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Abstract

Ukrainian-Chinese relations have taken on new importance since 2010, along 
with the economic crisis. Ukraine tried (like the U.S.) to get new sources of fund-
ing for business, but primarily as an antidote to the stagnation of the Ukrainian 
economy. The multiplicity of agreements signed between Ukraine and China in 
2010–2013 was also demonstrates that Ukraine was looking for a new direction of 
foreign policy. The strategic partnership between Ukraine and China is primar-
ily economic and economic, not political. However, the perception of China in 
Ukraine is carried out through the prism of state influence on the political, eco-
nomic and social processes in the world. China on the other hand see Ukraine in 
the context of the so-called region. New Eastern Europe (including Belarus and 
Moldova), which is regarded by Beijing as an opportunity to expand markets to 
sell their goods to the markets of the EU and the Customs Union.

K e y w o r d s : Ukraine, China, the strategic partnership, multi-vector policy, 
economic cooperation

Абстракт

Украинско-китайские отношения получили значение с 2010-го года вместе 
с экономическим кризисом. Украина пыталась (как и США) найти новые 
источники финансирования для экономической деятельности, но прежде 
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всего – противоядие от застоя украинской экономики. Большинство под-
писанных договоров между Украиной и Китаем в 2013 г. свидетельствует 
также о том, что Украина искала нового направления зарубежной полити-
ки. Стратегическое партнёрство между Украиной и Китаем является пре-
жде всего экономическим, а не политическим. Однако Китай на Украине 
воспринимается как пример влияния государства на политические, эко-
номические и общественные вопросы в мире. Китай в свою очередь вос-
принимает Украину в контексте региона так называемой новой Восточной 
Европы (вместе с Беларусью и Молдавией), воспринимаемой Пекином как 
возможность расширения рынков продаж своих товаров на рынки ЕС и Та-
моженного союза.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Украина, Китай, стратегическое партнерство, 
многавекторная политика, экономическое сотрудничество

Wstęp

Powstanie nowego niepodległego państwa ukraińskiego, po upadku 
Związku Radzieckiego zmieniło postrzeganie kształtowania polityki 

zagranicznej. Globalizacja stosunków międzynarodowych przyniosła my-
ślenie nie tylko o stosunkach z najbliższymi państwami sąsiadującymi, ale 
pozwoliła skupić się na nawiązaniu stosunków z głównymi graczami na 
arenie międzynarodowej oddalonymi od granic tj. Chiny czy USA. Ukra-
ina po uzyskaniu niepodległości w 1991 r. otrzymała możliwość kreowa-
nia własnej polityki zagranicznej. Jednak brak koncepcji na jej prowadze-
nie stało się przyczyną prowadzenia polityki niezdecydowania, a zarazem 
dało początek ukraińskiej polityce wielowektorowości. Polega ona na cią-
głym balansowaniu między proeuropejskim oraz prorosyjskim wektorem 
polityki zagranicznej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie uwypukliły zna-
czenie geopolitycznego usytuowania Ukrainy oraz potencjału gospodar-
czego i społecznego tego państwa dla Europy. Podejmowane przez UE oraz 
Rosję kroki w kierunku zbliżania Ukrainy do integracji z dwoma podmio-
tami międzynarodowymi, powodują ciągłe dryfowanie między tymi dwo-
ma kierunkami integracji, mianowicie Unią Europejską a Unią Celną. 
W sytuacji napięć na linii Kijów–Moskwa oraz braku zaangażowania UE 
w stosunki z Ukrainą, poszukiwanie nowego wektora polityki zagranicz-
nej staje się dla Ukrainy bardzo pożądane. Tym samym w polityce zagra-
nicznej Ukrainy przez bardzko krótki okres uwypuklił się również kie-
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runek chiński. Dlatego, zdaniem autorek, należy wyjaśnić na ile możliwe 
jest ciągłe dryfowanie w polityce zagranicznej Ukrainy między UE a Ro-
sją, a w jakim stopniu możliwy jest wybór trzeciej drogi, tj. partnerstwa 
strategicznego z Chinami? Celem artykułu jest analiza stosunków ukra-
ińsko-chińskich w kontekście możliwości utworzenia się nowego wektora 
ukraińskiej polityki zagranicznej. W związku z powyższym należy zasta-
nowić się jakie miejsce mogą zająć Chiny w polityce zagranicznej Ukra-
iny? W jakim stopniu prawdopodobne jest, że trzeci wektor może przewa-
żyć kierunek proeuropejski bądź prorosyjski? Biorąc pod uwagę tendencję 
w polityce zagranicznej Ukrainy autorki zakładają, że w dużym stopniu 
jest możliwa intensyfikacja współpracy w ramach trzeciego wektora, co 
w dużym stopniu może przyczynić się do nadania nowej jakości ukraiń-
skiej polityce wielowektorowości. Tym samym zwrot w polityce zagranicz-
nej Ukrainy w kierunku Chin ma duże szanse zdominować inne kierunki. 
Jednakże będzie to możliwe tylko w sytuacji ukształtowania się partner-
stwa strategicznego (które to zostało określone w dokumencie z 5 grudnia 
2013 r.) między Ukrainą a Chinami oraz w sytuacji osłabienia bądź kryzy-
su współpracy na innych wektorach.

Kształtowanie partnerstwa strategicznego nabiera nowej jakości i od-
bywa się na poziomie regionalnym, międzyregionalnym oraz międzykon-
tynentalnym. Według Krzysztofa Bałonia, „w znaczeniu formalnym part-
nerstwo strategiczne to takie stosunki pomiędzy określonymi podmiotami, 
które są nawiązywane przez przedstawicieli tych podmiotów. Chodzi tu 
o wszelkiego rodzaju oświadczenia składane podczas oficjalnych spotkań, 
oświadczenia zawarte i podpisywane w deklaracjach, oświadczenia zawar-
te podczas wywiadów prasowych, telewizyjnych, radiowych i innych” (Ba-
łoń, 2001, s. 412–413). Zatem partnerstwo strategiczne przewiduje budowę 
długoterminowej współpracy, polegającą na wytworzeniu wspólnej strate-
gii w celu realizacji wspólnych interesów (Prokop 2011, s. 257–258).

Stosunki dyplomatyczne Ukrainy z Chinami nawiązano jeszcze w la-
tach dziewięćdziesiątych XX w. W latach 1994–2004 r. odbywa się proces 
kształtowania stosunków bilateralnych między państwami, a po wydarze-
niach w 2004 r. dochodzi do ochłodzenia na linii Kijów–Pekin. Inten-
sywny dialog między stronami rozpoczyna się w 2010 r., gdy prezyden-
tem zostaje Wiktor Janukowycz. Poprzednicy W. Janukowycza skupiali się 
na realizacji polityki zagranicznej w ramach dobrze znanych wektorów: 
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wektora wschodniego, poprzez kształtowanie partnerstwa strategicznego 
z Rosją oraz wektora zachodniego, polegającego na nawiązywaniu współ-
pracy z państwami oraz organizacjami zachodnimi1. Prowadzoną w ten 
sposób politykę zagraniczną określa się jako politykę wielowektorowości. 
W związku z powyższym, autorki skupią się na analizie stosunków ukra-
ińsko-chińskich po objęciu prezydentury przez W. Janukowycza, gdyż bio-
rąc pod uwagę zainteresowanie Ukrainy współpracą z państwami regionu 
Azji i Pacyfiku, okres ten był najefektywniejszy dla kształtowania partner-
stwa strategicznego z Chinami, a zarazem poszukiwania trzeciego wektora 
ukraińskiej polityki zagranicznej. Wyznaczając priorytety polityki zagra-
nicznej, Ukraina ukształtowała trzy wymiary kształtowania partnerstwa 
strategicznego: 
 1) integracja z UE;
 2) integracja z głównymi graczami na arenie międzynarodowej (USA, 

Rosja, Chiny);
 3) współpraca na poziomie regionalnym (Gruzja, Mołdawia, Polska, 

Rumunia, Turcja etc.) (Нова зовнішня, 2010).

Koncepcje prowadzenia polityki zagranicznej Ukrainy 

„Za początek formułowania celów w polityce zagranicznej Ukrainy uzna-
je się uchwaloną 16 lipca 1990 r. przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej Deklarację o suwerenności państwowej, 
w której to znalazł się zapis mówiący o bezpośrednim udziale w procesach 
i strukturach europejskich (Декларація, 1990). Pierwszym dokumentem, 

1 Początek polityki wielowektorowości datuje się na prezydenturę Leonida Kraw-
czuka (1991–1994). W tym czasie Ukraina poszukiwała właściwego kierunku integracji. 
Etap, w którym nastąpiła krystalizacja polityki wielotorowości rozpoczyna się z momen-
tem objęcia urzędu prezydenta przez Leonida Kuczme w 1994 r. i trwa do 1998 r. Na tym 
etapie Ukraina skupiała się na współpracy z Rosją, jednakże władze zabiegały o podtrzy-
manie stosunków ze strukturami Zachodu. Etap trzeci trwał przez okres drugiej kadencji 
prezydenckiej L. Kuczmy (1999–2004), charakteryzował się porzuceniem przez Ukrainę 
euroatlantyckiego kursu polityki zagranicznej na rzecz kierunku prorosyjskiego (Wspól-
na Przestrzeń Gospodarcza). Kolejny etap wielotorowości przypada na 2005 r. Wraz z ko-
lejnymi wyborami prezydenckimi Ukraina powróciła do balansowania między struktu-
rami Wschodu i Zachodu (Bruski, Chojnowski, 2006, s. 233; Olszański, 2003, s. 125–127; 
Shmelova, 2008, s. 31–51).
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którym określono cele polityki zagranicznej Ukrainy jest rozporządze-
nie z 2 lipca 1993 r. Podstawowe kierunki polityki zagranicznej Ukrainy 
(Закон України, 1993). Dla badanej materii najważniejszy jest rozdział 
trzeci rozporządzenia, w którym to określono kluczowe obszary działal-
ności zagranicznej Ukrainy:
 1. Rozwój stosunków dwustronnych.
 2. Udział w regionalnej współpracy.
 3. Współpraca w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw.
 4. Członkostwo w ONZ i innych uniwersalnych organizacjach mię-

dzynarodowych.
W ramach relacji dwustronnych określono współpracę z państwami, 

z którymi Ukraina ma bezpośrednią granicę, zwłaszcza z Rosją i państwa-
mi Europy Środkowej i Wschodniej, członkami UE i NATO, państwami 
bałkańskimi oraz państwami Azji i Pacyfiku, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 
Wymieniono takie państwa, jak: Japonię, Koree Południową, Singapur, 
RPA, Australia, Indie, Chiny, Egipt i Izrael. Z dokumentu wynika jedno-
znacznie, że Chiny funkcjonowały w świadomości przywódców Ukrainy, 
ale bardziej przez pryzmat regionu niż jako potencjalnego partnera poli-
tycznego czy gospodarczego.

Należy podkreślić, że istniały również inne koncepcje na prowadze-
nie ukraińskiej polityki zagranicznej poza polityką wielowektorowości. 
Do grupy najbardziej dominujących koncepcji polityki zagranicznej na-
leży zaliczyć politykę neutralności (pozablokowości), która miała polegać 
na nieuczestniczeniu Ukrainy w żadnym z międzynarodowych kierun-
ków integracji. Tzw. „doktryna Pawłyczki” była pierwszą doktryną pro-
wadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dlatego, że po uzyskaniu 
niepodległości Ukraina w Doktrynie wojennej Ukrainy z 1993 r. zadekla-
rowano zrzeszenie się broni jądrowej i przyjęcie na stałe statusu państwa 
nienuklearnego. W 1992 r. Rosja zaproponowała przystąpienie Ukrainy do 
Układu o bezpieczeństwie zbiorowym WNP, tzw. Układ Taszkienckiego. 
Propozycję tę Ukraina odrzuciła, powołując się właśnie na status państwa 
neutralnego. Wydaje się, że taka polityka była odzwierciedleniem sytuacji 
wewnątrz państwa. Ponadto obawiano się w jaką organizację przekształ-
ci się NATO. Dlatego część ukraińskich badaczy wnioskuje, iż wybranie 
opcji neutralności na początku państwowości Ukrainy było dobrym posu-
nięciem (Перепелиці, 2002, s. 118; Павленко, 2001). Niestety okres kiero-
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wania się koncepcją neutralności był bardzo krótki i już w 1997 r. przyjęto 
nową Koncepcje bezpieczeństwa narodowego.

Od 1991 r. Ukraina próbowała wszystkich możliwych dróg integracji, 
jednak nie doprowadziło to wyboru jednej opcji i stałe podążanie w jed-
nym kierunku. Należy również podkreślić, że aby integracja z jakimikol-
wiek strukturami była skuteczna i zakończyła się sukcesem, obie strony 
muszą kierować wzajemnie odpowiednie działania wobec siebie. UE do 
2004 r., czyli do momentu największego rozszerzenia i pomarańczowej re-
wolucji nie podejmowała zbyt wielu kroków w celu przyciągnięcia Ukrainy 
do UE, ale i Ukraina nie wyrażała takiej chęci2. Dla UE 2004 r. doprowadził 
do powstania jednolitej koncepcji polityki wschodniej, „zintensyfikowano 
kontakty na poziomie bilateralnym oraz utworzono wielostronne insty-
tucje współpracy m.in. wysyłając 120-osobową Misję Pomocy Granicznej 
EUBAM na pograniczu mołdawsko-ukraińskim i 200-osobową misję ob-
serwacyjną w Gruzji” (Piskorska, 2012; Galewska, 2013, s. 53–72). Również 
Polska wspierała eurointegracyjne dążenia Ukrainy. Ponadto Polska była 
inicjatorem i głównym pomysłodawcą (razem ze Szwecją) programu UE 
„Partnerstwa Wschodniego”, mającego na celu poprawę stosunków UE nie 
tylko z Ukrainą, ale również z Azerbejdżanem, Armenią, Gruzją, Mołda-
wią i Białorusią (Antoniuk, Krayevska, 2012, s. 101–110).

Polityka wielowektorowości miała doprowadzić do zachowania stra-
tegicznej równowagi między Europą a Rosją. Również bardzo podobnie 
tą politykę widziano w Europie. Państwa zachodnie nawiązywały do po-
trzeb bądź integracji z Europą, bądź pozostawania nadal w strefie wpły-
wów Rosji. Często w literaturze polskiej taki sposób prowadzenia polityki 

2 Wiąże się to z tym, że okres po pomarańczowej rewolucji był najdogodniejszym 
dla rozwoju stosunków ukraińsko-unijnych. Ukraina uzyskała możliwość wyboru nowe-
go wektora polityki zagranicznej (prezydent W. Juszczenko deklarował, że Ukraina zry-
wa z prowadzeniem polityki wielowektorowości i wybiera proeuropejski wektor). Mimo 
sprzyjających warunków nie doszło do intensyfikacji stosunków na linii Bruksela–Kijów. 
Po wydarzeniach pomarańczowej rewolucji Ukraina nie dokonała reform (politycznych, 
gospodarczych), nie doszło do wymiany elity rządzącej (W. Janukowycz zostaje szefem 
rządu), co strona unijna odebrała jako brak zaangażowania się państwa w integrację eu-
ropejską, tym samym paradoksalnie mimo sprzyjających warunków rozwijania współ-
pracy po 2004 r. Ukraina znalazła się na marginesie unijnej polityki zagranicznej. Wy-
wołuje to w efekcie rozczarowanie po obu stronach. Ukraina nie widzi wsparcia ze strony 
Unii, a Unia nie widzi zaangażowania się Ukrainy (Stankiewicz, 2013, s. 27–53).
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zagranicznej przez Ukrainę postrzegany był jako słabość ukraińskich lide-
rów. Taras Kuzio ocenia to balansowanie prezydenta jako politykę służącą 
wyłącznie zagwarantowaniu interesów władzy wykonawczej i oligarchów, 
a nie Ukrainy jako państwa (Kuzio, 2002, 26 kwietnia).

Kolejna koncepcja to euroazjatycka czyli wschodni kierunek integracji 
Ukrainy widoczny był podczas dwóch kadencji prezydenta Leonida Kucz-
my. Kierunek ten jest nadal bardzo aktualny „identyfikowany jest ten pro-
ces poprzez takie projekty jak: «Umowa o zbiorowym bezpieczeństwie», 
«Sojusz gospodarczy», «Układ celny», «Euroazjatyckie Stowarzyszenie Go-
spodarcze» czy «Wspólna Przestrzeń Gospodarcza» (Tymliw, 2007, s. 114). 
W koncepcji tej kierunek wschodni upatrywany jest jedynie przez pryzmat 
Rosji, dopiero kryzys gospodarczy 2008 r. pozwolił na odnowienie relacji 
z Chinami. Ponieważ spodziewano się, że Chiny w dobie kryzysu ekono-
micznego mogą swoimi inwestycjami podźwignąć państwo z kryzysu go-
spodarczego i być przeciwwagą wobec UE czy Rosji. Wydaje się, że kierun-
kiem wschodnim najbardziej zainteresowane są tzw. grupy oligarchiczne 
na Ukrainie. Oligarchia z pewnością dąży do władzy pełnej i pojawia się 
tam, „gdzie określona grupa finansowo-przemysłowo kontroluje całe bran-
że produkcyjne wraz z procesem podejmowania decyzji państwowych (np. 
Gazprom w Rosji)” (Szapowałenko, 2010, s. 255). Jednakże przy analizie 
preferencji ukraińskich oligarchów wobec polityki zagranicznej Ukrainy 
należy zachować ostrożną ocenę, gdyż nie należy poglądów wszystkich 
grup oligarchicznych traktować jako jeden pogląd3. Niektórzy analitycy 
podają, że u podstaw wielu kryzysów politycznych na Ukrainie leży kon-

3 Najważniejsze klany oligarchiczne to kijowski, dniepropietrowski i doniecki. 
Wszystkie te klany posiadają możliwość nacisku i kreowania rzeczywistości politycznej 
poprzez narzędzie wpływu jakim są media (posiadają swoje wydawnictwa, radiostacje 
oraz stacje telewizyjne) oraz potencjał ekonomiczny. Każdy z klanów ma własną wizję 
na temat polityki zagranicznej Ukrainy. Rinat Achmetow, który stoi na czele klanu do-
nieckiego, z jednej strony popiera integrację Ukrainy i UE; z drugiej twierdzi, że państwo 
ukraińskie potrzebuje czasu, by pewne unijne wymagania wdrożyć. Stosunki z Rosją 
określa za pomocą rzeczowników „sąsiad, partner i przyjaciel”, zwracając uwagę na to, 
że oba państwa powinno łączyć równoprawne i wzajemnie korzystne partnerstwo. Szef 
klanu dniepropietrowskiego Wiktor Pinczuk wobec relacji Ukrainy z Zachodem wypo-
wiada się za najszybszym wejściem Ukrainy do UE, ponieważ uważa, że ułatwi to ukra-
ińskim przedsiębiorcom dostęp do unijnego rynku. Dniepropietrowski oligarcha uważa, 
że realnym terminem przystąpienia Ukrainy do Unii to 2020 r. Uważa on też, że Ukraina 
nie powinna wybierać UE czy Rosja, lecz dążyć do normalizacji z obydwoma sąsiadami. 
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fliktów interesów właśnie grup oligarchicznych (Лісничук, 2000). Poza 
tym można podać identyfikacji pewne cechy, które wiążą się z prorosyj-
skością ukraińskich elit. Orest Subtelny wymienia między innymi koncep-
cje globalne, przestrzeń euroazjatycką, prawosławie czy imperium, prze-
noszenie nowoczesności z Rosji, a także kompleks niższości wobec Rosji 
(Subtelny, 1995, s. 190–194). 

Ewolucja stosunków ukraińsko-chińskich

W procesie kreowania pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej, po-
przez balansowanie pomiędzy wyborem wschodniego i zachodniego wek-
tora polityki zagranicznej, coraz bardziej istotne miejsce zaczyna odgrywać 
nowy wymiar polityki zagranicznej, tj. współpraca z państwami regionu 
Azji i Pacyfiku (Chiny, Korea, Japonia, Indie), a przede wszystkim kształ-
towanie partnerstwa strategicznego z Chinami. Stosunki ukraińsko-rosyj-
skie przypominają sinusoidę nieustanie ewoluując między tworzeniem się 
napięcia na linii Kijów–Moskwa, a kształtowaniem się partnerstwa stra-
tegicznego. Z kolei UE deklaruje, że Ukraina nie jest jej priorytetowym 
partnerem, a zarazem Unia domaga się demokratycznych przemian i do-
stosowania się Ukrainy do wymagań unijnych. Tym samym poszukiwanie 
nowego wektora polityki zagranicznej dla Ukrainy staje się coraz bardziej 
istotne. 

Postrzeganie Chin na Ukrainie odbywa się przez pryzmat wpływu pań-
stwa na polityczne, ekonomiczne i społeczne procesy na świecie. Chiny 
natomiast postrzegają Ukrainę w kontekście regionu tzw. nowej Europy 
Wschodniej (razem z Białorusią i Mołdawią), który jest traktowany przez 
Pekin jako możliwość poszerzenia rynków sprzedaży swoich towarów na 
rynki UE i Unii Celnej, położenie geopolityczne tych państw ułatwia Chi-
nom dostęp do obu rynków (Czwołek, 2013, s. 65).

Ukraina z Chinami do końca 2013 r. podpisała łącznie 287 porozumień 
(172 głównych oraz 115 dodatkowych, np. protokoły ze spotkań komisji), 
które regulują stosunki między państwami oraz współpracę naukowo-tech-
niczną, wojskową, handlowo-ekonomiczną czy społeczną (Договірно-

(Matsiyevsky, 2010,  s. 553–570; Kapuśniak, 2010,  s. 523–524;  Szeptycki, 2008, s. 52–58; 
Prokop, Piechowiak-Lamparska, 2013).
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правова база). Wśród porozumień należy wyróżnić Wspólny komunikat 
o ustanowieniu dyplomatycznych stosunków między Ukrainą a Chinami 
(Спільне Комюніке, 1992) z 4 stycznia 1992 r. (27 grudnia 1991 r. Chi-
ny uznały niepodległość Ukrainy), na mocy którego w marcu 1992 r. po-
wstała jednostka dyplomatyczna Chin na Ukrainie, natomiast w  1993 r. 
została ustanowiona ukraińska ambasada Pekinie. W październiku 1992 r. 
pierwszy Prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk odbył wizytę do Chin, na-
tomiast Przewodniczący Chin Jiang Zemin odwiedził Ukrainę we wrze-
śniu 1994 r. (Голод , 2010).  Należy wymienić również Wspólny ukraiń-
sko-chiński komunikat (Спільне українсько-китайське комюніке, 1992) 
z 31 października 1992 r., Wspólną deklarację Ukrainy i Chin (Спільна 
декларація, 1994) z 6 września 1994 r., Deklarację o rozwoju i pogłębieniu 
dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy (Декларація, 1995) z 4 grudnia 
1995 r., Porozumienie o przyjaźni i współpracy, Wspólną deklarację Ukra-
iny i  Chin o dawniejszym pogłębianiu partnerstwa strategicznego oraz 
Program rozwoju partnerstwa strategicznego na lata 2014–2018 (Договір, 
2013; Спільна декларація, 2013; Програма розвитку, 2013) z 5 grudnia 
2013 r. (trzy dokumenty). Należy podkreślić, że podczas kryzysu w sto-
sunkach ukraińsko-rosyjskich w 1994 r. Chiny były jednym z państw, któ-
re nadały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, w związku ze  zrezygno-
waniem Ukrainy z broni atomowej. W wyniku obecnej sytuacji, a przede 
wszystkim bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję, Chiny nie wyraziły ofi-
cjalnie, ani swojej dezaprobaty dla działań Rosji, ani też akceptacji tych wy-
darzeń. 

Wydaje się, że wcześniejsze ochłodzenie stosunków na linii Kijów–Mo-
skwa było szansą dla konsolidacji trzeciego wektora ukraińskiej polityki 
zagranicznej. Intensyfikacja współpracy Ukrainy z Chinami odbywa się 
od 2010 r. Potwierdzeniem owej tezy jest fakt, że w latach 2010–2013 pod-
pisano najwięcej porozumień między państwami, gdyż aż 57 porozumień 
(z 172 głównych), czyli prawie co trzecie, zostało podpisane w ciągu trzech 
ostatnich lat. W ciągu prezydentury Wiktora Juszczenki stosunki ukraiń-
sko-chińskie uległy stagnacji, gdyż po wydarzeniach pomarańczowej re-
wolucji prezydent skupił się na budowaniu relacji z UE. Chiny natomiast 
zachowywały dystans wobec państw, gdzie miały miejsce tzw. kolorowe 
rewolucje. Po zwycięstwie w 2010 r. w wyborach prezydenckich W. Janu-
kowycz doprowadził do wznowienia dialogu między państwami, a Chi-
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ny zmieniły swoje nastawienie wobec stosunków z Ukrainą. Strona chiń-
ska była zainteresowana współpracą wojskowo-techniczną z  Ukrainą, 
natomiast ukraińska – inwestycjami chińskimi w ukraińską gospodarkę 
(Східний вектор, 2013). W związku z powyższym, dla potwierdzenia po-
stawionego we wstępie pracy problemu badawczego, autorki podejmą się 
analizy stosunków ukraińsko-chińskich w  latach 2010–2013, gdyż był to 
najefektywniejszy okres współpracy, a  zarazem sprzyjający etap umożli-
wiającym konsolidację partnerstwa strategicznego między państwami 
oraz szansą na kształtowanie się trzeciego wektora polityki zagranicznej 
Ukrainy.

W latach 2010–2011 odbyło się szereg wizyt na najwyższym szczeblu. 
Do najważniejszych należy zaliczyć wizytę W. Janukowycza we wrze-
śniu 2010 r., która rozpoczęła nowy etap w stosunkach ukraińsko-chiń-
skich, gdyż przyczyniła się do wznowienia dialogu między państwami. 
Potwierdzeniem tego było podpisanie Wspólnej deklaracji wobec inten-
syfikacji ukraińsko-chińskich stosunków, dobrosąsiedztwa i współpracy 
oraz Główne kierunki rozwoju ukraińsko-chińskich stosunków na lata 
2010– 2012. Podczas tej wizyty podpisano także Program o współpracy 
w dziedzinie prowadzenia badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej 
na lata 2011–2015 (Двосторонні політичні відносини) oraz Porozumie-
nie z specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludo-
wej Hongkongiem o wzajemnym zniesieniu wiz (Угода, 2011a). W trak-
cie wrześniowego spotkania podjęto także decyzję o utworzeniu Komisji 
ds. współpracy z dwoma równorzędnymi przewodniczącymi na poziomie 
wicepremierów państw. Pierwsze zebranie komisji odbyło się w kwietniu 
w 2011 r. w Kijowie, gdzie zostało podpisane porozumienie o utworzeniu 
komisji na czele z wicepremierem Ukrainy Andrijem Klujewem oraz wice-
premierem Rady Państwa Chin Zhangem Dejiangem (Угода, 2011b).

We wspomnianej deklaracji podkreślono, że między państwami ist-
nieją perspektywy rozszerzenia współpracy handlowo-ekonomicznej, in-
frastruktury i transportu. Strony podkreśliły powstanie pozytywnych 
tendencji, sprzyjających rozwojowi dwustronnej współpracy handlowo-
-ekonomicznej, konieczność skorzystania z obecnego sprzyjającego mo-
mentu dla rozwoju partnerstwa strategicznego. Podkreślono również, aby 
skupić się na zwiększeniu zakresu wymiany handlowej maszyn i urządzeń, 
aktywować współpracę z zakresu ochrony własności intelektualnej, stwo-
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rzyć warunki dla wielu dwustronnych projektów w celu stabilnej i efek-
tywnej handlowo-ekonomicznej współpracy. W dokumencie wymienio-
no, że do priorytetowych dziedzin ukraińsko-chińskiej współpracy należy 
zaliczyć współpracę w sferze surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz, 
energia atomowa), naukowo-technicznej oraz innowacyjność, wspólne 
prowadzenie badań w różnych dziedzinach, stymulowanie przemysłowej 
adaptacji naukowych badań (Спільна Заява, 2011).

W czerwcu 2011 r., podczas wizyty na Ukrainie Przewodniczącego 
Chin Hu Jintao, została podpisana Wspólna deklaracja o ustanowieniu 
i stosunków partnerstwa strategicznego między państwami, która przy-
czyniła się do jeszcze większej intensyfikacji relacji bilateralnych. Zgodnie 
z jej zapisami państwa wzięły na siebie zobowiązanie wzajemnego posza-
nowania suwerenności i terytorialnej integralności, aktywizacji między-
państwowego dialogu politycznego, współpracy w ramach ONZ oraz po-
dejmowania wspólnych działań dla zagwarantowania pokoju i stabilności 
na świecie (Будкін, 2013, s. 9–11).

O intensyfikacji oraz kontynuacji politycznego dialogu świadczą tak-
że spotkania na poziomie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Chin 
w ramach różnego rodzaju spotkań międzynarodowych. Już na począt-
ku 2010 r. odbyły się dwa spotkania szefów ministerstw spraw zagranicz-
nych, w styczniu w Londynie w ramach międzynarodowej konferencji nt. 
Afganistanu oraz w lutym w Monachium podczas międzynarodowej kon-
ferencji dotyczącej bezpieczeństwa. Odbywają się także konsultacje mię-
dzy ministerstwami spraw zagranicznych państw na poziomie wicemini-
strów (Актуальні засади, 2010).

Analizując bilateralne stosunki należy zaakcentować, że dla państw, 
oprócz wymienionych we wspólnej deklaracji z 2010 r., priorytetowymi 
jest pięć dziedzin współpracy: 
 1) rolnictwo;
 2) rozwój infrastruktury;
 3) współpraca wojskowo-techniczna; 
 4) rozwój technologii aerokosmicznych, informatycznych i kosmicznych;
 5) skuteczne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Dużym projektem realizowanym między stronami od 28 grudnia 
2011 r. jest budowa połączenia kolejowego „Ekspres powietrzny” (ua. 
„Повітряний експрес”), wartość projektu szacuje się na 372 mln USD. 
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Projekt przewidywał budowę pasażerskiego połączenia kolejowego Kijów 
– międzynarodowe lotnisko „Boryspol”  (Постанова, 2011).

W dziedzinie gospodarczej Chiny są ważnym partnerem handlowym 
Ukrainy, zajmują bowiem pierwsze miejsce wśród państw regionu Azji 
i Pacyfiku4. Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego Ukra-
iny, wymiana handlowa między państwami w 2011 r. wyniosła 8,6 mld 
USD, przy dynamice wzrostowej o 40% wobec 2010 r. Ukraiński eksport do 
Chin stanowił 2,3 mld USD, co stanowiło wzrost o 160% wobec roku po-
przedniego, import 6,3 mld USD, czyli wzrost na poziomie 33%. Natomiast 
w 2013 r. wymiana handlowa między państwami wynosiła 10,63 mld USD, 
co w porównaniu do 2012 r. prezentuje wzrost na 8,4%. Ukraiński eksport 
stanowił 2,73 mld USD, który odnotował wzrost na 53,4%, natomiast im-
port z Chin do Ukrainy 7,9 mld USD został na poziomie 2012 r. Z zesta-
wień urzędu statystycznego wynika, że Ukraina eksportuje do Chin głów-
nie maszyny i urządzenia, produkty mineralne i chemiczne, tłuszcze i oleje, 
drewno oraz metale nieszlachetne. Natomiast Chiny dostarczają Ukrainie 
tworzyw sztucznych, kauczuku, wyrobów chemicznych, odzieży, maszyn 
i urządzenia, wyrobów z gipsu, krzemienia oraz cementu. Zgodnie z da-
nymi z 2013 r. głównymi towarami eksportowanymi z Ukrainy do Chin 
były surowce mineralne (żelazna i ruda tytanowa) stanowiły – 67% towa-
rów, tłuszcze i oleje – 14%, maszyny i urządzenia – 10%. Natomiast Chiny 
w 2013 r. eksportowały na Ukrainę maszyny i urządzenia – 36%, wyroby 
z metali i metale nieszlachetne – 12%, tkaniny i wyroby z tkanin – 10%, 
obuwie, parasole, czapki – 9%, plastik i kauczuk – 7%. Zgodnie z danymi 
Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy w 2010 r. zakres chińskich 
inwestycji na Ukrainie wynosił 12,8 mln USD, z których 57% stanowiły in-
westycję w przemysł, 21% w handel , 10% w budownictwo. Według danych 
za 2011 r. chińskie inwestycję w ukraińską gospodarkę stanowiły 18,8 mln 
USD, z czego 8 mln USD w przemysł, 3 mln USD w handel, serwis samo-
chodów, 1,4 mln USD w rolnictwo i leśnictwo oraz 1,4 mln USD w budow-
nictwo (Матула,  Шайда). 

Na podstawie ukraińsko-chińskiego porozumienia z czerwca 2012  r. 
Export-Import Bank of China zainwestował 3 mld USD w rozwój rol-
nictwa na Ukrainie. Spłata owej inwestycji przez stronę ukraińską mia-

4 Np. w 2011 r. Chiny były trzecim partnerem gospodarczym Ukrainy.
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ła nastąpić poprzez dostawę artykułów żywnościowych wysokiej jakości. 
Ukraina ubiegała się także o pożyczkę w wysokości 3,656 mln USD w Chi-
na Development Bank Corporation dla narodowej korporacji „Naftogaz 
Ukraina”, w celu realizacji projektów dla ograniczenia stopnia zależno-
ści od surowców energetycznych rosyjskiego Gazpromu. Jednakże strona 
chińska przyznała Ukrainie kredyt w wysokości 2,395 mln USD na okres 
19 lat. Kredyt miał służyć przestawieniu ukraińskiej energetyki na wyko-
rzystanie węgla oraz wspomóc budowę zakładów gazyfikacji węgla ka-
miennego i brunatnego (Sokolowski).

Wnioski

Analizując stosunki ukraińsko-chińskie należy zastanowić się nad sce-
nariuszem owej współpracy w kontekście pozostałych wektorów ukraiń-
skiej polityki zagranicznej. Należy zaznaczyć, że dialog między Kijowem 
a Pekinem nabrał intensywności po 2010 r., gdy uległy stagnacji stosun-
ki z UE, a w stosunkach z Rosją tworzy się napięcie. Z jednej strony part-
nerstwo strategiczne z Chinami daje Ukrainie możliwość tworzenia nowe-
go wektora polityki zagranicznej, który z powodzeniem może uzupełniać 
dwa wcześniejsze. Jednakże należy zaznaczyć, iż stosunki Ukrainy z Chi-
nami są pozbawione wymiaru politycznego. Z jednej strony, chińska ak-
tywność inwestycyjna i handlowa na Ukrainie sprzyja kształtowaniu eko-
nomicznego partnerstwa strategicznego oraz zmniejszeniu zależności 
energetycznej Ukrainy od Rosji. Z drugiej, nie do końca daje potwierdze-
nie tezie o nowym wymiarze polityki zagranicznej, a mianowicie utworze-
niu trzeciego wektora. Zdaniem autorek, koniecznym warunkiem dla kon-
solidacji nowego wymiaru ukraińskiej polityki zagranicznej jest nie tylko 
ukraińsko-chińskie ekonomiczne partnerstwo strategiczne, ale i skutecz-
ne prowadzenie dialogu politycznego. W związku z powyższym, mimo 
wielu porozumień stanowiących o priorytetowości stosunków ukraińsko-
-chińskich, istnieje konieczność rozwijania dalszej współpracy, stosun-
ków z Chinami. Na dany moment nie można określić stosunki ukraińsko-
-chiński nowym wektorem polityki zagranicznej, gdyż w głównej mierze 
współpraca ta bazują na współpracy ekonomiczno-handlowej. Na gruncie 
owych przemyśleń rodzi się pytanie czy w związku z prowadzeniem inten-
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sywnego dialogu i ekonomicznej współpracy Ukrainy z państwami regio-
nu Azji i Pacyfiku, możliwa jest redefinicja rozumienia wektorów polityki 
zagranicznej? Czy szansą dla Ukrainy będzie rozdzielenie wymiaru poli-
tycznego i ekonomicznego i na tym gruncie (biorąc pod uwagę, że czynnik 
ekonomiczny w sposób negatywny przekłada się na stosunki polityczne, 
casus Rosja) podjąć się zadania kształtowania trzeciego wektora polityki 
w wymiarze ekonomicznym z państwami regionu Azji i Pacyfiku? Ponad-
to niewątpliwie zdynamizowanie stosunków Ukrainy z Chinami nie jest 
tylko próbą dywersyfikacji polityki zagranicznej, ale również próbą otwar-
cia się na rynki wschodzące.
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