Уже в січні 2021 р., після зближення Тайбея і Вашингтона, офіційний
представник міністерства оборони Китаю У Цянь виступив з такими словами:
«Ми попереджаємо прихильників „незалежності Тайванюˮ – ті, хто грає з
вогнем, обпечуться, а незалежність Тайваню означає війну». Офіційний
представник міноборони КНР попередив, що Народно-визвольна армія Китаю
(НВАК) піде на будь-які заходи, щоб придушити будь-яку спробу відокремити
Тайвань від Китаю, Ймовірно, що може виникнути жорстке протистояння, адже
сьогодні Китай – це наддержава, яка буде відстоювати свої національні інтереси,
а Тайвань – це невирішена територіальна цілісність КНР.
Після приходу до влади США Джо Байдена (який стоїть на боці Тайваню),
відповідно до закону про відносини з Тайванем, США можуть сприяти безпеці
на острові в інтересах вирішення проблеми єдності Китаю. А тому визнання
Тайваню в найближчому майбутньому можливе. Адже тайський уряд впевнений
в тому, що вимоги державного суверенітету неодмінно зустрінуть розуміння і
підтримку з боку урядів і народів усіх країн світу.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У ВЗАЄМИНАХ СІНГАПУРУ
ТА КИТАЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Анотація. В епоху наростання лідерських амбіцій КНР досить тісно співпрацює із
Сінгапуром. Ця держава стратегічно важлива в регіоні Південно-Східної Азії. Саме тому
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аналіз досягнень, перспектив та проблем двосторонньої співпраці цих держав потребує
детального вивчення.
Ключові слова: співробітництво, двосторонні відносини, Сінгапур, КНР, АСЕАН,
Південно-Східна Азія.
Abstract. In the era of becoming a leader, PRC must work closely with Singapore. This state
is strategically important in the region of Southeast Asia. That is why the analysis of achievements,
prospects and problems of bilateral cooperation of these states requires a detailed study.
Keywords: cooperation, bilateral relations, Singapore, PRC, ASEAN, Southeast Asia.

Сьогодні Китайська Народна Республіка є одним із лідерів на світовій
арені, і у досягненні своїх цілей її стратегією є мирна політика і «м’яка сила».
Саме продуманий зовнішньополітичний курс КНР напряму впливає на
ефективну реалізацію ініціативи «Пояс і шлях», а пріоритетним завданням
політики КНР є залучення держав до спільних проєктів. Сінгапурсько-китайські
відносини є важливим фактором впливу у Південно-Східній Азії і зокрема в
країнах АСЕАН. Однак, яскраво виражене прагнення лідерства не тільки на
регіональному, а й на глобальному рівні, сьогодні певною мірою ускладнює ці
двосторонні відносини і додає невизначеності у їх майбутніх перспективах.
Сінгапурсько-китайські відносини завжди були складовою частиною
детального та комплексного дослідження науковців, зокрема азійських. Варті
уваги статті Фелікса К. Чанга «Дивна пара: відносини Сінгапуру із Китаєм» [5],
Томмі Коу «Сприйняття Китаєм Сінгапуру: 4 сфери непорозуміння» [1] та Се
Сен Таня «Верхи на китайському драконі: прагматичні відносини Сінгапуру із
Китаєм» [3].
Сінгапур займає нішу країни із значними економічними досягненнями,
привабливим інвестиційним фоном та активною дипломатією. Зі свого боку,
Китай є світовим лідером та країною із найбільш динамічною економікою
протягом останнього десятиліття. Перетворення Китаю на економічного
гегемона сприяло збільшенню іноземних інвестицій у мережу закордонних
китайських підприємств, що працюють на ринках Південно-Східної Азії. Саме
Сінгапур протягом останніх років зберігає перші позиції серед країн-членів
АСЕАН у торгівлі з Китаєм. Проте ініціатива КНР «Зроблено в Китаї 2025»
стала викликом для Сінгапуру. Із 2015 р. метою політики держави є координація
використання державних субсидій, держпідприємств, придбання державної
власності за межами Китаю, а також заволодіння технологіями від іноземних
корпорацій, щоб стати світовим лідером високотехнологічного виробництва.
Така діяльність може спровокувати те, що Сінгапур стане найпершим, хто
постраждає від економічної політики КНР.
Одним із найбільш помітних проявів зусиль Китаю експортувати свою
«м’яку силу» є Інститут Конфуція. У Сінгапурі він був створений у 2005 р. у
співпраці із Технологічним університетом Наньян [4]. Офіційно його місія
полягає у поширенні вивчення китайської мови та культури, а також посиленні
спілкування між китайськими громадами. Ця ідея досить вдало співпадає із
принципом Китаю захищати етнічних китайців за кордоном, водночас це є ще
однією сферою відносин, яка породжує дискусії і непорозуміння між двома
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державами. Той факт, що більшість жителів Сінгапуру етнічні китайці, є
одночасно активом та зобов’язанням у двосторонніх відносинах. Користь
полягає у спільній китайській мові та конфуціанській філософії, але ця
спільність породила необґрунтовані очікування Китаю щодо Сінгапуру,
особливо щодо співпраці Сінгапуру із Тайванем [1].
Що стосується стратегічної безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,
то відносини Сінгапуру і Китаю визначаються кількома факторами:
економічним імперативом, оскільки вплив Сінгапуру в регіоні залежить від
спроможності розвивати зовнішню торгівлю та залучати інвестиції, і,
відповідно, інвестувати у своїх сусідів. Через цю призму китайський ринок може
розглядатися як потенційний двигун регіональної економіки, проте, водночас, і
виклик для Сінгапуру. Також важливим фактором є регіональне лідерство. Еліта
Сінгапуру завжди діє, зважаючи на обмеженості масштабу країни. Для цього
вона вже кілька десятиліть залучає КНР як фактор впливу в регіоні [2, с. 1–33].
Важливою галуззю двосторонніх відносин є військова. Незважаючи на те,
що в історії розвитку цієї співпраці були різні казуси, як-от захоплення
військових машин, обидві сторони намагаються продовжувати зміцнювати
безпекову складову.
У XXI ст. Сінгапур відіграє роль так званого «моста» у відносинах між
Китаєм та АСЕАН. Політична верхівка держави прекрасно розуміє, що
створення позитивного тону співробітництва Китай–АСЕАН є стратегічно
важливим не лише для КНР, але й для самого Сінгапуру.
На сьогодні варто говорити про те, що відносини між КНР і Сінгапуром
відчутно змінилися. Китай вже не відчуває таку потребу у своєму регіональному
партнері. Проте говорити про послаблення співробітництва у майбутньому
навряд чи доводиться. Двостороння співпраця несе достатньо вигоди для того,
щоб розвивати і поглиблювати співпрацю обох сторін.
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