Перший український Форум Шовкового шляху 2016
Міжнародна платформа для співпраці, що об’єднала представників політичних та ділових кіл із України, Китаю, Грузії та країн
Європи.

ЦІЛІ ФОРУМУ
 Пошук нових моделей взаємовигідного торгово-економічного та інвестиційного
співробітництва
 Презентація інвестиційного потенціалу України
 Обмін проектами, ідеями та ресурсами
Ключові меседжі:

Учасники Форуму

300+
Країн-учасниць
проекту НВШШ

60+
Задекларовано
інвестицій в
Україну
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1.

$100 млн
Інвестовано в освіту
України

$200 тис

2.
3.
4.

5.

Створення зони вільної торгівлі України з КНР
SRCIC надає 100 млн дол. інвестицій для успішних якісних глобальних
проектів
Створення спільних індустріальних парків за рахунок залучення китайських
інвестицій
Новий Шовковий шлях – перспективна інвестиційна артерія, що об’єднує
Центральну Азію з усім світом
Уряд України готовий почати діалог з Фондом шовкового шляху і Банком
інфраструктурних інвестицій
Україні необхідно приєднатись до формату співпраці «16+1» КНР с країнами
ЦСЄ
За результатами проведення Форуму підписано:
Договір про розвиток електронної платформи eSilkRoad з ГО «Silk Link» на
ексклюзивній основі *eSilkRoad - це глобальна мережа он-лайн платформи, яка
об’єднує в собі представників торгово-промислових палат, інвестиційних фондів та
банків, асоціацій та бізнес-одиниць з понад 56 країн-учасниць Нового Шовкового
Шляху.
Меморандум про стратегічну співпрацю між SRCIC та Українським Домом в Пекіні.
Договір про співпрацю між SRCIC та Центром сучасного Китаю «Тянься Лінк».
Меморандум про порозуміння між Міністерством освіти і науки України та Фондом
допомоги освіті іноземних студентів Міжнародної торгової палати Шовкового
шляху.
Грантовий договір на розвиток інклюзивного освітнього середовища в Україні у
розмірі 200 тисяч доларів США, підписаний дружиною Президента України, Пані
Мариною Порошенко та Люй Цзяньчжуном.
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Українська сторона

Китайська сторона

Марина Порошенко, дружина Президента України,

Ду Вей, Посол КНР в Україні

«Грантові кошти від Китаю будуть спрямовані на розвиток науково-педагогічного експерименту, який
Марина Порошенко спільно з Міністерством освіти і науки України реалізує в Запорізькій області у
2016-2019 роках. Тому головним завданням проекту є максимальне включення дітей з інвалідністю в
активні суспільні відносини шляхом створення інклюзивного освітнього середовища»

«Хоча Україна і не є учасником формату
співпраці «16+1» КНР с країнами ЦСЄ,
відповідні цілі і напрями співробітництва,
визначені Ризьким протоколом (підписаним у
листопаді главами урядів країн - учасниць
формату співпраці «16+1» КНР с країнами
ЦСЄ) також стосуються і України і повинні
стати тим напрямом, який обидві сторони
повинні підтримувати в майбутньому. Я
повністю впевнений у перспективах
співробітництва між Україною та Китаєм».

Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства
«Новий Шовковий шлях – перспективна інвестиційна артерія, що об’єднує Центральну Азію з усім
світом. Маємо закріпити за Україною геополітичну позицію першої європейської країни на Шовковому
шляху».
«В умовах конфлікту із РФ новий маршрут є стратегічним для збереження транзитного потенціалу
України, як альтернатива сухопутним експортним маршрутам до Центральної Азії й Китаю».
Ірина Геращенко, Перший Віце-спікер ВРУ
«В умовах гібридної війни, коли через агресію РФ Україна втрачає не лише частину нашого експорту і
економіки, а й має серйозні збитки в тому числі від заблокованого транзиту українських товарів, ми
повинні активно шукати нові логістичні і інфраструктурні проекти та можливості для країни і це має
бути пріоритетом уряду. Важливо, щоб Україна приєдналася до формату співпраці «16+1» КНР з
країнами ЦСЄ, стала повноправним учасником проекту Шовкового шляху. ВР докладає зусиль, аби
візова лібералізація з КНР дійсно працювала, і для інвестора чи туриста не створювалися проблеми
вже в аеропорту Бориспіль».
Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий
представник

«Україна хоче побудувати правильну інституційну структуру для зрозумілої взаємодії, включити
реалізацію ідеї економічного поясу Великого Шовкового Шляху. Ми готові почати діалог з Фондом
шовкового шляху і Банком інфраструктурних інвестицій щодо відбору та затвердження проектів до
спільної реалізації».
Дмитро Шимків, заступник Глави Адміністрації Президента України

«Ми дуже вітаємо перспективу залучення китайських інвесторів до української економіки. Уряд
України проводить ряд реформ задля пожвавлення інвестиційної діяльності в Україні (було скорочено
кількість необхідних дозволів більше ніж на 40%, також скорочено список видів господарської
діяльності, які підлягають ліцензуванню, спрощено процедуру реєстрації бізнесу та сертифікації). І
мені б хотілося бачити більше співпраці у сфері майбутніх технологій, оскільки саме такі технології
дозволять нам реалізувати проекти транспортних коридорів нового типу чи створення «розумних
міст» (smart cities), які активно розбудовуються зараз в Китаї, створення спільної інтелектуальної
продукції за участю українських інженерів».

Ван Бін, заступник генерального секретаря
The Silk Road Chamber of International Commerce
(SRCIC)
«На сьогодні наша платформа надає 100 млн

дол. інвестицій для успішних якісних
глобальних проектів. Я впевнений, якщо ми
зможемо розмістити перспективні проекти з
України на онлайн-платформі Шовкового
шляху, ми зможемо залучити для них інвестиції
та фінансування».

Люй Цзяньчжун, президент
Міжнародної торгової палати Шовкового Шляху

«Інвестиційний клімат в Україні
покращується, поліпшуються відносини між
Україною і Китаєм. Сподіваємося, що у нас
буде можливість створювати спільні
індустріальні парки, а також залучати
інвестиції через Китайську торгову палату».

