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PRZEBIEGŁY CIEŃ CHIŃSKIEGO SMOKA LUB ZALOTNY 

UŚMIECH CHIŃSKIEJ PANDY: CZY CHINY SĄ SZANSĄ NA BIZNES 

DLA UKRAINY? 

1. Wstęp. Miejsce Ukrainy w dyskursie o „chińskim smoku” 

Prawdziwym dylematem we współczesnym świecie jest podejście do Chin, jako do nowej siły 

politycznej i gospodarczej, z którą powinna się liczyć cała światowa społeczność. Różni ludzie, 

naukowcy, politycy i biznesmeni mają odmienne poglądy na temat współpracy z największym 

państwem azjatyckim. Jedni widzą w Chinach perspektywę światowego przywództwa 

w przyszłości i zaczynają zgłębiać kulturę i język tego kraju. Drudzy zaś rozpatrują Państwo 

Środka, jako możliwość rozpoczęcia biznesu i starają się znaleźć wiarygodnych chińskich 

partnerów. Jeszcze inni twierdzą natomiast, że Chiny są nowym zagrożeniem ekonomicznym 

i militarnym. Której z tych opinii można zaufać? Każdy z nas ma swoją prawdę i odpowiedź 

na to pytanie. Uważam, że ważny jest jeden fakt: świat w końcu zaczął mówić o Chinach. Świat 

energicznie omawia temat aktualnej geopolityki Azji i prowadzi dyskusje na temat rozwoju 

Państwa Środka. Ożywienie tej debaty może oznaczać tylko to, że Chiny obecnie nie są już 

fabryką tanich podróbek prestiżowych marek, ale potężnym graczem na arenie politycznej. 

Ukraina to kraj, który od 2014 roku regularnie pojawia się w światowych mediach. Jest 

to terytorium, na którym miały miejsce jedne z najgorszych konsekwencji II wojny światowej 

i polityki totalitarnej władzy Związku Radzieckiego. Dwie wielkie rewolucje i nowy konflikt, 

który powstał na wschodzie kraju jest ceną, którą Ukraina zapłaciła za uzyskanie niepodległości. 

Zmiany w elicie rządzącej, a także reorientacja strategiczna w polityce w znacznym stopniu 

wpłynęły na wizerunek Ukrainy w oczach dyplomatów z innych krajów, oraz jednocześnie na 

budowanie stosunków międzynarodowych z różnymi państwami na arenie światowej. W ciągu 

ostatnich kilku latach Ukraina przyjęła politykę mającą na celu dołączenie do Unii Europejskiej 

oraz zrealizowała system bezwizowy z wieloma nowymi krajami. Warto tutaj zaznaczyć, że 

oprócz powiązań z Europą, państwo zostało odnotowane na mapie globalnego chińskiego 

projektu „Nowego Jedwabnego Szlaku”, co sugeruje rozwój współpracy z Chinami w różnych 

aspektach. Teraz możemy już mówić, że chińska globalna inicjatywa wykracza poza granice 

planu infrastrukturalnego. Idea ta łączy tworzenie pod egidą Chin międzynarodowej 



społeczności gospodarczej, geopolitycznej i strategicznej oraz licznych stref wpływów w 

oparciu o zasady „wzajemnego zaufania” i „wspólnego zysku”1. 

Zastanawiając się nad odpowiedzią na główne pytanie eseju – o perspektywę 

współpracy ukraińsko-chińskiej, postanowiłam w pierwszej kolejności odnieść się do literatury 

i artykułów naukowych, które omawiałyby ten temat. Jak się okazuje, na taki aktualny dla 

Ukrainy temat napisano bardzo niewiele prac fundamentalnych. Jednym z powodów jest to, że 

w ciągu ostatnich 10 lat stosunki międzynarodowe na linii Ukraina-Chiny nie rozwijały się tak 

aktywnie, jak w innych krajach europejskich (na przykład w Polsce). Niektórzy analitycy 

polityczni zauważają, że osłabienie kontaktów politycznych było wynikiem zachodniego, 

głównie amerykańskiego wpływu na politykę zagraniczną Ukrainy 2 . Z pewnością można 

stwierdzić, że w niektórych obszarach miały miejsce pewne interakcje. Jednak ani władze 

Ukrainy, ani Chiny nie traktowały ich priorytetowo. W kraju europejskim kwestia Chin nie 

została jeszcze podniesiona na poziomie globalnym i nie była omawiana w kontekście szansy 

na rozwój ukraińskiego biznesu i technologii. W związku z tym chciałbym poruszyć kilka 

ważnych tematów związanych z „Chińskim smokiem”, jako szansą ku nasileniu gospodarki, a 

ponadto przedstawić własną opinię na temat perspektyw rozwoju współpracy między Ukrainą 

a Państwem Środka w kontekście obecnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej. W 

niniejszej pracy chciałbym również pokrótce opisać, jak wygląda obecna sytuacja w regionie, 

jak wyglądała ona wcześniej oraz, jakie mogą być potencjalne obszary dalszych interakcji 

między dwoma krajami w zakresie inwestycji i rozwoju biznesu na Ukrainie. Czy Chiny 

rzeczywiście są szansą dla kraju takiego jak Ukraina? Przedstawię również krótki zarys 

perspektyw i wyzwań, z którymi Chiny i Ukraina będą musiały wielokrotnie się zmierzyć 

podczas zachodzących między nimi procesów. 

Rozpoczynając dyskusję na temat obecnej sytuacji, warto zaznaczyć, że procesy 

polityczne zachodzące na Ukrainie w ciągu ostatnich pięciu lat są raczej niepokojące, a nawet 

przerażające swoją polityczną niepewnością i brakiem stabilności. Zniechęcają one do 

współpracy nie tylko z potencjalnymi, ale także z dotychczasowymi partnerami 

międzynarodowymi3 . Dla Ukrainy przez długi czas najbardziej wpływowymi podmiotami 

referencyjnymi były Rosja i UE, co doprowadziło do balansowania Ukrainy między dwoma 

 
1  Е. Звезданович-Лобанова, М. Лобанов, Инициатива „Один пояс и один путь”. Какие цели в 
действительности преследует Китай?, http://svom.info/entry/765-iniciativa-odin-poyas-i-odin-put-kakie-
celi-v-dejs/; dostępna dn. 14.05.2019. 
2 В. Дергачев, Украинско-китайское сотрудничество и перспективы создания зоны свободной торговли, 
http://dergachev.ru/geop_events/030617-01.html#.XNqr4ffVLDe; dostępna dn. 14.05.2019.  
3 J. Laurenson, Ukraine: China Flexes Its Investment Muscle, https://thediplomat.com/2018/06/ukraine-china-
flexes-its-investment-muscle/; dostępna dn. 14.05.2019. 



biegunami władzy oraz zapożyczania od każdego z nich pewnych instytucji politycznych. 

Wojskowa agresja Rosji w Donbasie i aneksja Krymu zmusiły Ukrainę do intensywnej 

reorientacji polityki zagranicznej. Galina Zelenko z Instytutu Studiów Politycznych w swoim 

stwierdziła, że w odniesieniu do dalszych przekształceń kraju czynnik odniesienia 

zewnętrznego będzie odgrywał nadal decydującą rolę w ukraińskiej polityce. Przyczyni się to 

do traktowania UE i USA jako najważniejszych partnerów geopolitycznych i 

geoekonomicznych 4 . Uważam jednak, że oprócz UE i USA musi być również dodane 

rozszerzenie współpracy z Chinami, które są jednym z kluczowych partnerów handlowych i 

gospodarczych Europy. Nawiązanie więzi z tym krajem dałoby Ukrainie przewagę 

inwestycyjną, otworzyłoby szansę na wprowadzenie chińskich technologii i rewitalizację 

gospodarki. 

2. Kontakty polityczne Ukrainy i Chin w ostatnich latach 

Teraz omówię krótko stosunki polityczne między Ukrainą, a Chinami. ChRL uznała 

niepodległość Ukrainy 27 grudnia 1991 roku, a stosunki dyplomatyczne między krajami zostały 

ustanowione 4 stycznia 1992 roku5. Na oficjalnej stronie Ambasady Ukrainy w Chińskiej 

Republice Ludowej i w Mongolii napisane jest, że „stosunki dwustronne między Ukrainą a 

ChRL mają charakter partnerstwa strategicznego, odzwierciedlają wielowiekowe tradycje 

przyjaźni i współpracy między dwoma krajami. Chiny konsekwentnie wspierają suwerenność 

i integralność terytorialną Ukrainy, a Ukraina z kolei stale wspiera chińską politykę „jednego 

kraju”6. W 2010 i 2013 roku ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz złożył oficjalną 

wizytę w Chinach.  Natomiast w 2011 roku prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao 

odwiedził Ukrainę. W styczniu 2015 roku odbyło się spotkanie prezydenta Ukrainy Petra 

Poroszenka z premierem ChRL Li Keqiangiem na Światowym Forum Ekonomicznym. 17 

Stycznia 2017 roku na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent Ukrainy P. 

Poroszenko spotkał się z prezydentem ChRL Xi Jinpingiem, podczas którego szefowie dwóch 

państw wyrazili zainteresowanie intensyfikacją dialogu politycznego na najwyższym szczeblu 

oraz pogłębieniem współpracy gospodarczej między Ukrainą a ChRL7. Niestety, ukraińskie 

władze nie znalazły okazji do zintensyfikowania stosunków ze swoimi chińskimi partnerami w 

2018 roku. Takie przełomowe wydarzenia jak „Letni Davos” w Tianjin i wystawa EXPO w 

 
4 S. Gerasymchuk, Y. Poita, Ukraine-China after 2014: a new chapter in the relationship. Opportunities and 
prospects, obstacles and risk, Kyiv 2019, s. 115.  
5 Політичні відносини між Україною та Китаєм, https://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/diplomacy; dostępna 
dn. 14.05.2019. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 



Szanghaju zostały zignorowane. Również w 2017 roku Chiny i Ukraina świętowały dwudziestą 

piątą rocznicę wzajemnego uznania dyplomatycznego, a 2019 rok był ogłoszony „rokiem Chin 

na Ukrainie”. 

Pragnę zauważyć, że stosunków między Ukrainą a Chinami nie można nazwać 

aktywnymi. W ostatnich latach dyplomaci uzgodnili „strategiczne partnerstwo” i rozwój 

stosunków zewnętrznych. Jednak pozostało to jedynie pięknymi słowami na papierze, gdzyż 

same relacje między państwami nadal pozostają statyczne. Warto zauważyć, że Pekin nie poparł 

wyraźnie stanowiska żadnej ze stron w konflikcie między Rosją a Ukrainą. ChRL stara się 

trzymać z dala od konfliktu na Wschodzie, aby nie psuć stosunków z dostawcą ropy – Rosją, 

oraz Ukrainą – dostawcą produktów rolnych. Według ukraińskich ekspertów jedną z głównych 

przyczyn tymczasowego osłabienia kontaktów politycznych między oboma krajami był brak 

kompleksowej strategii Ukrainy na rzecz rozwoju stosunków z ChRL8. W pełni zgadzam się z 

tym stwierdzeniem. Ukraina musi opracować swój plan współpracy z Chinami, aby nie 

organizować chaotycznych spotkań wyższych przedstawicieli politycznych i nie zawierać 

nierentownych transakcji dla własnego kraju. 

3. Ukraina na mapie Nowego Jedwabnego Szlaku: wyzwania i szanse 

Obecnie cały świat aktywnie omawia przedstawiony przez Xi Jinpinga w 2013 roku w Astanie, 

plan Nowego Jedwabnego Szlaku. Nazywany jest on największym nowoczesnym projektem 

gospodarczym i politycznym na świecie. Podstawą tego projektu jest przede wszystkim 

zapewnienie bezpieczeństwa logistycznego w ChRL. Jednak władze chińskie pozycjonują go 

nie tylko, jako plan na budowę korytarzy transportowych, ale również, jako sposób na 

wzmocnienie wpływów w krajach tranzytu chińskiego. Mimo to, nawet 3 lata po ogłoszeniu 

inicjatywy Chiny nie przedstawiły żadnego szczegółowego planu wdrożenia swojej 

międzynarodowej „awantury”. Ciekawym jest również fakt, iż nie przedstawiono również 

oficjalnej mapy, która by wyraźnie pokazała tereny, na których miałby rozwijać się owy „Nowy 

Jedwabny Szlak”. Być może Chiny mają jakieś ukryte intencje. Byś może chcą one dać sobie 

czas i sznasą na to, by w razie możliwości legalnie zmodyfikować koncepcję Pasa i Szlaku oraz 

ewentualnie włączyć kolejnych strategicznych partnerów. Na podstawie opinii analityków, 

analizy wystąpień chińskich polityków i spotkań na forach powstały nieoficjalne mapy 

przedstawiające planowane korytarze ekonomiczne chińskiego projektu. W 2016 roku Chiny 

oficjalnie ogłosiły również, że Ukraina stanie się częścią tego globalnego planu (Dodatek 1). 

 
8  В каком состоянии находятся китайско-украинские отношения на нынешнем этапе?, 
https://inosmi.ru/economic/20170203/238661496.html; dostępna dn. 14.05.2019.  



Według Nowego Jedwabnego Szlaku terytorium kraju powinno stać się jednym z ważnych 

korytarzy gospodarczych. Niektóre z jego pasów ekonomicznych najprawdopodobniej przejdą 

wzdłuż trasy z Chin do Niemiec przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę i Rumunię. 

Jednocześnie, pomimo faktu, że Ukraina jest pierwszym państwem wśród krajów europejskich, 

które na wysokim poziomie zadeklarowało poparcie dla chińskiej inicjatywy, analitycy 

polityczni uważają, że udział Ukrainy w projekcie może okazać się wyłącznie deklaratywny9. 

Dlaczego więc Chiny uwzględniły Ukrainę w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku? 

Odpowiadając na to pytanie, należy zacząć od faktu, że kraj ten leży w geograficznym sercu 

samej Europy. Chiny uważają Ukrainę za jeden ze swoich punktów transportowych i 

logistycznych na drodze do rynku konsumenckiego w Unii Europejskiej. Jednak w ostatnich 

latach, z powodu niestabilnej sytuacji politycznej, oraz licznych operacji wojskowych na 

Wschodzie, zainteresowanie Państwa Środka tworzeniem korytarza transportowego do Europy 

maleje. Niestety, nawet korytarz transportowy i logistyczny przechodzący przez Morze Czarne 

staje się mniej atrakcyjny dla strony chińskiej z powodu konieczności przekroczenia kilku 

granic celnych i swoich wysokich kosztów. Ukraina nie jest członkiem UE, w przeciwieństwie 

do Bułgarii i Rumunii, co znacznie utrudnia przejście granicy i skutkuje przedłużeniem czasu 

na dostawy towarów. Chiny zniechęca również ukraińska korupcja, niska jakość autostrad oraz 

długi mechanizm odprawy celnej. 

Jakie możliwości otworzyłyby się dla Ukrainy, gdyby udało się jej stać się ważnym 

partnerem Chin? Przede wszystkim byłaby to szansa na uzyskanie trybu bezwizowego 

z Państwem Środka, oraz na przyciąganie nowych inwestorów. Ponadto, ambasador Chin na 

Ukrainie Du Wei wielokrotnie mówił o perspektywie utworzenia strefy wolnego handlu między 

dwoma krajami10. W ostatnich latach w Chinach podwyższyła się płaca, więc przedsiębiorcy 

zaczęli ustanawiać swoją produkcję w biedniejszych krajach. Fakt, że Ukraina jest krajem 

„trzeciego świata” w Europie, może jej pomóc w tym przypadku. Chiny regularnie eksportują 

również swoje produkty do UE, mimo iż istnieje znaczny problem logistyczny związany z 

wielką odległością i transportem. ChRL może rozważyć możliwość przeniesienia produkcji 

bliżej konsumenta, co potencjalnie doprowadziłoby do obniżenia ceny towarów i skrócenia 

czasu dostawy. Z kolei obywatele Ukrainy mogliby uzyskać więcej miejsc pracy w takich 

przedsiębiorstwach, a także uzyskać dostęp do chińskich technologii w swoim kraju. 

 
9 S. Gerasymchuk, Y. Poita, Ukraine-China after 2014: a new chapter in the relationship…, dz. cyt., s. 9. 
10  Китай приглашает Украину создать зону свободной торговли, https://strana.ua/news/39408-kitaj-
priglashaet-ukrainu-sozdat-zonu-svobodnoj-torgovli.html; dostępna dn. 14.05.2019. 



Podnosząc kwestię współpracy handlowej i gospodarczej, warto wspomnieć, że Chiny 

stały się drugim partnerem handlowym Ukrainy w 2018 roku (Dodatek 2). Pomimo tego obecna 

współpraca gospodarcza między Ukrainą, a Chinami polega na szeregu małych projektów: 

małe chińskie firmy inwestują w sektor rolny, rynek IT i surowce. Podstawą chińskiego 

eksportu są przede wszystkim produkty inżynieryjne. Chiny z kolei importują rudy żelaza, 

produkty rolne, zboża, tłuszcze oraz olej słonecznikowy. Należy zauważyć, że wielkość dostaw 

ukraińskich produktów rolnych do Chin gwałtownie rośnie.  

4. Chińskie inwestycje na Ukrainie: problemy i perspektywy 

Należy pamiętać, że w celu znalezienia środków na rozwój nowych przedsiębiorstw Ukraina 

musi stworzyć korzystne warunki inwestycyjne. Konieczne jest stworzenie sytuacji, w której 

wejście dla zagranicznego inwestora na rynek ukraiński byłoby dogodne oraz takie warunki, w 

których wprowadzałby on nie tylko inwestycje pieniężne, ale także technologiczne 

i produkcyjne. Polityczne rebelie i niestabilność zdecydowanie wpływają na wielkość 

przychodzących środków od chińskich partnerów. Niemniej jednak kapitał chiński ciągle 

poszukuje punktów przyłożenia na Ukrainie. Jedną z obiecujących branż przyciągających 

chińskie inwestycje jest recykling odpadów. Problem ten jest szczególnie odczuwalny w 

obwodzie lwowskim. China Everbright International Limited zaoferowała recykling śmieci 

oraz jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej w tej samej firmie11. Myślę, że realizacja 

tego pomysu byłaby bardzo słuszna, ponieważ problem recyklingu odpadów jest aktualny 

również w innych obszarach państwa. Korzystając z doświadczeń obwodu lwowskiego, inne 

regiony mogłyby zastosować odpowiednie technologie w celu poprawy sytuacji środowiskowej 

przy jednoczesnym tworzeniu dodatkowych dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej. W 

2017 roku Ukraina podpisała również umowę na inwestycję w wysokości 515 mln USD w 

dziedzinie ogrodnictwa 12 . Finanse zostaną zagospodarowane przez 16 regionów Ukrainy 

poprzez budowę kompleksów produkcyjnych i logistycznych oraz tworzenia nowych systemów 

nawadniania. Pomimo faktu, że przypadek ten jest dość dużą inwestycją, rozwijanie 

ogrodnictwa, nie powinno być moim zdaniem priorytetową branżą. Uważam, że ważniejsze 

jest rozwijanie sektora nauki i nowoczesnych technologii. Oprócz tego chińska firma China 

 
11  The Chinese save Ukraine from garbage blockages, http://china-is-
china.com/news/19091116/#.XNqvCvfVLDd; dostępna dn. 14.05.2019. 
12  Китайская компания намерена инвестировать $515 млн. в украинское садоводство, 
https://inventure.com.ua/news/ukraine/kitajskaya-kompaniya-namerena-investirovat-dollar515-mln.-v-
ukrainskoe-sadovodstvo; dostępna dn. 14.05.2019. 



Railway podpisała memorandum w sprawie budowy czwartej linii metra do Troeszczyny13, a 

korporacja Huawei rozpoczęła prace nad projektem „KyivSmartCity” 14 . Ponadto Chiny 

wykazały zainteresowanie budową elektrowni słonecznej w strefie alienacji elektrowni 

jądrowej w Czarnobylu. Dwóch chińskich inwestorów, GCL System Integration Technology i 

China National Complete Engineering Corporation, złożyło już wniosek o jej budowę w ramach 

projektu „Czornobyl Solar”15. Należy zauważyć, że Chiny w lokowaniu swoich inwestycji mają 

dobrze pracowany system. Jako pierwsze, pojawiają się bowiem inwestycje publiczne, a 

dopiero potem można rozważać biznes prywatny. Ważne jest, aby Chiny były również 

zainteresowane transportem towarów przez Ukrainę do UE. W związku z tym uważam, że w 

przyszłości Ukraina może liczyć na inwestycje największych chińskich firm, które będą 

zainteresowane rozwojem przemysłu i infrastruktury w tym regionie. Dotyczy to 

w szczególności inwestycji mających na celu rozwój portów i lotnisk. Pojawienie się inwestycji 

oznaczać będzie tworzenie nowych firm na Ukrainie, a co za tym idzie, tworzenie nowych 

miejsc pracy. Omawiając inwestycje warto również powiedzieć, że istnieją pewne problemy w 

tych sprawach między Chinami a Ukrainą. Widać to wyraźnie na przykładzie sytuacji 

związanej z uruchomieniem szybkiego pociągu na trasie Kijów – lotnisko w Boryspolu. W 

2011 roku Ukraina zawarła umowę pożyczki z Eximbank w Chinach na 372,3 mln USD. 

Generalnym wykonawcą projektu miało zostać China Machinery Engineering Corporation16. 

Oznacza to, że rozpoczęcie projektu miało miejsce w 2011 roku, ale potem projekt ten został 

wstrzymany. Budowa pociągu elektrycznego została ukończona dopiero 7 lat później w ramach 

projektu firmy „Ukrzaliznytsia”. Jak się okazało, jedną z przyczyn takiego opóźnienia była 

kradzież setek milionów dolarów. Daje to do zrozumienia, że Ukraina musi nauczyć się przede 

wszystkim tego, jak prawidłowo przyjmować takie fundusze, rozsądnie je rozprowadzać i mieć 

możliwość kontrolowania każdej wydanej sumy na realizację projektów. Dlatego, pomimo 

ogromnych perspektyw realizacji chińskich projektów infrastrukturalnych, ich realizacja często 

zatrzymuje się na etapie przygotowawczym, a czasem nawet pozostaje tylko na etapie umowy 

słownej. 

 
13 Метро на Троещину: Киев получил технико-экономическое обоснование проекта от компании из Китая, 
https://112.ua/kiev/metro-na-troeshhinu-kiev-poluchil-tehniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta-ot-
kompanii-iz-kitaya-469024.html; dostępna dn. 14.05.2019. 
14  Huawei Ukraine представила на Kyiv Smart City Forum 2018 решения для „Умного города”, 
https://www.itoday.tech/huawei-ukraine-predstavila-na-kyiv-smart-city-forum-2018-reshenija-dlja-umnogo-
goroda/#.XNqwSffVLDd; dostępna dn. 14.05.2019. 
15 D. Stanway, Chinese solar firm to build plant in Chernobyl exclusion zone, https://www.reuters.com/article/us-
china-solar-chernobyl-idUSKBN13G0DM; dostępna dn. 14.05.2019. 
16  „Укрзализныця” создала станцию „Борисполь-аэропорт”, 
https://lb.ua/economics/2018/10/19/410387_ukrzaliznitsya_sozdala_stantsiyu.html; dostępna dn. 14.05.2019. 



Ponadto, ukraińscy biznesmeni pownni zwrócić większą uwagę na potencjał rynku 

chińskiego. Fakt, że Ukraina nie stworzyła jeszcze globalnych centrów specjalizujących się na 

analizie współpracy gospodarczej z Chinami, mówi o słabym zaangażowaniu w tym obszarze. 

Taki stan sytuacji potwierdza też „wielka ekspozycja chińskich towarów” – „Sail of Shanghai”, 

która odbyła się we wrześniu w Kijowie. Według dziennikarzy wydarzenie zorganizowane 

w ramach projektu „Belt and Road” spotkało gośći z na wpół pustymi półkami chińskiej strony, 

znudzonymi sprzedawcami i całkowitym brakiem zainteresowania Ukraińców osiągnięciami 

chińskiej gospodarki narodowej17. 

Mówiąc o projektach infrastrukturalnych, widzę ogromną perspektywę przyciągnięcia 

chińskich inwestorów do odbudowy części Donbasu kontrolowanej przez Ukrainę. Dotychczas 

ukraiński rząd i prezydent Poroszenko nie traktowali tego wyzwania, jako kluczowej do dla 

całego kraju kwestii do rozwiązania. Zamiast tego obecny szef Ukrainy próbuje zaangażować 

swojego chińskiego odpowiednika w gry polityczne wokół rozstrzygnięcia konfliktu na 

Wschodzie. 

5. „Smok” trojański: zagrożenia wynikające z intensyfikacji współpracy Ukrainy i Chin 

Analizując pytanie, czy Chiny są szansą dla ukraińskiego biznesu i gospodarki jako całości, 

należy wspomnieć o potencjalnych zagrożeniach, które mogą powstać w takim związku. 

Pierwsze i jedno z głównych wyzwań związane jest z uzależnieniem gospodarczym i wzrostem 

zadłużenia w stosunku do Chin. Zadłużenie zewnętrzne Ukrainy wynosi 15 miliardów 

dolarów18. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wymaga od kraju nie tylko spłaty długu, ale 

także zaczyna już narzucać pewne ambicje polityczne. Ukraina nie posiada odpowiednich 

funduszy, więc rząd ukraiński złożył propozycję wzięcia kolejnej pożyczki na spłatę zadłużenia 

zagranicznego wobec MFW. Państwem, które zgadza się z na taką „pomóc” są Chiny. Państwo 

Środka pod niegroźnymi pozorami de facto uzależnia Ukrainę od siebie na długie lata. Fakt ten 

wyraźnie pokazuje niewojskową chińską strategię XXI wieku, aby zabezpieczyć pośrednie 

wpływy polityczne i gospodarcze w samym sercu Europy. Dotyczy to nie tylko długów. 

Przykładowo, w dziedzinie rolnictwa władze ukraińskie zgodziły się sprzedać Chinom 

państwową korporację żywnościowo-zbożową – Chiny potrzebują ukraińskich produktów 

rolnych 19 . Aby zapewnić infrastrukturę finansową, największa giełda towarowa Bohai 

 
17  Посетителей китайской выставки в Украине встретили пустыми полками, https://vesti-
ukr.com/strana/302850-posetitelej-kitajskoj-vystavki-v-ukraine-vstretili-pustymi-polkami-foto; dostępna dn. 
14.05.2019. 
18  М. Максимов, Тайная экспансия: Как Китай забирает Украину за долги, 
https://ukraina.ru/exclusive/20180814/1020810910.html; dostępna dn. 14.05.2019. 
19 Tamże. 



Commodity Exchange Co Ltd kupiła Ukraiński Bank Odbudowy i Rozwoju. Pod przykrywką 

Ministerstwa Ekologii Ukrainy Kijów sprzedał chińskiemu przedsiębiorstwu CNBM na 

własność 10 największych elektrowni słonecznych o mocy 267 MW, w zamian za spłatę 

bezzwrotnych długów na tę kwotę w operacjach towarowych na dostawę sprzętu20. Jednak w 

kwietniu 2019 roku jedna z największych firm na świecie, CNBM, zwróciła się do rządu z 

dokumentem poprzedzającym ewentualny proces sądowy w związku z serią nalotów na firmę21. 

Rosnące zadłużenie wobec Chin zmusza Ukrainę do sprzedaży sowieckiej technologii 

wojskowej za bezcen. Przykładem jest fakt, iż pierwszym chińskim lotniskowcem Liaonin jest 

radziecki Varyag z Nikolaewskiej stoczni. Warto dodać, że w dziedzinie rozwoju transportu 

również mogą pojawić się pewne wyzwania. Oferując pieniądze, Chiny narzucą swoje 

rozwiązania techniczne, sprzęt i siłę roboczą. Za partnerem ukraińskim pozostanie więc tylko 

dług i propozycja spłaty aktywów22. W 2013 roku Ukraina planowała wynająć korporacji 

Produkcyjno-Budowlanej Xinjiang około 3 milionów hektarów gruntów rolnych na wschód od 

miasta Dnepr za 1,7 mld USD na 50 lat23. Wydaje mi się, że przekazanie ziemi do użytku Chin 

ma bardzo negatywny wpływ na stan jednego z najbardziej żyznych rodzajów gleby – 

ukraińskiej czarnej gleby. Przede wszystkim Chiny nie będą zainteresowane inwestowaniem w 

poprawę jakości gruntów, ponieważ okres najmu jest okresem skończonym. W związku z tym 

Ukraina może stracić więcej na takiej umowie ze względu na koszty przywrócenia żyzności 

zużytej glebie w przyszłości. 

Punktem kulminacyjnym chińskiej ekspansji na Ukrainę może być moment zniesienia 

moratorium na sprzedaż ziemi. W tym przypadku Państwo Środka bez wojny mogłoby się stać 

prawnym właścicielem ziem ukraińskich. Dowódem gotowości do takich działań może służyć 

historia tego, co się stało z producentem kwasu cytrynowego – Smelanską cukrownią24. Chiny 

zmusiły fabrykę do bankructwa, obniżając cenę towarów do minimum, a następnie weszły na 

rynek z towerem o podwyższonej cenie. Ze wszystkich tych sytuacji zarówno ukraiński rząd, 

jak i biznesmeni powinni wyciągnąć główny wniosek – potrzebna jest dalekowzroczna strategia 

współpracy z Chinami. Ukraina nie może bezmyślnie brać pożyczek od strony chińskiej, a 

 
20  М. Максимов, Тайная экспансия: Как Китай забирает Украину за долги, 
https://ukraina.ru/exclusive/20180814/1020810910.html; dostępna dn. 14.05.2019. 
21 А. Кряжев, Крупнейшая китайская корпорация сворачивает инвестиции в Украину из-за рейдерских 
атак, https://ukraina.ru/news/20190423/1023432306.html; dostępna dn. 14.05.2019. 
22  М. Максимов, Тайная экспансия: Как Китай забирает Украину за долги, 
https://ukraina.ru/exclusive/20180814/1020810910.html; dostępna dn. 14.05.2019. 
23  С. Сибиряков, Действительно ли Китай стремится к доминированию на постсоветском 
пространстве?, http://maxpark.com/community/13/content/2248491; dostępna dn. 14.05.2019.  
24  М. Максимов, Тайная экспансия: Как Китай забирает Украину за долги, 
https://ukraina.ru/exclusive/20180814/1020810910.html; dostępna dn. 14.05.2019. 



następnie wykorzystywać sprzedaży własnych przedsiębiorstw do ich spłaty. Jeśli sytuacja 

będzie śię rozwijała zgodnie z takim scenariuszem, Ukraina może łatwo stracić niezależność 

ekonomiczną, polityczną, a może nawet terytorialną, w swoich decyzjach w ciągu kilku 

dziesięcioleci. Taki scenariusz wydarzeń byłby najbardziej pesymistyczny, ale konieczne jest 

jego uwzględnienie, pomimo wymownych wypowiedzi chińskich dyplomatów na temat 

wzajemnych korzyści, przyjaznej współpracy i słynnej strategii win-win. Uważam, że Ukraina 

powinna opracować konkretny plan współpracy ze stroną chińską, biorąc pod uwagę przede 

wszystkim własne interesy państwa i priorytety rozwojowe. Władze ukraińskie powinny 

uważnie rozważyć konsekwencje każdego kroku podjętego w kierunku kooperacji z jednym z 

najbardziej wpływowych światowych gigantów, aby nie stać się bezradną dobyczą wielkiej 

silniejszej bestii. 

6. Rozwój nauki kultury chińskiej na Ukrainie a zapotrzebowanie rynku pracy 

Jeśli chińska gospodarka zajmuje dziś drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych (Dodatek 3), 

to uważam, że w każdym ministerstwie powinna pracować przynajmniej jedna osoba 

specjalizująca się w stosunkach z Azją, a w szczególności z Chinami. Taki profesjonalista 

powinien znać nie tylko język chiński, ale także problemy i politykę regionu, rozumieć kulturę 

azjatycką i esencję budowania relacji kulturowych. Chcę zauważyć, że jedno z obsadzonych 

stanowisk w ministerstwie, gdzie oprócz wymagań związanych z posiadaniem dyplomu 

w zakresie stosunków międzynarodowych i znajomością języka angielskiego, wymagana była 

również dobra znajomość języka chińskiego. Jednak takich pracowników w strukturach 

państwowych wciąż jest zbyt mało. Analizując rynek pracy na Ukrainie związany z Chinami, 

znalazłam ogromną liczbę ofert pracy w dziedzinie logistyki, handlu międzynarodowego, 

nauczania i nowoczesnych technologii, co niewątpliwie wskazuje na to, że ukraińscy 

pracodawcy potrzebują specjalistów znających się na biznesie z Państwem Środka. Skąd mogą 

się pojawić tacy specjaliści? Na Ukrainie istnieje kilka uniwersytetów, które uczą języka 

chińskiego i literatury, koncentrując się na działalności tłumaczeniowej (Kijowski Uniwersytet 

Lingwistyczny i Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny uważane są za najlepsze w 

tym zakresie). Niemniej jednak wiedza, którą otrzymują absolwenci, nie odpowiada w pełni tej 

wymaganej do pracy na rynku chińskim. W programie nauczania studenta ukraińskiej sinologii 

można znaleźć kursy językowe, tłumaczeniowe, historię i inne przedmioty o charakterze 

wyłącznie filologicznym25. Z pewnością wiedza tego rodzaju jest cenna, jednak sądzę, iż w 

 
25  Кафедра китайської філології, http://knlu.edu.ua/struktura/faculties/faculty-of-eastern-studies/department-
of-chinese-philology; dostępna dn. 14.05.2019. 



programie nauczania, oprócz przedmiotów humanistycznych, powinny być także zajęcia z 

zakresu współczesnej ekonomii chińskiej, prawa, logistyki międzynarodowej i azjatyckiej 

kultury biznesowej. Użyteczną innowacją dla ukraińskiej edukacji może być stworzenie 

kierunku „studia azjatyckie”, który istnieje w Polsce już od dziesięcioleci na Uniwersytecie 

Jagiellońskim bądź na rocznym kursie podyplomowym z zakresu chińskiej gospodarki, takiego 

jak w School of Law and Economy of China na Uniwersytecie Warszawskim. Na Ukrainie 

nadal nie ma organizacji młodzieżowych, takich jak Warsaw-Bejing Forum, które 

zajmowałyby się gromadzeniem przyszłych specjalistów od Azji. Niestety, również Instytuty 

Konfucjusza, które działają na Ukrainie, nie mają własnych nowoczesnych stron internetowych 

z dostępnymi i zrozumiałymi informacjami na temat ich ofert edukacyjnych i programów 

stypendialnych. Uważam, że rozwój programów edukacyjnych w tej dziedzinie zmniejszyłby 

liczbę wykwalifikowanych pracowników imigrujących za granicę, wypełniłby istniejące 

wakaty na ukraińskim rynku pracy i mógłby znacznie zwiększyć liczbę specjalistów aktywnie 

poszukiwanych przez ukrańskich biznesmenów. Tacy specjaliści od Azji mogliby z kolei 

zarządzać inwestycjami i rozwijać ukraiński biznes z Chinami we wcześniej wymienionych 

obszarach współpracy. Ponadto Chiny aktywnie rozszerzają swoje soft power na świat poprzez 

tworzenie klas Konfucjusza w szkołach, Instytutów Konfucjusza, programów stypendialnych i 

międzynarodowych konkursów języka chińskiego. Ukraina powinna zdecydowanie 

wykorzystać tę szansę, aby nawiązać stosunki z jednym z najbardziej wpływowych 

hegemonów politycznych i gospodarczych świata. 

7. Krok w przyszłość pod egidą Chin: implementacja Smart City na Ukrainie 

Dostrzegalne są perspektywy i szanse na poprawę rozwoju ukraińskiej gospodarki 

w  prowadzeniu interesów z Chinami. Moim zdaniem najbardziej obiecującymi sektorami 

w nadchodzących latach będą: rolnictwo, infrastruktura oraz energia alternatywna. Ukraińscy 

biznesmeni powinni bardziej szczegółowo poznać specyfikę chińskiego rynku i starannie 

znaleźć to, czego brakuje lokalnym konsumentom. Jednocześnie przedsiębiorcy powinni uczyć 

się na chińskim przykładzie rozwoju, czerpać z doświadczeń i nowych technologii. Po 

ukończeniu studiów dostrzegam dla siebie perspektywę pracy na Ukrainie w dziedzinie 

unowocześniania miast za pomocą chińskiej technologii inteligentnego miasta (Smart City). 

Technologia ta jest integrowana ze strukturami miejskimi w celu poprawy jakości świadczenia 

usług, zmniejszenia kosztów i zużycia zasobów oraz poprawy komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia z mieszkańcami. Obejmuje ona również wykorzystanie sieci telekomunikacyjnych, 

inteligentnych systemów sterowania ruchem oraz rozsądne podejście do oświetlenia ulicznego. 



Wydaje mi się, że kwestia rewitalizacji miast ukraińskich po zakończeniu wojny na Wschodzie 

wkrótce stanie się istotna. Co więcej, pojawiła się już ona w takich miastach, jak Sławiansk lub 

Kramatorsk. Zniszczona infrastruktura na terytoriach obwodu Donieckiego i Ługańskiego 

będzie musiała zostać odbudowana niemal od zera. Najlepiej zrobić to za pomocą najnowszej 

technologii, aby porzucić niedoskonałe modele radzieckie i stworzyć naprawdę wygodne 

miejsca dla życia milionów Ukraińców. Ponadto, inne miasta Ukrainy również potrzebują 

realizacji projektu Smart City, zwłaszcza stolica kraju –  Kijów. W tej sytuacji Chiny są szansą, 

ponieważ to chińska firma Huawei jest liderem w zaawansowanej technologii rozwoju miast i 

stworzeniu projeków Smart City. Huawei już zrealizował podobne projekty nie tylko w Chinach 

(Pekin, Szanghaj, Szenzhen, Xiongan), ale także w Europie (Barcelona, Wiedeń, Londyn, 

Amsterdam, a poszczególne elementy są już wprowadzone we Wrocławiu i Krakowie). Stolica 

Ukrainy też doświadczyła niektórych innowacji związanych ze Smart City. Wśród nich jest 

nowo wybudowane miejskie centrum danych – gromadzi ono i przetwarza wszystkie 

informacje o systemach i usługach miejskich. Zainstalowano także kilka tysięcy kamer, które 

umożliwiają kontrolowanie głównych miejsc gromadzenia się ludzi na poziomie dzielnic 

miasta, głównych skrzyżowań ruchu w stolicy. Do planów w ramach Smart City w Kijowie 

należy wprowadzenie pojedynczego biletu na transport miejski oraz stworzenie nowych 

punktów Wi-Fi w miejscach turystycznych i metrze. Oczywiście takie zmiany są  dobre i mają 

pozytywny wpływ na jakość życia wszystkich obywateli. Również w moim rodzinnym 

Czernichowie, gdzie wskaźnik przestępczości jest jednym z najwyższych na Ukrainie, 

używanie chińskiego systemu bezpieczeństwa Smart City (kamery, technologia wykrywanie 

twarzy, szybka reakcja policji) może pomóc w stworzeniu wygodniejszych i bezpieczniejszych 

warunków życia. Ponadto, obecny burmistrz zrozumiał znaczenie nowoczesnych projektów i 

nawiązał już współpracę z chińskimi partnerami. 

8. Wnioski: czy Chiny rzeczywiście są szansą na biznes i rozwój Ukrainy? 

Podsumowując, możemy stwierdzić, że Chiny potrzebują Ukrainy, aby osiągnąć strategiczne 

cele super-projektu „Nowego jedwabnego szlaku”. Jedną z głównych zalet Ukrainy w tym 

zakresie jest porozumienie w sprawie strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Chiny są 

zainteresowane lokalizacją produkcji eksportowej na Ukrainie, aby sprzedawać swoje towary 

na rynku europejskim, który jest znacznie większym obszarem, o lepszej wypłacalności. 

Rozmieszczenie chińskiego przemysłu jest związane ze stałym spadkiem kosztów ukraińskiej 

siły roboczej, ponieważ niskie zarobki Chińczyków są już przeszłością. W ciągu ostatnich 20 

lat płace w Chinach wzrosły ponad 4 razy. Chiny zamierzają wykorzystać tanią i 



niewykwalifikowaną siłę roboczą ukraińskich pracowników, ale jako główny personel 

inżynieryjny i techniczny zatrudnić chińskich specjalistów. 

Biorąc pod uwagę pytanie, jaki rodzaj biznesu można stworzyć z Chinami, należy 

zwrócić uwagę na fakt, że populacja Państwa Środka wciąż rośnie i potrzebuje dostaw żywności. 

Tutaj na ukraińskie firmy rolne, które przeszły certyfikację UE, otwierają się szerokie 

perspektywy na zdobycie nowego rynku. Chiny są zainteresowane rolnymi produktami 

ukraińskimi. Dowodem na to służą skandale wokół zatrucia produktów mlecznych w Chinach. 

Skutkuje to tym, że Chińczycy wolą kupować produkty od zagranicznych producentów. 

Uważam, że ważne jest też to, aby nie dzierżawić ziemi chińskim firmom w celu uprawy 

produktów rolnych, ale pozwolić uprawiać je Ukraińcom, ale z założeniem dalszej sprzedaży i 

eksportu. W związku z tym podstawą ukraińsko-chińskiej współpracy biznesowej powinno być 

stworzenie strefy wolnego handlu. Należy też pamiętać, że ukraińska gospodarka jest 

zorientowana na eksport, co oznacza, że im więcej posiada rynków, tym bardziej jest 

bezpieczna i staje się bardziej stabilna. Ponadto geograficzna dywersyfikacja ukraińskiego 

eksportu 5 lat temu wyglądała dość monotonnie: 30% eksportu trafiło na rynki Rosji, a 25% do 

UE. Pomimo wszystkich pozytywnych aspektów, podczas omawiania utworzenia strefy 

wolnego handlu z Chinami, konieczne jest wyjście z wysokiej konkurencyjności chińskich 

produktów i zabezpieczenie rynku ukraińskiego przed jej nadmiernym napływem. 

Ponadto władze ukraińskie powinny angażować się w ekspansję popytu inwestycyjnego, 

co zdecydowanie przyczyniłoby się do wzrostu gospodarczego kraju. Państwo musi zapewnić 

bezpieczeństwo inwestycji: konieczne jest ulepszenie przepisów dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej, zwalczania korupcji, dobrze zaplanowana dystrybucja otrzymanych 

środków i zapewnienie niezawisłości sądownictwa. Tylko w tych warunkach kapitał 

zagraniczny będzie na Ukrainie w miarę bezpieczny. 

Moim zdaniem Chiny są rzeczywiście szansą na ukraiński biznes i wzrost gospodarczy. 

Aby zrealizować ten potencjał, Ukraina potrzebuje przede wszystkim pewnej strategii – czyli 

określenia własnych priorytetów i polityki dotyczącej Państwa Środka. W chińskim interesie 

jest wykorzystanie ukraińskiej gleby do uprawy produktów rolnych, zatrudnienie taniej siły 

roboczej i rozwóju zależności finansowej kraju europejskiego. Ukraina powinna wziąć pod 

uwagę takie plany „przebiegłego chińskiego smoka” i przyjrzeć się temu, co się naprawdę 

dzieje, jakie jest prawdziwe „partnerstwo strategiczne” oraz która ze stron może faktycznie 

zyskać najwięcej. Myślę, że drugim krokiem powinno być rozwiązanie niestabilności 

politycznej i konfliktów na terytorium kraju, aby „miła chińska panda” mogła bezpiecznie 

umieścić swoje technologie na Ukrainie i dokonać inwestycji. Ważnym krokiem w promocji 



biznesu powinno być uregulowanie odpowiednich przepisów, stworzenie przejrzystego 

systemu podatkowego i wyeliminowanie korupcji. Oprócz tego dostrzegam szansę na poprawę 

życia obywateli Ukrainy i mieszkańców rodzinnego miasta przy pomocy nowoczesnych 

chińskich technologii. W celu realizacji tych planów, a także rzeczywistej budowy silnych 

powiązań handlowych, gospodarczych i naukowych z Chinami, Ukraina potrzebuje 

wykwalifikowanego personelu. W związku z tym kraj europejski powinien również pogłębić 

swoje stosunki z Chinami w zakresie edukacji. Ogromne szanse otwierają się tutaj, ponieważ 

Państwo Środka aktywnie promuje międzynarodowe projekty edukacyjne popularyzujące język 

i kulturę chińską. Na Ukrainie istnieją przedszkola, które wychowują dzieci bilingualne w 

tradycjach kultury ukraińskiej i angielskiej. Nie ma jednak podobnego odpowiednika 

związanego z Chinami. Dlatego uważam, że ukraińsko-chiński biznes powinien się rozwijać 

się w tych przestrzeniach. 

W związku z ostatnimi wydarzeniami w kraju i nowo wybranym prezydentem trudno 

spekulować, jakie wytyczne wybiorą ukraińscy politycy w zakresie stosunków z Chinami. 

Przyszły prezydent Władimir Zelenskij nie wspomniał jeszcze w swojej kampanii wyborczej 

o Chinach, jako o partnerze strategicznym i nie wyraził dokładnej opinii o budowaniu 

współpracy ze światowym hegemonem. Ukraińscy politycy powinni dokładniej 

przeanalizować kwestię chińskiej polityki światowej i jej wpływ na Ukrainę, aby wykorzystać 

maksymalne szanse na rozwój ukraińskiej gospodarki. Przedsiębiorcy powinni również 

zwrócić uwagę na obiecujący rynek chiński i charakter chińskiego konsumenta. To, czy Chiny 

będą w stosunku do Ukrainy „chytrym smokiem” czy „słodką pandą” będzie w dużej mierze 

zależało od pozycji samej Ukrainy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Streszczenie w języku Polskim: 

Esej ten poświęcony jest głównym zagadnieniom współpracy ukraińsko-chińskiej. Analizuje 
się w nim najważniejsze pytanie: czy Chiny rzeczywiście staną się szansą dla biznesu na 
Ukrainie i dla Ukrainy. Obecnie polityczne stosunki między dwoma krajami ograniczają się do 
podpisywania umów o „partnerstwie strategicznym”, a inwestycje napotykają się na szereg 
problemów. Niestabilna sytuacja polityczna, biurokracja i korupcja negatywnie wpływają na 
chęć chińskich inwestorów do lokacji swoich finansów na Ukrainie. Jednocześnie Chiny 
aktywnie kupują ukraińskie produkty rolne i broń. ChRL coraz bardziej interesuje się tanią siłą 
roboczą Ukraińców i uważniej ocenia potencjalne szansy wynikające z obecności strefy 
wolnego handlu z Unią Europejską. Jakie szanse pojawiają się w związku z tym dla 
ukraińskiego biznesu? Jakie wyzwania wysuwają się na pierwszy plan? W jakich branżach 
chińsko-ukraiński biznes ma największe perspektywy rozwoju? Oraz, czy Ukraina, pomimo 
osłabionych stosunków politycznych może stać się ważną częścią globalnego planu „Pasa i 
Szlaku”? Te, jak i inne kwestie współpracy na linii Ukraina-Chiny zostaną bardziej 
szczegółowo omówione w poniższym eseju. 

Słowa kluczowe: „Ukraina i Chiny”, „stosunki ukraińsko-chińskie”, „Nowy Jedwabny Szlak”, 
„inwestycje chińskie”, „biznes z Chinami”. 

Abstract in English: 

This essay is devoted to the main issues of Ukrainian-Chinese cooperation. It analyzes the most 
important question: will China really become an opportunity for business in Ukraine and for 
Ukraine. At present, political relations between the two countries are limited to signing 
"strategic partnership" agreements, and investments face a number of problems. Unstable 
political situation, bureaucracy and corruption have a negative impact on the willingness of 
Chinese investors to locate their finances in Ukraine. At the same time, China is actively buying 
Ukrainian agricultural products and weapons. China is more and more interested in the cheap 
labor force of Ukrainians and more carefully evaluates the potential opportunities resulting 
from the presence of a free trade zone with the European Union. What opportunities are there 
for Ukrainian business? What challenges come to the fore? In which industries does the Sino-
Ukrainian business have the greatest growth prospects? Can Ukraine, despite its weakened 
political relations, become an important part of the global "Belt and Road" plan? These and 
other issues of cooperation on the Ukraine-China line will be discussed in more detail in the 
following essay. 

Key words: "Ukraine and China", "Ukrainian-Chinese relations", "New Silk Road", "Chinese 
investments", "business with China" .   
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