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У статті розглянуто ключові аспекти двосторонніх від-
носин КНР та Південно-Африканської Республіки на сучасно-
му етапі. Досліджено особливості політичного діалогу між 
державами з часу встановлення дипломатичних відносин до 
сьогодення. Проаналізовано динаміку торгівельної та інвес-
тиційної діяльності КНР, проблеми та перспективи зовніш-
ньоекономічної діяльності Китаю в Південно-Африканській 
Республіці.
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КНР, будучи економічним гігантом, продовжує стрімко заповню-

вати ринки Африки, надавати необхідні інвестиції та гуманітарну 
допомогу для розвитку країн. Африканські держави є привабливими 
для КНР своїми багатими запасами природних ресурсів. 

© Т. С. Сидорук, 2020



177Серія «Міжнародні відносини». Випуск 5.

Особливу увагу КНР приділяє Південно-Африканській Респуб-
ліці. ПАР вважається найбільш розвиненою державою в Африці, та-
кож її називають «воротами в Африку» і неофіційним лідером кон-
тиненту. Це єдина з африканських держав, яка входить в BRICS і є 
членом G-20. При обговореннях можливого розширення Ради Безпе-
ки ООН ПАР найчастіше розглядається як можливий претендент від 
Африки. Також ПАР багата на корисні копалини, серед яких золото, 
марганець, діаманти і нікель, які експортує КНР.

Дослідженням двосторонніх відносин між КНР та ПАР займаєть-
ся низка іноземних дослідників, науковців та політологів. Колишній 
американський посол в Ефіопії Девід Шинн (David Shinn) у своїй 
книзі розглядає широкий спектр сфер співпраці, зокрема політичну, 
торгівельну, інвестиційну, які визначають особливості двосторонніх 
відносини між всіма африканськими країнами та КНР, в тому числі 
з ПАР [14]. Кріс Алден (Chris Alden) у своїй книзі описав ключові 
аспекти торгівельних відносин між країнами, а також їх вплив на по-
літичні відносини [1]. Аналізуючи роботи Боба Векеси (Bob Wekesa) 
можна простежити еволюцію політичних та економічних відносин 
КНР та ПАР з часу встановлення дипломатичних відносин до 2018 
року [16].

При дослідженні окресленої теми розглядався цілий комплекс 
таких джерел, як урядові ресурси Китаю та ПАР, виступи політич-
них діячів під час офіційних зустрічей, сайти Міністерств закордон-
них справ двох держав та новинні портали, в яких містяться огляди 
 актуальних подій.

Мета статті – проаналізувати політичний та економічний діалог 
між Китаєм та ПАР. Реалізація мети передбачає виконання наступ-
них науково-дослідних завдань:

– дослідити політичний діалог між Китаєм та ПАР;
– проаналізувати торгівельно-економічні відносини між країнами; 
– розкрити суть інвестиційної політики КНР у Південно-Афри-

канській Республіці.
Дипломатичні відносини між КНР та ПАР стрімко розвиваються і 

за цей час між країнами встигли скластися досить близькі взаємини. 
Активний дипломатичний обмін, бурхливо зростаюча торгівля, роз-
виток співробітництва в інвестиційній сфері, плідні культурні та на-
укові зв’язки – все це дозволяє говорити про те, що Південно-Афри-
канська Республіка стала провідним африканським партнером КНР. 

Політичний діалог та дипломатичні відносини між КНР та ПАР 
були встановленні у 1998 р. Як наслідок кількість як офіційних, так 
і неформальних контактів між країнами зростала. Президент ПАР 
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Нельсон Мандела здійснив свій перший офіційний візит в КНР у 
1999 р., а його наступник, Табо Мбекі, у 2001 р. Також у 2004 р. КНР 
відвідував віце-президент ПАР Джекоб Зума, а у 2006 р. – вдруге 
відвідав країну президент Табо Мбекі. ПАР увійшла в число країн, 
які відвідав у лютому 2007 р. голова КНР Ху Цзіньтао. У своїй за-
яві китайський лідер заявив, що КНР і ПАР є провідними країнами 
відповідно Азії і Африки, а стратегічне партнерство між ними спри-
яло офіційним візитам на високому рівні та плідній, взаємовигідній 
співпраці у міжнародних та регіональних справах [9]. 

Китайсько-південноафриканські відносини значно розширилися 
у 2010 р. після низки офіційних візитів. У серпні 2010 р. президент 
ПАР Якоб Зума з 17 членами кабінету міністрів та 300 бізнесменами 
відвідали КНР. У ході візиту було підписано «Пекінську деклара-
цію» про встановлення всебічного стратегічного партнерства між 
КНР та Південно-Африканською Республікою, що означало погли-
блення відносин між країнами у торгівельній та інвестиційній сфері 
[13]. У листопаді цього ж року віце-президент КНР Сі Цзіньпін під-
писав у ПАР двосторонній меморандум про взаєморозуміння щодо 
співробітництва в галузі геології та видобутку корисних копалин, 
а також угоду про співпрацю в енергетичному секторі Південно- 
Африканської Республіки [4]. 

У вересні 2011 р. віце-президент ПАР Мотланде вчергове від-
відав Пекін. Результатом зустрічей стало підписання угоди на 2,5 
мільярда доларів США між Банком розвитку КНР та Банком роз-
витку ПАР [3]. 17 липня 2012 р. у Пекіні відбувався п’ятий форум 
китайсько-африканського співробітництва (FOCAC), під час якого 
було сформовано ключові аспекти розвитку двосторонніх відносин 
[20]. А у грудні 2014 р. Джейкоб Зума та Сі Цзіньпінь підписали 
стратегічний план співпраці між КНР та Південно-Африканською 
Республікою на 2015 – 2024 рр., а також угоди про співробітництво 
в ключових сферах економіки, торгівлі, інвестицій та сільського гос-
подарства [19].

Особливим у відносинах КНР та ПАР був 2015 р., протягом яко-
го кількість двосторонніх візитів суттєво збільшилася. У липні ц.р. 
віце-президент Кирило Рамафоса на чолі делегації поїхав до КНР. 
У вересні президент Д. Зума був присутній на святкуванні 70-річчя 
заснування Китайської Народної Республіки, а 2 грудня Сі Цзіньпін 
здійснив свій третій візит до ПАР на саміт Форуму співробітництва 
між Китаєм та Африкою (FOCAC). Завдяки цим зустрічам співробіт-
ництво між країнами поглибилось і 2015 р. назвали «роком Китаю 
в ПАР» [18]. 
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У 2018 р. відзначалася 20-та річниця встановлення диплома-
тичних відносин між КНР та ПАР. Про цю подію посол Китаю Лін 
Сонгтьян у своїй статті «Китайсько-Південно-Африканські відноси-
ни – золотий час врожаю» написав, що спільними зусиллями країн 
двосторонні відносини здійснили потрійний перехід від партнерства 
до стратегічного партнерства і до всебічного стратегічного партнер-
ства. Також відносини між Китаєм та ПАР мають чотири переваги 
– політичну взаємну довіру, економічну взаємодію, міжнародну ко-
ординацію та дружбу [5].

Останній офіційний візит до ПАР відбувся 25 травня 2019 р. 
Спеціальний посланник Генерального секретаря ЦК Комуністичної 
партії Китаю Сі Цзіньпіна Хао Мінцзін відвідав церемонію інавгура-
ції президента ПАР Матамела Кирила Рамафоси [11]. А на зустрічі 
голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом ПАР Кирилом Рамафосою 
на 11 саміті BRICS у Бразилії 14 листопада 2019 р. Сі Цзіньпін по-
обіцяв надалі активно розширювати двосторонню торгівлю та інвес-
тиції, а також співпрацювати в таких галузях, як інфраструктура та 
транспорт [7]. 

Політичний діалог сприяв підписанню вигідних економічних та 
торгівельних угод для обох країн. Економічний чинник завжди був 
в основі китайських відносин з Південно-Африканською Республі-
кою. Тому не дивно, що КНР вже десять років поспіль (з 2009 р.) 
залишається найбільшим торговим партнером ПАР, а Південно- 
Африканська Республіка, зі свого боку, є найбільшим торговим 
партнером КНР в Африці протягом дев’яти років (з 2010 р.) [16].  
У 2018 р. двосторонній товарообіг між КНР та ПАР досяг 43,55 мі-
льярда доларів, що у 27 разів більше з моменту встановлення ди-
пломатичних відносин. На частку ПАР припадають 28% китайської 
торгівлі з Африкою, а темпи торгівельного розвитку з року в рік 
зростають в середньому на 20%. За даними 2018 р. ПАР експортує 
до Африки: руди та золу на 6 млрд; залізо і сталь на 773 млн; мідь 
на 335 млн; тканини на 295 млн; продукти харчування на 224 млн; 
перли, дорогоцінне каміння, метали та монети на 200 млн доларів 
США [15]. 

ПАР – єдина африканська країна, яка має спільні підприємства 
з китайськими компаніями. Зокрема, South Africa’s Sasol з Ningxia 
Luеnergy та High Chemistry Investment Group, яка є глобально інте-
грованою хімічною та енергетичною компанією. Також у 1998 р. 
було утворено спільне гірничо-металургійне підприємство між кор-
порацією розвитку провінції Лімпопо та компанією Sinosteel, які за-
снували ASA Metals [16]. 
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У 2016 р. в ПАР було понад 140 середніх і великих китайських 
компаній із загальною сумою інвестицій 13 млрд дол. США, які 
створили близько 30 тис. робочих місць для південноафриканців. А 
прямі інвестиції КНР в ПАР у 2017 р. досягли понад 25 млрд дол., що 
більше у 100 разів з моменту встановлення дипломатичних відносин 
[5]. У березні 2014 р. компанія CNR Dalian Locomotive & Rolling 
Stock Co. підписала контракт на поставку 232 локомотивів до пів-
денноафриканської державної залізничної компанії Transnet, загаль-
ною вартістю 900 млн. доларів. Китайський виробник побутової тех-
ніки Hisense, маючи власні підприємства в ПАР, набув популярності 
в країні. А у липні 2016 р. Huawei створив перший в Африці центр 
інновацій та досвіду інформаційних технологій та комунікацій, який 
знаходиться в ПАР. Центр є платформою для розвитку інноваційних 
технологій для місцевих малих та середніх підприємств. А у кількох 
місцевих університетах за сприяння центру було відкрито лаборато-
рії [8].

Основною проблемою китайсько-південноафриканських відно-
син є невдоволення населення щодо діяльності китайських компаній, 
які заполонили усю країну. Причиною цього є зневажливе ставлен-
ня китайських компаній до навколишнього середовища, вивезення 
з країни ресурсів, запрошення китайських фахівців на ключові по-
сади, регресія місцевого бізнесу та втрата робочих місць. У 2014 р. 
інститутом Pew Research Center було проведено опитування в ПАР, 
в результаті якого виявилося, що 40% населення негативно відно-
ситься до присутності КНР в регіоні [6]. Так професор Південноаф-
риканської інституту міжнародних відносин Кріс Алден вважає, що 
об’єми китайських промислових товарів негативно позначилися на 
місцевих виробництвах, особливо на текстильній промисловості [2]. 

Уряд ПАР намагається вирішити ці проблеми, адже китайські 
інвестиції є ключовими для розвитку держави. Тому у 2014 р. була 
запропонована ініціатива включити китайську мову до національ-
ної системи освіти ПАР як другу додаткову, для того аби населення 
мало більше можливостей працювати у китайських компаніях і на-
вчатися за кордоном. 17 вересня оголосили «Днем китайської мови 
в Південно-Африканській Республіці», який відзначатиметься що-
річно [10]. 

КНР на території ПАР для поширення своєї культури, відкрив 
найбільшу кількість центрів в Африці – шість Інститутів Конфуція 
та три кабінети Конфуція. Курси китайської мови пропонуються в 
45 початкових та середніх школах, у яких навчаються понад 9 тис. 
учнів [12]. 
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Також за останні 20 років співпраці країни активізували міжу-
рядові обміни. ПАР зацікавлена в збільшенні кількості туристів, в 
налагодженні тісних контактів з окремими китайськими провінці-
ями та містами. Також КНР стає все більш популярним напрямом 
навчання для південноафриканських студентів. Зокрема у 2017 р. в 
КНР навчалося понад 2600 південноафриканських студентів. Що-
року їхня кількість збільшується на 11,5%. Також уряд КНР надає 
понад 100 державних стипендій студентам з ПАР кожного року, а у 
2018 р. були надані 31 додаткові на 2018 – 2019 навчальний рік [9]. 

Підсумовуючи усе вищезазначене можна дійти висновку, що від-
носини КНР з ПАР стрімко розвиваються і є важливими для обох 
країн. З моменту встановлення дипломатичних відносин у 1998 р. 
до 2019 р. співпраця між державами поглибилась від партнерства 
до стратегічного, а потім до всебічного стратегічного партнерства, 
що зробило ПАР найбільшим торговим партнером КНР у Африці. 
За останні 20 років КНР та Південно-Африканська Республіка поси-
лили свою співпрацю та координацію на світовій арені. Оскільки це 
дві країни, що розвиваються вони дотримуються схожих поглядів на 
розвиток країни, безпеку та міжнародний порядок, поділяють дум-
ки щодо основних міжнародних справ та проблем, що виникають 
у світі. Дві країни тісно координують та співпрацюють між собою 
у таких міжнародних організаціях та багатосторонніх зустрічах, як 
ООН та G20. Також КНР та ПАР тісно співпрацюють між собою у 
BRICS та на самітах FOCAC.

Все це дає зрозуміти, що відносини КНР та ПАР у майбутньому 
будуть розширюватися і поглиблюватися. Країни активізуватимуть 
зустрічі на вищому та найвищому рівні, продовжуватимуть надава-
ти одна одній підтримку з питань, що стосуються основних інтер-
есів та проблем на африканському континенті, та підтримуватимуть 
співробітництво в міжнародних та регіональних організаціях. Також 
КНР та ПАР поглиблять співпрацю в ключових сферах, таких як 
промисловість, ресурси та енергетика, інфраструктура, культура та 
туризм, що дасть більш широкі перспективи розвитку як для ПАР, 
так і для КНР.

Перспективи подальших досліджень полягають у більш глибоко-
му вивченні особливостей двосторонніх відносин між КНР та ПАР 
у міжнародних організаціях та багатосторонніх зустрічах таких, як 
G20, BRICS та FOCAC, а також у торгівельній співпраці країн на 
африканському континенті.
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