та технічного співробітництва між двома 

сторонами в період з 2012-2015 рр. Сторони підписали «План дій зі 

стратегічного діалогу між РСАДПЗ і КНР на 2014 – 2017 рр.» і висловили 
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готовність до продовження координації та співпраці в міжнародних і 

регіональних справах, закріплюючи взаєморозуміння між Китаєм і 

державами Перської затоки. Також була підтверджена важлива роль Китаю в 

питаннях, пов’язаних з безпекою регіону Перської затоки [397]. Обидві 

сторони домовилися провести четвертий раунд стратегічного діалогу між 

РСАДПЗ і Китаєм в Державі Катар [168]. 

 

Висновки до розділу 3  

 

Зацікавленість Китаю в розбудові відносин з країнами Перської затоки 

визначалася цілою низкою чинників. Серед них слід назвати, по-перше, 

зростаючу потребу КНР в енергоносіях. Якщо до початку 1990-х рр.. 

постачання енергоресурсів в КНР з країн Перської Затоки було незначним, то 

з першої половини 1990-х рр. відбувається його різке збільшення. З 1996 

року країни Затоки майже половину свого імпорту енергоресурсів 

здійснювали в Китай. По друге, це прагнення КНР до активного залучення 

цих країн до кола китайських торгових, економічних і геополітичних 

інтересів. Нарешті, це спільна зацікавленість в розв’язанні питань, 

пов’язаних з створенням системи регіональної безпеки, нерозповсюдженням 

ядерної зброї і таке інше.  

Щодо двостороннього співробітництва, система зовнішньополітичних 

та зовнішньоекономічних пріоритетів Китаю по відношенню до суб’єктів 

міжнародних відносин в районі Перської затоки визначалася як економічним 

значенням того чи іншого актора та значенням торговельно-економічного 

співробітництва з ним Пекіну, так і ступенем його політичного впливу. Тому 

пріоритетним для Пекіну був розвиток відносин з Саудівською Аравією та 

Іраном. 

Формування багаторівневої системи двостороннього та 

багатостороннього співробітництва відбувалось в декілька етапів. На 

першому етапі (1970-1980-х рр.) відбувається вставлення дипломатичних 
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відносин КНР з країнами Затоки (в 1978 р.- з Оманом, в 1984 році – з ОАЕ, в 

1988 році – з Катаром, в 1989 році – з Бахрейном, в 1990 р. – з Саудівською 

Аравією). 

На другому етапі (1990-ті рр.) створюється система партнерських 

відносин з державами Перської затоки. Форми партнерства в зовнішній 

політиці КНР в регіоні Перської затоки еволюціонували у часі і відрізнялися 

значним різноманіттям. Найчастіше зустрічається дефініція «відносини 

стратегічного партнерства». Інколи використовуються і індивідуалізовані 

дефініції, зокрема щодо окремих країн РСАДПЗ. 

На третьому етапі (2000-ті рр.) система двостороннього 

співробітництва доповнюється багатостороннім співробітництвом КНР з 

РСАДПЗ. Активізація співробітництва в багатосторонньому форматі була 

пов’язана як із змінами на міжнародній арені та у зовнішній політиці Китаю, 

з посиленням китайської залежності від експорту енергоносіїв так і з 

посиленням інтеграційних процесів в межах самої організації. Рада 

співробітництва грає важливу роль в поглибленні та диверсифікації форм 

стратегічного партнерства між Китаєм та країнами Перської затоки. 

Багатостороннє співробітництво КНР з різними міжнародними організаціями 

та участь в інтеграційних процесах розглядаються в якості свідчення змін у 

зовнішньополітичному курсі цієї держави на сучасному етапі. Вони 

відображають прагнення Китаю до встановлення стабільних відносин з 

країнами, від яких залежить його економічне та політичне зростання, зокрема 

державами Перської затоки. Китай встановлює відносини з РСАДПЗ в 

1981 р., одразу після створення організації. 1990-ті рр. стали періодом 

офіційного запуску двостороннього консультаційного механізму і 

створенням спільної торгово-економічної комісії по співпраці. До 1996 року 

Китай і РСАДПЗ розробляли механізм політичних та економічних 

консультацій. На щорічних сесіях ГА ООН було започатковано двосторонні 

зустрічі представників РСАДПЗ та представників КНР. Відбувались щорічні 

колективні зустрічі міністрів закордонних справ шести країн РСАДПЗ і 
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Генерального секретаря організації з міністром закордонних справ КНР. На 

початковому етапі до основних напрямів багатостороннього співробітництва 

КНР з РСАДПЗ відносяться співпраця в енергетичній та нафтодобувній 

галузях, торгово-економічне співробітництво, сфера інфраструктурного 

будівництва, переговори щодо створення зони вільної торгівлі. 

Надалі розширяється співробітництво в галузі політики, економіки, 

торгівлі, енергетики та охорони навколишнього середовища і зміни клімату, 

культури, освіти, охорони здоров'я, спорту і т.д. В липні 2004 р. в ході візиту 

до Китаю Генерального секретаря РСАДПЗ і міністрів країн РСАДПЗ було 

досягнуто домовленість щодо створення спільної торгово-економічної комісії 

по співпраці і офіційного запуску двостороннього консультаційного 

механізму. 6 липня 2004 р. було підписано угоду про торгово-економічне, 

інвестиційне і технічнологічне співробітництво.  

На наступному, четвертому етарі, з 2010 року відбувається 

налагодження стратегічного діалогу. активізація двосторонніх консультацій і 

координації в міжнародних і регіональних справах. В 2010 році сторони 

встановили «відносини стратегічного і всебічного співробітництва і 

спільного розвитку» і перейшли до стратегічного діалогу в форматі КНР-

РСАДПЗ, чому сприяло як ефективне співробітництво в рамках РСАДПЗ – 

Китай і активізація політики Китаю в регіоні, так і подальше поглиблення 

інтеграційних процесів в самій організації. В ході першого раунду 

стратегічного діалогу було підписано «Меморандум про взаєморозуміння з 

питань стратегічного діалогу між двома сторонами», і «Рамкову конвенцію з 

питань економічного співробітництва, інвестицій та технічного 

співробітництва між КНР і РСАДПЗ». 20 березня 2012 р. відбулось Перше 

засідання спільної комісії по торгово-економічному, інвестиційному та 

технологічному співробітництву між КНР та РСАДПЗ в рамках реалізації 

угоди про торгово-економічне, інвестиційне і технічнологічне 

співробітництво. Сторони затвердили План спільних дій у сфері економіки, 

торгівлі та інвестицій і технічного співробітництва на період 2012 – 2015 рр., 
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до якого увійшли цілі, механізми та програми співробітництва в галузі 

торгівлі, інвестицій, промисловості, фінансової, грошово-кредитної та 

економічної сфери, сільського господарства та продовольчої безпеки, 

транспорту та туризму, навчання і розвитку. В ході проведення третього 

раунду стратегічного діалогу сторони ухвалили «План дій зі стратегічного 

діалогу між РСАДПЗ і КНР на 2014 – 2017 рр.», в якому було визначено цілі 

співпраці між двома сторонами в галузі політики, економіки, торгівлі, 

енергетики та охорони навколишнього середовища і зміни клімату, культури, 

освіти, охорони здоров'я, спорту і т.д. 

Важливий напрям співробітництва КНР з РСАДПЗ пов`язаний з 

реалізацією проекту відновлення так званого «Економічного поясу 

шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху XXI століття». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і подано 

політологічне бачення основних етапів, принципів, цілей, напрямів та засобів 

реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки 

відповідно до оголошеного нею статусу відповідальної глобальної держави 

та її вплив на розвиток глобальних і регіональних міжнародних відносин. 

Китай позиціонує себе в якості одного з найважливіших центрів сучасного 

світоустрою, а одним з напрямів реалізації цієї мети стали відносини з 

країнами Перської затоки. Зовнішньополітична стратегія КНР в регіоні 

Перської затоки виступає, з одного боку, як важлива складова її глобальної і 

регіональної (близькосхідної) стратегії, а з іншого – як самостійний напрямок 

зовнішньої політики, наділений власною специфікою, мотиваційними 

факторами і практичними засобами реалізації. 

Основні наукові і практичні результати дослідження полягають у 

наступному: 

1. Теоретико-методологічні підходи до аналізу зовнішньополітичної 

стратегії КНР визначались автором як на основі аналізу специфіки вказаного 

регіонального напряму, так і з врахуванням особливостей китайської 

стратегічної культури, що сприяло вирішенню пов’язаних з цим 

методологічних питань. В якості фундаменту, визначаючого сучасну 

зовнішньополітичну стратегію КНР, виступають традиційні цінності, уяви 

китайців про світ, місце та роль Китаю в світовій політиці і економіці. 

Частково ці уяви спираються на традиції китаєцентризму, тобто уяву про те, 

що в світі існує єдина ідеальна держава – Китай, яка знаходиться у центрі 

Всесвіту. Китаєцентризм породив основоположні принципи конфуціанства, 

які були спроектовані на систему відносин Китаю з зовнішнім світом з 

притаманими ним концепції патерналізму, яка проектувалась на зовнішнє 

середовище і характеризувалась вертикальними зв’язками з зовнішнім 
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світом. Внаслідок притаманного Китаю етноцентризму зовнішньополітичні 

образи «інших» країн традиційно оцінювались нижче власної країни. 

Вважалось, що оскільки Китай оточують варвари, їх культурний, 

економічний та політичний розвиток є нижчим. Завданням китайських 

правителів було залучення «варварів» до цінностей китайської цивілізації. 

Китайська політична думка на протязі тисячоліть розробила канони 

стратегічного мислення, засновані на тонкощі, терпінні на ухиленні від 

використанні силових методів. 

Незважаючи на деяку трансформацію китаєцентричних принципів, він 

продовжує залишатись однією з базових основ зовнішньої політики Китаю. В 

сучасних умовах традиції китаєцентризму являють собою ідеологічне 

підґрунтя для становлення концепції відповідальної глобальної держави, але 

сучасний китаєцентризм базується на використанні більш економічного, ніж 

політичного впливу Китаю. 

Після розпаду СРСР перед Китаєм постає необхідність пошуку нової 

системи зовнішньополітичних координат. Такий підхід відбувається в межах 

поступового позиціювання Китаю в якості «відповідальної глобальної 

держави». Починає формуватись нова зовнішньополітична доктрина Китаю, 

теоретичні засади якої базувались на засадах економічного прагматизму, 

оптимізації його місця в структурі світових економічних і науково-технічних 

контактів. З точки зору свого демографічного потенціалу, темпів 

економічного зростання, військових, науково-технічних позицій Китайська 

Народна Республіка беззаперечно належить до глобальних держав. Китай 

змінює світову конфігурацію співвідношення сил, політичну та економічну 

ієрархію. Він є головним геополітичним конкурентом США на міжнародній 

арені, а його могутність та впливовість неухильно збільшується. Нова 

зовнішньополітична доктрина КНР, яка починає формуватися в 1980-х роках, 

заклала ідеологічні підвалини її зовнішньополітичної активності і 

передбачала деідеологізацію зовнішньої політики, перехід до прагматичного 
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курсу, який мав забезпечити внутрішні потреби країни, стабільне оточення та 

міжнародну ситуацію для здійснення модернізації. Завданням внутрішньої 

політики проголошувалось проведення т.з. «чотирьох модернізацій», 

програми, яка передбачала перехід до нової моделі економічного розвитку, а 

завданням зовнішньої політики – забезпечення сприятливих умов для 

здійснення модернізації з метою побудови «сяокан» – суспільства середньої 

заможності, а до сторіччя КНР в 2049 році перетворити Китай в заможну, 

могутню, демократичну, цивілізовану та гармонічно модернізовану 

соціалістичну державу – «датун». В зв’язку з цим постає завдання оптимізації 

місця Китаю в структурі світових економічних і науково-технічних 

контактів.  

Важливим аспектом деідеологізації зовнішньої політики став 

принципово новий курс КНР на розвиток економічного співробітництва – 

«політика відкритості». В межах «політики економічної відкритості» КНР 

проголосила перехід до «соціалістичної ринкової економіки» і «реформ 

відкритості». Це закладає підвалини як для подальшого прискореного 

економічного розвитку країни, так і для активізації зовнішньополітичної 

діяльності.  

Суть реформи зовнішньополітичного курсу КНР полягала в тому, що 

вона перестала реалізовувати свої цілі за рахунок воєнної політики, як це 

було за часів Мао Цзедуна. Найважливішого значення набула економічна 

взаємодія і створення нових зовнішньополітичних концепцій, які надавали б 

змогу проводити китайську експансію невійськовими засобами: концепції 

«мирного піднесення»; «глобальної відповідальності»; «концепції наукового 

розвитку», сутність якої полягає в створенні досконалої концепції 

планування розвитку КНР; концепції «гармонічного світу», у відповідності з 

якою безпека КНР розглядається як баланс інтересів різних міжнародних 

акторів та їх взаємозалежності; «концепції комплексної державної 

могутності». 



 182 

Керівництво країни підтримує концепцію «багатополярності», сутність 

якої полягала в визнанні об’єктивних закономірностей розвитку декількох 

«центрів сили» і необхідності підтримання між ними мирного співіснування і 

взаємовигідного співробітництва. Акцент у зовнішньополітичному курсі КНР 

переносився з використання протирічь в системі міжнародних відносин у 

відповідності з концепцією «трьох світів» до участі Китаю у розбудові 

багатополярного світового устрою, в якому Китай мав би грати більш 

активну роль і затвердити себе в якості реального центру сили в міжнародній 

політиці. В основі нового курсу КНР була ідея «комплексної державної 

могутності», яка полягала в тому, що в сучасних умовах державна потуга 

визначається не тільки військовим потенціалом, але виваженою зовнішньою 

політикою, рівнем соціально-економічного розвитку, економічним 

потенціалом країни. З точки зору китайського керівництва, тенденція до 

багатополярності відображає прагнення багатьох держав світу до проведення 

незалежного політичного курсу і сприяє демократизації міжнародних 

відносин. Важливим аспектом став принципово новий курс КНР на розвиток 

економічного співробітництва – «політика відкритості». Це закладає 

підвалини як для подальшого прискореного економічного розвитку країни, 

так і для активизації зовнішньополітичної діяльності. Більш важливого 

значення набувала економічна взаємодія і створення нових 

зовнішньополітичних концепцій, які надавали б змогу проводити китайську 

експансію невійськовими засобами: концепції «мирного піднесення», 

«глобальної відповідальності», «концепції наукового розвитку», 

«гармонійного світу».  

2. Еволюція зовнішньої політики Китаю свідчить про те, що її 

консервативні складові поєднуються з новими елементами, орієнтованими на 

його перетворення на один з економічних та політичних центрів світу. Регіон 

Перської затоки стає одним з найважливіших напрямів реалізації КНР 
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статусу відповідальної глобальної держави, яка має потужний вплив на 

розвиток глобальної ситуації.  

 Базуючись на універсальному характері вказаних доктрин, КНР 

адаптує їх елементи під специфіку окремих регіонів, зокрема Перської 

затоки, де політика підпорядковується перш за все інтересам економічного 

характеру, а також глобальній геополітичній стратегії. Потреба в 

диверсифікації джерел ресурсів, перш за все енергоносіїв, здійснювала вплив 

на географію інтересів китайської дипломатії і виступала найважливішою 

детермінантою зовнішньої політики КНР, що призвело до посилення 

значення регіону Перської затоки в системі її зовнішньополітичних 

пріоритетів.  

Зовнішньополітична стратегія КНР в регіоні Перської затоки 

формувалась і еволюціонувала протягом періоду, що досліджується. Її 

характерними рисами є створення багаторівневої системи двостороннього та 

багатостороннього діалогу з державами Перської затоки на різних державних 

рівнях, а також у сфері бізнесу при відсутності чітко сформульованої 

регіональної політики в Перській затоці, як у США, де вже з 1970-х рр. 

виокремлюється вказаний регіональний напрямок.  

3. Формування і реалізація зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 

Перської затоки базується на врахуванні місця цього регіону в світовій 

політиці та економіці, яке зазнало значної трансформації в межах періоду, що 

досліджується. Формування єдиного геополітичного комплексу в районі 

Перської затоки відбувається з 70-х років ХХ століття після отримання 

незалежності всіма суб’єктами регіональних міжнародних відносин. 

Традиційно особливе місце регіону Перської затоки в світовій політиці та 

економіці визначалося з врахуванням факторів як геополітичного, так і 

геоекономічного характеру, перш за все великої енергетичної, стратегічної, 

безпекової та культурно-релігійної цінності. Встановлення контролю над 

регіоном Перської затоки розглядалось в якості фактору впливу на глобальні 
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політичні процеси. Саме тому історично Перська затока являла собою регіон, 

де стикалися інтереси великих держав– спочатку Османської імперії і 

Великої Британії, потім Великої Британії і США, США та СРСР, а на 

сучасному етапі – США, КНР, ЄС, Японії, РФ. Перш за все це пов’язано з 

найважливішою роллю регіону в системі глобальної енергетичної безпеки, 

оскільки там знаходяться величезні поклади нафти та газу.  

Виключно важливе значення має регіон Перської затоки і у 

цивілізаційному, культурно-релігійному вимірі. Він є колискою 

мусульманської релігії, де розташовані головні святині ісламу, співіснують 

головні напрями ісламу – сунізм і шиїзм, арабський світ взаємодіє з 

іранською субцивілізацією. В специфічній субрегіональній структурі можна 

виділити дві підсистеми – іранську і арабську. Внаслідок складного етно-

конфесійного складу, цивілізаційних розбіжностей, присутності неарабського 

Ірану субрегіональна система Перської затоки набула складного 

комбінованого гетерогенного характеру.  

Важливим фактором, який визначає сучасний стан і майбутнє сучасної 

цивілізації, залишається доступ до нафти Перської затоки, а держави цього 

регіону відігравали, відіграють і продовжуватимуть у майбутньому 

відігравати величезну роль у світі.  

Дослідження зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської 

затоки, виокремлення її від більш широкого контексту близькосхідної 

стратегії пояснюється субрегіональними відмінностями, що потребує 

врахування цих відмінностей в китайській зовнішньополітичній стратегії. 

По-перше, держави Затоки є ключовими експортерами нафти та газу на 

світовому ринку. По-друге, арабські монархії Перської затоки, об’єднані в 

РСАДПЗ, реалізують стратегію максимально можливої модернізації 

національних економік з пріоритетом на ненафтові сектори господарства при 

збереженні соціальної підтримки корінного населення; ці держави мають 

найкращі показники економічного зростання серед всіх країн Близького 
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Сходу; являють собою ключову в економічному відношенні частину 

арабського світу за такими показниками, як абсолютний обсяг ВВП, за 

рівнем доходів на душу населення, що робить їх співставними за фінансовою 

значущістю з розвинутими країнами, оскільки країни РСАДПЗ знаходяться в 

проміжному стані між розвинутими країнами і азійськими країнами, що 

розвиваються, зокрема новими індустріальними країнами. Це має особливе 

значення для Китаю, який претендує на роль лідера країн, що розвиваються.  

По- третє, в цих державах діє достатньо ефективна система отримання і 

розподілу прибутків від нафти та газу. Вони проводять курс на максимально 

можливий перерозподіл нафтових прибутків в нові сфери економічної 

діяльності і матеріальні активи, такі, як сучасна інфраструктура 

господарства, виробничі потужності, житлове будівництво, освіта, наука і 

охорона здоров’я, туризм, нерухомість, транспортні мережи світового 

значення, логістика і комерційне обслуговування товарних потоків, 

телекомунікації, інтернет-технології, «зелені технології». В основі стійкого 

розвитку економіки цих держав лежить не тільки постійне надходження 

прибутків від експорту нафти та газу, але й накопичені фінансові резерви, за 

рахунок яких здійснюються масштабні економічні проекти. Вони володіють 

значними фінансовими резервами, частина яких інвестується в соціальну 

сферу, що в свою чергу забезпечує більш високий рівень економічної та 

політичної стабільності. Фактор політичної стабільності не може не 

враховуватись КНР, економічним інтересам якої було завдано значні збитки 

під час подій Арабської весни, зокрема в країнах Північної Африки. 

 Нарешті, правлячі кола країн-членів РСАДПЗ досить успішно 

проводять політику диверсифікації експорту. Ними також враховуються 

ризики розміщення фінансових резервів виключно на депозитах і в 

інвестиційних фондах в США та інших промислово розвинутих країн. Це 

змушує їх перейти до більш гнучкої фінансової політики, яка передбачала 

зміну характеру і спрямованості капіталовкладень. Це і реалізація нових 
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проектів в регіоні, зокрема в будівництві, інфраструктурі, нафтогазової 

індустрії. Це реконструкція портів, житлове будівництво, будівництво метро, 

соціальних об’єктів, об’єктів комунальної інфраструктури. Це створює 

додаткові можливості для китайської політики в регіоні.  

Таким чином, якщо раніше особливе місце регіону Перської затоки в 

світовій політиці та економіці визначалося з врахуванням перш за все його 

великої енергетичної цінності, то в сучасній системі міжнародних відносин 

особлива роль країн регіону посилюється внаслідок масштабів і темпів їх 

технологічного розвитку. Регіон перетворюється в один з центрів 

міжнародної політики і економічних відносин. 

Особливості формування і реалізації зовнішньополітичної стратегії 

КНР в регіоні Перської затоки визначаються місцем цього регіону в світовій 

політиці та економіці, яке зазнало значної трансформації в межах періоду, що 

досліджується. На підставі аналізу основних напрямів регіональних 

трансформацій визначено їх вплив на політику Китаю в Перській затоці, на 

систему його зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів і на 

шляхи реалізації політики Пекіну в цьому регіоні.  

Зовнішньополітична діяльність КНР свідчить, що вона орієнтується на 

поступове нарощування своєї міжнародної відповідальності з метою 

зміцнення не тільки регіональних, але й глобальних позицій. Потреба в 

диверсифікації джерел ресурсів, перш за все енергоносіїв, здійснювала вплив 

на географію інтересів китайської дипломатії і виступала найважливішою 

детермінантою зовнішньої політики КНР, що призводить до посилення 

значення регіону Перської затоки в системі її зовнішньополітичних 

пріоритетів. Активізація економічної політики КНР в регіоні призводить до 

активізації політичної складової і зіткнення з іншими державами. 

В період біполярного протистояння в зовнішній політиці Пекіну 

домінували політичні елементи, роль КНР на Близькому Сході обмежувалась 

підтримкою радикальних арабських режимів проти імперіалізму та 
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колоніалізму, що знайшло відображення у п’яти принципах відносин Китаю з 

арабськими країнами, а саме підтримка національної незалежності і ведення 

боротьби проти імперіалізму, старих та нових колонізаторів; підтримка 

політики нейтралітету та неприєднання; підтримка єдності арабських країн 

щодо вибору шляхів розвитку; підтримка засобів вирішення арабськими 

країнами внутрішніх проблем, заснованих на принципах невтручання у 

внутрішні справи; повага з боку Китаю свободи та нейтралітету арабських 

країн і політика невтручання в їх внутрішні справи.  

Складний комбінований характер близькосхідної регіональної системи 

визначається його неоднорідністю та наявністю субрегіонів їз власною 

специфікою. Специфічні риси субрегіональної системи в Перській затоці 

викликають потребу у врахуванні цієї специфіки при формуванні 

зовнішньополітичної стратегії Китаю в регіоні, яка має свої особливості, 

характерні риси та специфіку, що вирізняє її від загального близькосхідного 

контексту. Зовнішньополітична стратегія КНР в регіоні Перської затоки 

формувалась і еволюціонувала на протязі періоду, що досліджується. Її 

характерними рисами є створення багаторівневої системи двостороннього та 

багатостороннього діалогу з державами Перської затоки на різних державних 

рівнях, а також у сфері бізнесу при відсутності чітко сформульованої 

регіональної політики в Перській затоці, як у США, де чітко виокремлюється 

вказаний регіональний напрямок.  

4. Активізація геополітичних і геоекономічних інтересів КНР в регіоні 

Перської затоки стає одним з найбільш помітних геополітичних трендів 

останніх років. Відносини Китаю з країнами Перської затоки еволюціонували 

та змінювались під впливом факторів як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру у відповідності до потреб внутрішнього розвитку, які зумовлювали 

зміну його зовнішньополітичних пріоритетів. На прикладі 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки доведено, що у 

сучасному світі геополітичні та геоекономічні інтереси держави тісно 
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пов’язані між собою. Реалізація геоекономічних інтересів Китаю в цьому 

регіоні спрямована на здобуття світової та регіональної могутності 

переважно економічним шляхом, збільшення його конкурентоспроможності, 

конвертацію економічної потужності КНР у політичний вплив на світовій 

арені. 

Визначальним фактором активізації політики КНР в регіоні Перської 

затоки стає енергетичний. З 1993 року Китай перейшов з групи 

постачальників енергоресурсів в групу імпортерів, з 2003 року він посідає в 

цій групі друге, а з 2011 року – перше місце. Ключовим моментом, що 

визначає успішний розвиток економіки Китаю, стає її стабільне 

енергозабезпечення, енергетична безпека перетворюється на основне 

завдання зовнішньополітичної стратегії держави, а стратегічною метою 

політики Китаю в регіоні Перської затоки стає доступ до нафти та 

забезпечення безпеки шляхів її транспортування. Регіон Перської затоки 

розглядається Пекіном як найважливіший плацдарм для розробки та 

реалізації стратегії забезпечення власної енергетичної безпеки.  

Інтереси КНР визначають її конкретні зовнішньополітичні цілі, які 

можна узагальнити наступним чином: 

- забезпечення поставок енергоносії; 

-  безпека шляхів транспортування енергоносій; 

- економічні, торгові інтереси, зокрема експорт китайських товарів та 

послуг, робочої сили: 

-  забезпечення політичної стабільності, недопущення політичної 

дестабілізації регіону. 

Основними засобами реалізації зовнішньополітичних цілей 

виступають: 

- встановлення системи «дружніх відносин» та «стратегічного 

партнерства» з РСАДПЗ та провідними державами регіону; 

- диверсифікація системи партнерства з країнами регіону; 
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- «неприєднання» до різних угрупувань країн в межах регіону, політика 

«балансування та вибіркової підтримки сторін»; 

- недопущення військового «переділу впливу» в межах регіону; 

- розробка механізмів багатосторонньої та двосторонньої взаємодії; 

- інвестування розвитку інфраструктури регіону, зокрема енергетичної; 

- співробітництво в галузі моделей модернізації і розвитку, експорт 

«китайської моделі розвитку»; 

- «ісламська дипломатія»; 

- створення альтернативи посиленню позицій інших зовнірегіональних 

акторів, зокрема на основі використання можливостей китайської економіки; 

- самоідентифікація в якості лідера країн, що розвиваються. 

Для реалізації своїх інтересів в регіоні Перської затоки Китай 

використовує відповідний інструментарій, який включає до себе економічні, 

політичні, військово-політичні, культурні та інші методи впливу. Перед 

Пекіном постають завдання внесення коректив до своєї політики і здійснення 

наукового планування довго- та середньострокової стратегії з врахуванням 

стратегічного значення регіону і на основі традиційних принципів китайської 

дипломатії. Пекін наголошує на продовженні політики невтручання, в той же 

час акцентуючи увагу на необхідності захисту інтересів Китаю, перш за все 

економічних. Активізація співробітництва відбувається в усіх сферах, в тому 

числі і в політичній. Якщо раніше пріоритетними формами співробітництва 

були економічна, перш за все енергетична, і військова сфери, більша увага 

стала приділятися політичному і соціокультурному співробітництву. 

Важливими напрямками стало співробітництво по проблемам захисту миру в 

близькосхідному регіоні; по проблемі безпеки Перської затоки; по проблемі 

нерозповсюдження ядерної зброї; співробітництво в галузі реалізації 

довгострокових проектів «Економічного поясу Великого Шовкового шляху» 

і «Морського Шовкового шляху».  
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5. Після закінчення холодної війни і розпаду СРСР в Перській затоці 

новою політичною реальністю стало прагнення США затвердити себе в 

якості єдиної сили, здатної нести відповідальність за регіональну 

стабільність. Вашингтон неодноразово підкреслював «життєво важливий 

характер» своїх інтересів в регіоні Перської затоки. США будуть і надалі 

спромагатись зберегти там свою роль, зокрема завдяки контролю над 

джерелами енергоносіїв та шляхами їх транспортування. США виступали як 

в якості найбільш активного зовнішнього політичного та військового 

фактору міжнародних відносин в регіоні Перської затоки, так і головного 

зовнішнього чинника формування і реалізації зовнішньополітичної стратегії 

КНР в цьому регіоні. 

В період постбіполярності досить чітко простежується тенденція до 

посилення позицій КНР в регіоні Перської затоки. Важливим засобом 

забезпечення зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів КНР 

стало створення альтернативи впливу інших геополітичних акторів на основі 

використання можливостей китайської економіки. В той же час Пекін 

офіційно декларував неперешкоджання країнам, які вже мають там значний 

вплив – США, Японії, країнам ЄС.  

Що стосується Російської Федерації, то незважаючи на наявність у 

Китаю та Росії власних, багато в чому не співпадаючих інтересів в регіоні 

Перської затоки, зокрема в галузі цін на енергоносії, немає підстав для 

припущення щодо гострого суперництва двох держав в даному регіоні як про 

процес, який може мати гострий чи неминучий характер. В найближчі роки 

передбачається, що залежність КНР від близькосхідної нафти може 

скорочуватись за рахунок нарощування споживання російських 

енергоресурсів.  

Хоча на Заході активізацію політики Китаю на Близькому Сході, 

зокрема в регіоні Перської затоки розглядають як претензію на глобальне 

лідерство, Китай, на відміну від Сполучених Штатів, не визначає загальний 
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напрям геополітичних процесів в цьому регіоні. Тому енергетична безпека 

Китаю багато в чому буде залежати від рівня співробітництва і 

взаєморозуміння між КНР та Сполученими Штатами.  

6. Система зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів 

Китаю по відношенню до суб’єктів міжнародних відносин в районі Перської 

затоки визначається як економічним значенням того чи іншого актора, 

значенням торговельно-економічного співробітництва з ним Пекіну, так і 

ступенем його політичного впливу. Реалізація зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних інтересів КНР в регіоні Перської затоки найбільш 

ефективно може бути забезпечена за рахунок співробітництва з країнами, які 

займають ключове місце на геостратегічній карті регіону. Для КНР такими 

країнами були Саудівська Аравія, Іран та Ірак (до 2003 р.). КНР враховувала 

як інтенсивність і спрямованість формування регіональних центрів сили, так 

і ступінь їх готовності до розширення двосторонньої взаємодії з Пекіном. На 

підставі цього пріоритетними для політики Пекіну в регіоні Перської затоки 

є відносини з Саудівською Аравією, ОАЄ та Кувейтом, в той час як ІРІ є 

одним з пріоритетних стратегічних партнерів КНР на глобальному рівні. 

Завдяки своїй політиці балансування та вибіркової підтримки сторін, 

Китай прагне зберігати досить позитивні відносини як із Саудівською 

Аравією, так і з Іраном. В Саудівській Аравії та Кувейті КНР стикається з 

жорсткою конкуренцією з боку США, в Ірані – з боку Японії та РФ.  

З початку 1990-х років одним з головних напрямів 

зовнішньополітичної стратегії КНР в Перській затоці стало створення 

системи партнерських відносин з державами та групами держав регіону. 

Особливостями політики партнерства стали відмова від прямого виклику 

існуючому міжнародному порядку; відмова від вступу у будь-які союзи з 

метою протидії третій державі; активне просування механізмів консультацій і 

співробітництва; пошук шляхів збігу або близькості взаємних інтересів. 
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Конкретні форми партнерства з країнами Затоки в зовнішній політиці 

КНР еволюціонували у часі і відрізнялися значним різноманіттям. 

Найчастіше зустрічалася дефініція «відносини стратегічного партнерства». 

Інколи використовуються і індивідуалізовані дефініції. 

Таким чином, головним принципом відносин нового типу КНР з 

державами регіону Перської затоки є взаємовигідне економічне 

співробітництво. Воно передбачало як розвиток двостороннього 

співробітництва, так і співробітництво з регіональними організаціями, 

зокрема Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. 

7. Формування багаторівневої системи двостороннього та 

багатостороннього співробітництва відбувалось в декілька етапів. 

На першому етапі (1980-ті рр.) закладались передумови її створення, 

зокрема відбувається вставлення дипломатичних відносин КНР з країнами 

Затоки.  

На другому етапі (1990-ті рр.) створюється система партнерських 

відносин з державами Перської затоки на двосторонньому рівні і 

розробляються механізми політичних та економічних консультацій з 

РСАДПЗ на багатосторонньому рівні. На цьому етапі можна вести мову 

тільки про початок співробітництва в багатосторонньому форматі.  

На третьому етапі (2000-і рр.) система двостороннього співробітництва 

доповнюється повноцінним співробітництвом КНР з РСАДПЗ в 

багатосторонньому форматі. З 2002 року, після приходу до влади «четвертого 

покоління керівників» на чолі з Ху Цзіньтао, КНР розпочала створення 

постійного механізму співробітництва та консультацій (діалог КНР-

РСАДПЗ). Була творена спільна торгово-економічна комісія по співпраці і 

відбувається офіційний запуск двостороннього консультаційного механізму. 

КНР і РСАДПЗ підписують Угоду про торгово-економічне, інвестиційне і 

технічнологічне співробітництво. Відбувається поступове налагодження 
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стратегічного діалогу. активізація двосторонніх консультацій і координації в 

міжнародних і регіональних справах.  

На наступному, четвертому етапі, з 2010 році КНР і РСАДПЗ 

встановили «відносини стратегічного і всебічного співробітництва і 

спільного розвитку» і перейшли до стратегічного діалогу в форматі КНР-

РСАДПЗ, чому сприяло як ефективне співробітництво в рамках РСАДПЗ – 

Китай і активізація політики Китаю в регіоні, зокрема на двосторонньому 

рівні, так і поглиблення інтеграційних процесів в самій організації, зокрема 

створення спільного ринку і митного союзу. Сторони затвердили «План 

спільних дій у сфері економіки, торгівлі та інвестицій і технічного 

співробітництва на період 2012 – 2015 рр.», до якого увійшли цілі, механізми 

та програми співробітництва в галузі торгівлі, інвестицій, промисловості, 

фінансової, грошово-кредитної та економічної сфери, сільського 

господарства та продовольчої безпеки, транспорту та туризму, навчання і 

розвитку, а в ході третього раунду стратегічного діалогу в Пекіні 17 січня 

2014 року ухвалили «План дій зі стратегічного діалогу між РСАДПЗ і КНР на 

2014 – 2017 рр.», в якому було визначено цілі співпраці між двома сторонами 

в галузі політики, економіки, торгівлі, енергетики та охорони навколишнього 

середовища і зміни клімату, культури, освіти, охорони здоров'я, спорту і т.д. 

На початкових етапах до основних напрямів багатостороннього 

співробітництва КНР з РСАДПЗ відносяться співпраця в енергетичній та 

нафтодобувній галузях, торгово-економічне співробітництво, сфера 

інфраструктурного будівництва, переговори щодо створення зони вільної 

торгівлі. Надалі розширяється співробітництво в галузі політики, економіки, 

торгівлі, енергетики та охорони навколишнього середовища і зміни клімату, 

культури, освіти, охорони здоров'я, спорту і т.д. Важливий напрям 

співробітництва КНР з РСАДПЗ пов`язаний з реалізацією проекту 

відновлення так званого «Економічного поясу шовкового шляху» і 

«Морського шовкового шляху XXI століття». 
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Таким чином, на основі аналізу багаторівневої системи двостороннього 

та багатостороннього співробітництва автором доведено визначальну роль 

багатостороннього співробітництва в межах РСАДПЗ, з’ясовано його етапи і 

напрями, зроблено висновки щодо його ефективності. Співпраця Китаю з 

РСАДПЗ та двостороннє співробітництво з державними Перської затоки 

взаємно доповнюють і сприяють один одному. Внаслідок цього було 

створено багаторівневу систему двостороннього та багатостороннього 

діалогу на різних державних рівнях, а також у сфері бізнесу. РСАДПЗ, до 

складу якої входять шість держав Перської затоки з восьми (за виключенням 

Ірану та Іраку) розглядається в якості самостійного актора регіональних 

відносин. РСАДПЗ грає важливу роль в поглибленні та диверсифікації форм 

стратегічного партнерства між Китаєм та країнами регіону. Відносини в 

межах програми «КНР-РСАДПЗ» виступають в якості важливої сфери і 

дієвого інструменту реалізації зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних 

інтересів КНР в регіоні. 

Багатостороннє співробітництво КНР з різними міжнародними 

організаціями та участь в інтеграційних процесах розглядаються в якості 

свідчення змін у зовнішньополітичному курсі цієї держави на сучасному 

етапі. Вони відображають прагнення Китаю до встановлення стабільних 

відносин з країнами, від яких залежить його економічне та політичне 

зростання, зокрема державами Перської затоки.  

Зацікавленість Китаю в розбудові відносин з країнами Затоки 

пояснюється цілою низькою чинників. Серед них слід назвати: 

- план КНР по створенню «економічного поясу шовкового шляху» і 

«морського шовкового шляху XXI століття», що є найважливішим елементом 

стратегії реалізації «китайської мрії» про відродження нації. Цей план 

передбачає подальше активне залучення країн-членів РСАДПЗ до кола 

китайських торгових, економічних і геополітичних інтересів; 
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- відносини партнерства в енергетичній галузі, які викликані 

зростаючою потребую КНР в енергоносіях; 

- зацікавленість Китаю в співробітництві у сфері інфраструктурного 

будівництва;  

- прагнення до створенням зони вільної торгівлі між КНР та країнами 

РСАДПЗ;  

- спільна зацікавленістю в розв’язанні питань, пов’язаних з створенням 

системи регіональної безпеки та нерозповсюдженням ядерної зброї і т. інше. 

В Китаї розраховують, що РСАДПЗ вийде на шлях побудови «гармонічного 

регіону», який має розвиватись у відповідності з концепцією «гармонічного 

світу»; 

- КНР розглядає країни регіону в якості альтернативної сили на 

міжнародній арені, що пов’язано з процесами глобалізації, взаємовпливу і 

взаємозалежності країн світу в ХХІ столітті. 

З початку 1990-х років одним з головних напрямів 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки стало створення 

системи партнерських відносин з державами та групами держав регіону. 

Головним принципом відносин нового типу КНР з державами регіону 

Перської затоки є взаємовигідне економічне співробітництво. Воно 

передбачало як розвиток двостороннього співробітництва, так і 

співробітництво з регіональними організаціями, зокрема РСАДПЗ. 
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