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РОЛЬ КИТАЮ У РЕГІОНІ 
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У XXI СТ.

За останні два десятиліття КНР із 
країни, яку було визнано регіональним 
лідером, перетворилася у політичну та 
економічну силу, що впливає на події у 
кожному куточку світу. Методи, які 
використовує Китай для того, щоб завоювати 
довіру та прихильність країн легко 
відслідковуються у регіоні Латинської 
Америки та Карибського басейну, а тому, 
дослідження політики Китаю щодо країн 
Латинської Америки є надзвичайно 
важливим задля розуміння як регіональної, 
так і глобальної стратегії КНР.

Проблема, зайняла важливе місце в 
різноманітних дослідженнях, що проводяться 
по всьому світу, оскільки протягом останніх 
двох десятиліть КНР впевнено нарощує свою 
економічну та політичну присутність у 
Латиноамериканському регіоні, чим 
загрожує інтересам СІЛА та змінює 
геополітичний клімат не тільки у регіоні, але 
і у світі. Розвиток відносин Китаю із 
країнами Латинської Америки має неабиякий 
вплив на економіку держав регіону, і в 
останні роки навіть формує їх політику.

КНР завдяки умілій стратегії та 
впевненим діям змогла перетворитися із 
незначного гравця у регіоні у найбільшого
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торгового партнера та інвестора більшості 
країн регіону. Загальне послаблення відносин 
країн Латинської Америки із США, дало 
Китаю можливість завоювати нові позиції у 
регіоні і відповідно до власної стратегії, 
створити вигідні умови співіснування, 
використовуючи сировинні ресурси країн 
регіону. Завдяки своїй стратегії «м’якої 
сили», Китай зумів створити собі образ 
хорошого союзника який завжди готовий 
допомогти друзям не звертаючи уваги на їх 
проблеми, що кардинально відрізняє 
політику КНР від політики США, і дає чітку 
відповідь країнам регіону на питання з чим 
же все-таки вигідніше співпрацювати.

Прослідкувавши динаміку розвитку 
відносин КНР та основних акторів у 
латиноамериканському регіоні були виявлені 
риси, що стали основою для успіху політики 
КНР у Латинські Америці. Китай розпочав 
активну політику у регіоні задовго до 
початку ХХІ століття, але саме з початком 
2000-х років розвиток відносин з державами 
Латинської Америки досягнув свого апогею. 
Протягом останніх років Китай став 
головним торговим партнером таких країн як 
Бразилія, Чилі, Венесуела, Аргентина, та 
досягнув неабияких успіхів на 
дипломатичному полі у протиборстві з 
Тайванем за підтримку країн регіону.

Важливим фактом стала підтримка 
країнами Латиноамериканського регіону 
китайського проекту «Один пояс, один 
шлях». Більшість країн так чи інакше 
підтримують плани Китаю по цій 
інфраструктурній ініціативі, а 9 країн 
підписали меморандум по співпраці щодо 
спільного будівництва проекту.

Товарообіг Китаю із країнам 
Карибського басейну, Південної, та 
Центральної Америки за останні десятиліття 
значно зріс, зробивши Китай основним 
торговим партнером регіону, відібравши 
лідерство у США. Серед причин, що дали 
Китаю перевагу над іншими країнами, що 
намагаються впливати на регіон, чітко 
виділяються простота умов, що висуваються 
зі сторони КНР до партнерів, величезні 
вклади, що Китай робить у економіку країн 
регіону у вигляді кредитів, та відсутність 
альтернатив від інших країн, що могли б 
запропонувати такі ж умови співпраці.

Загалом, КНР протягом ХХІ ст. 
досягнула такого рівня впливу на регіон, за

якого більшість промисловості,
інфраструктури, та торгівлі у країнах регіону 
орієнтована саме на співпрацю із КНР. 
Більшість сировини, що видобувається у 
регіоні йде на експорт саме у Китай, живлячи 
неабиякі сировинні апетити китайської 
промисловості. Ситуація в аграрній 
промисловості не відрізняється. Так, 
наприклад, Аргентина та Бразилія є 
найбільшими экспортерами сої до 
піднебесної. В свою чергу, Китай є 
постачальником зброї, високотехнологічних 
виробів, а також залишається головним 
інвестором у регіоні.

До того ж, Китай та країни Латинської 
Америки та Карибського басейн 
продовжують розвивати співпрацю в сфері 
інфраструктури та енергетики. Нафтові угоди 
з Венесуелою, проекти будівництва 
електростанцій у Еквадорі та Аргентині 
вказують на неабияку присутність Китаю у 
регіональному енергетичному секторі.

Найважливіші події за три місяці 
2019 року, що вже минули, без сумніву 
відбуваються у Венесуелі. Економічна криза 
в країні привела до політичної і розділила 
країну на два ворогуючі табори. Враховуючи 
важливість Венесуели, як партнера та 
союзника КНР у регіоні, Пекін не міг 
залишитися в стороні. Інвестиції вкладені в 
країну, контракти на продаж зброї до 
Венесуели, нафтодобувні проекти, угоди 
щодо постачання сировинних ресурсів до 
Китаю та кредити видані венесуельському 
уряду змушують Китай займати чітку 
позицію у конфлікті. 29 січня 2019 року МЗС 
Китаю офіційно заявив, що КНР підтримує 
обраного у минулому році на пост 
президента Ніколаса Мадуро, ставши однією 
із небагатьох країн, що підтримують чинного 
президента. Беручи до уваги більше 20 млрд. 
інвестицій, які Китай вклав у Венесуелу, таке 
занепокоєння не викликає здивування. В той 
же час, лідер опозиції Гуайдо заявив, що 
Китай може не боятися за свої інвестиції у 
разі його приходу до влади.

З огляду на представлені у роботі 
факти та події, а також розглянувши 
динаміку розвитку проблеми, можна дійти 
висновку, що ріст співпраці, як у економічній 
так і у інших сферах тільки продовжить 
зростати протягом наступних років.
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