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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Китайський LPG-танкер ChinaGas Legend відправився в свій перший рейс  

15.06.2020|16:15|Центр транспортних стратегій 

До місця призначення на Близькому Сході судно дістанеться за 14 днів і доставить скраплений 

природний газ назад. 

Китайський газовоз ChinaGas Legend, що працює на зрідженому нафтовому газі (LPG), 

відправився в свій перший рейс з Чжецзян на Близький Схід. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Sea News. 

Місткість LPG-танкера - 84 тис. куб. м, довжина - 320 м, ширина - 36,6 м. 

До місця призначення він добереться приблизно за 14 днів і доставить скраплений природний 

газ назад. 

Китайський LPG-танкер ChinaGas Legend відправився в свій перший рейс  

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що в Японії побудують перший в світі балкер Capesize, що 

працює на зрідженому нафтовому газі. Судно спроектовано з прицілом на зниження витрат за 

рахунок відмови від використання низькотемпературних матеріалів, таких як нержавіюча сталь 

і кріогенна ізоляція. 

Відео за посиланням: 

https://cfts.org.ua/news/2020/06/15/kitayskiy_lpg_tanker_chinagas_legend_otpravilsya_v_svoy_p

ervyy_reys_video_59208  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські ціни на залізну руду зросли до 10-місячного максимуму 

15.06.2020|ГМК центр  

Причина – скорочення запасів сировини в портах 

У понеділок, 15 червня, ф’ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі зросли на 1%, 

до $108,63/т. Це найвищий показник за останні 10 місяців. 

https://cfts.org.ua/news/2020/06/15/kitayskiy_lpg_tanker_chinagas_legend_otpravilsya_v_svoy_pervyy_reys_video_59208
https://cfts.org.ua/news/2020/06/15/kitayskiy_lpg_tanker_chinagas_legend_otpravilsya_v_svoy_pervyy_reys_video_59208
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Про це повідомив Reuters. 

На Сінгапурській біржі ціни на залізну руду, навпаки, знизилися на 1,3%, до $100,86/т. 

Причина зростання китайських цін – скорочення запасів сировини в портах. Минулого тижня їх 

обсяг знизився до 107,75 млн т, що є найнижчим показником з жовтня 2016 року. 

Скорочення запасів залізної руди в портах свідчить про високий попит з боку китайських 

металургів. Однак аналітики китайської Sinosteel Futures відзначають, що темпи зниження 

обсягів запасів металопродукції сповільнюються. 

«У короткостроковій перспективі обсяги виробництва сталі можуть залишатися високими, 

можливе невелике зростання. Однак імовірність значного збільшення виробництва 

залишається слабкою через низький попит», – пояснили аналітики. 

Нагадаємо, що сінгапурська фінансова корпорація OCBC прогнозує, що ціни на залізну руду 

збережуться на рівні $100/т до кінця червня. З іншого боку, британська консалтингова компанія 

Capital Economics, навпаки, очікує спаду до $60/т до кінця місяця. 

Китай – найбільший імпортер залізної руди в світі. За підсумками 2019 року країна наростила 

імпорт сировини на 0,5% в порівнянні з попереднім роком – до 1,069 млрд. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitajski-cini-na-zaliznu-rudu-zrosli-do-10-misyachnogo-

maksimumu/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Промислове виробництво Китаю зросла на 4,4% у травні 2020 року 

16.06.2020|16:16| Міжнародне радіо Китаю 

Промислове виробництво Китаю, важливий економічний індикатор, у травні поточного року 

надалі розширювалося оскільки діяльність підприємств продовжувала набирати обороти на тлі 

контролю нової коронавірусної інфекції COVID-19. Про це свідчать дані Державного 

статистичного управління КНР. 

За статистикою відомства, додана вартість у промисловості в минулому місяці зросла на 4,4% у 

річному обчисленні, що на 0,5 відсоткового пункту вище за показник у квітні. 

Станом на 27 травня близько 67,4% обстежених підприємств відновили 80% свого нормального 

рівня виробництва, що на 6,6% вище, ніж у кінці квітня. 

https://gmk.center/ua/news/kitajski-cini-na-zaliznu-rudu-zrosli-do-10-misyachnogo-maksimumu/
https://gmk.center/ua/news/kitajski-cini-na-zaliznu-rudu-zrosli-do-10-misyachnogo-maksimumu/
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У травні обсяг виробництва в обробній промисловості, яка показала найшвидше відновлення, 

збільшився на 5,2% у річному обчисленні. 

У виробництві та постачанні електроенергії, теплової енергії, газу і води зафіксували зростання 

у 3,6% у річному обчисленні. У той час як в гірничодобувному секторі показник збільшився на 

1,1%. 

За підсумками перших п'яти місяців цього року промислове виробництво країни впало на 2,8 % 

у річному обчисленні, що на 2,1 відсоткового пункту нижче, ніж за січень-квітень. 

Попри динаміку до відновлення, промислова діяльність Китаю все ще стикається з багатьма 

проблемами та невизначеностями, сказано в заяві Держстату КНР. 

Промислове виробництво — це показник для вимірювання активності великих підприємств, 

щорічні доходи кожного з яких становлять від 20 млн юанів /близько 2,82 млн дол./ і вище. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/16/2s71111.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Китай у травні наростив виплавку сталі до рекордного максимуму 

16.06.2020|ГМК центр  

Причина – високий попит з боку будівництва та промисловості 

Металургійні підприємства Китаю в травні збільшили виплавку сталі на 8,5% в порівнянні з 

квітнем – до 92,27 млн т. Це рекордний місячний максимум. 

Про це повідомив Argus Media з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю. 

У порівнянні з травнем 2019 року китайські металурги збільшили виробництво на 4,2%. 

Середньодобова виплавка сталі за місяць зросла на 5% у порівнянні з квітнем – до 2,98 млн т. 

За підсумками січня-травня Китай збільшив виробництво сталі на 1,9% в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року – до 411,75 млн т. 

Аналітики Argus Media пояснюють зростання виробництва високим попитом на сталь з боку 

будівництва та промисловості після зняття карантинних обмежень. Збільшенню виплавки також 

сприяла висока маржа металургійних підприємств і нові спотові замовлення на імпорт 

металопродукції. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/16/2s71111.htm
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Китай – найбільший виробник сталі у світі. Близько 70% сталі на внутрішньому ринку 

споживають будівництво й машинобудування. Як ми вже писали, за підсумками 2019 року 

китайські сталеварні підприємства збільшили виробництво сталі на 8,3% в порівнянні з 

попереднім роком – до 996,34 млн т. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-travni-narostiv-viplavku-stali-do-rekordnogo-

maksimumu/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай випустить третій тираж урядових облігацій для допомоги в боротьбі з COVID-19 

17.06.2020|14:36| Міжнародне радіо Китаю 

Китай випустить третій тираж спеціальних державних облігацій на цілі боротьби з COVID-19, 

щоб збалансувати епідеміологічний контроль з соціально-економічним розвитком. Про це у 

вівторок повідомило Міністерство фінансів КНР. 

Спеціальні 10-річні облігації з фіксованою відсотковою ставкою на суму 70 млрд юанів /9,89 

млрд дол./ будуть доступні для тендеру 23 червня і надійдуть у продаж 30 червня цього року, 

сказано в заяві, опублікованій на сайті міністерства. 

У понеділок міністерство оголосило про випуск перших двох тиражів спеціальних облігацій з 

фіксованою відсотковою ставкою — на суму 50 млрд юанів з терміном 5 років і на суму 50 млрд 

юанів з терміном 7 років. Обидва тиражі надійдуть у продаж 23 червня. 

Китай має намір проводити активнішу та ефективну фіскальну політику. З цією метою в цьому 

році бюджетний дефіцит був встановлений на рівні понад 3,6% від ВВП, а також було прийнято 

рішення випустити державні облігації на загальну суму 1 трлн юанів у рамках боротьби з COVID-

19. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/17/2s71124.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

WeChat Pay буде підтримувати кредитні карти American Express 

17.06.2020|17:41| Міжнародне радіо Китаю 

Китайський технічний гігант Tencent у вівторок оголосив, що WeChat Pay буде підтримувати 

кредитні карти American Express, які скоро будуть випущені для розрахунків у юанях. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-travni-narostiv-viplavku-stali-do-rekordnogo-maksimumu/
https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-travni-narostiv-viplavku-stali-do-rekordnogo-maksimumu/
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/17/2s71124.htm
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Народний банк Китаю в суботу повідомив, що заявка компанії American Express у Китаї — Express 

(Hangzhou) Technology Services — на здійснення розрахунків за банківськими картками була 

затверджена. 

«Ми раді бути першою іноземною компанією, що отримала цю ліцензію. Це твердження є 

важливим кроком вперед у нашій довгостроковій стратегії розвитку», — заявив голова 

правління та головний виконавчий директор American Express Стівен сквер /Stephen J. Squeri/. 

При цьому компанії Tencent Financial Technology та Express (Hangzhou) Technology Services 

досягли угоди про співпрацю. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/17/2s71128.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай бойкотує імпортний лосось через новий спалах COVID-19 

18.06.2020|08:59|Укрінформ 

Китай призупинив поставки лосося з Європи та закликав своїх громадян не вживати імпортні 

морепродукти, зокрема лосось, після нового спалаху коронавірусу на ринку «Сіньфаді» в Пекіні. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

«У новому спалаху випадків коронавірусу в Пекіні звинувачують імпортний лосось, який призвів 

до загальнодержавного бойкоту (вживання – ред.) риби. Лосось вилучили з прилавків у великих 

супермаркетах, таких як Walmart Inc., і видалили з онлайн платформ для доставки продуктів по 

всьому Китаю, тоді як топексперти попереджають людей не вживати рибу...», - йдеться у 

повідомленні. 

Крім того, у провінціях та містах від Юньнань до Шанхая тестують морепродукти на місцевих 

ринках на наявність вірусу. 

Як пише агентство, що хоча незрозуміло, чи може вірус передатися через заморожену їжу, 

рішення уряду Китаю поставило під загрозу ринок імпортного лосося на суму 700 мільйонів 

доларів. Це, своєю чергою, ставить під удар великих експортерів риби, таких як Данія, Норвегія 

та Австралія. 

Влада Китаю звернулася до Норвегії з проханням, щоб отримати інформацію про ризик 

зараження COVID-19, пов'язаний з імпортованим лососем. 

Пізніше міністр рибної промисловості Норвегії Одд Еміль Інгебрігтсен відкинув версію про 

зараження коронавірусом жителів Пекіна через лосось, привезений з його країни, пише The 

Local Norway. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/17/2s71128.htm
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За його словами, «китайські та норвезькі чиновники зустрілися у вівторок і дійшли висновку, що 

норвезький лосось навряд чи є джерелом вірусу, виявленого минулого тижня на ринку Пекіна». 

Після цього уряд КНР погодився, що лосось з Норвегії не є причиною нещодавно виявленого 

спалаху нового коронавірусу в Пекіні. 

«Не знайдено жодних доказів того, що лосось є походженням або носієм коронавірусу», - 

заявив у вівторок ввечері Ши Гуокін, заступник директора Центру контролю та профілактики 

захворювань Китаю. 

Новий спалах коронавірусу був виявлений в пекінському районі Фентай, де в останні дні 

зафіксували майже 100 нових хворих. Спалах пов'язують з великим продуктовим ринком 

«Сіньфаді». Його адміністрація повідомила, що коронавірус був виявлений на обробній дошці 

для імпортованого лосося. 

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків 

коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужало 4 346 863 людини. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047453-kitaj-bojkotue-importnij-losos-cerez-

novij-spalah-covid19.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай активізував закупівлі американської сої на тлі скорочення запасів олійної в Бразилії 

18.06.2020|13:50|АПК-Інформ 

Оператори ринку відзначають збільшення протягом II кварталу 2020 р. обсягів закупівель 

китайськими імпортерами соєвих бобів зі США завдяки подорожчанню олійної бразильського 

походження через сезонне скорочення її внутрішніх запасів, повідомляє S&P Global Platts. 

Як очікується, у другій половині п.р. Китай продовжить нарощувати закупівлі сої з США з 

постачанням у вересні-січні, оскільки в даний період американська олійна буде більш 

конкурентоспроможною на світовому ринку. При цьому найбільш значне зростання закупівель 

сої з США прогнозується в IV кварталі 2020 р., що буде обумовлено необхідністю виконання 

Китаєм своїх зобов'язань у рамках торговельної угоди між країнами. 

Відзначимо також, що за перші 5 місяців п.р. Бразилія експортувала 48 млн тонн соєвих бобів 

(+37% на рік), з яких 73% було відвантажено в Китай. 

Джерело: https://www.apk-inform.com/uk/news/1511856 

________________________________________________________________________________ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047453-kitaj-bojkotue-importnij-losos-cerez-novij-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047453-kitaj-bojkotue-importnij-losos-cerez-novij-spalah-covid19.html
https://www.apk-inform.com/uk/news/1511856
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Китай на початку червня оновив рекорд добової виплавки сталі 

18.06.2020|ГМК центр  

Заводи – члени CISA вийшли на виробництво 2,109 млн т на добу 

Металургійні підприємства Китаю, що входять до Асоціації виробників чавуну і сталі Китаю 

(CISA), з 1 по 10 червня збільшили добове виробництво сталі на 2,4% в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року – до 2,109 млн т. 

Про це повідомив Argus Media. 

У порівнянні з 21-30 травня добове виробництво сталі на заводах CISA зросло на 0,8%. Китайські 

металурги оновили рекорд добової виплавки сталі. Попередній максимум був зафіксований у 

вересні  2019 року і становив 2,105 млн т. 

Зростанню добового виробництва сприяли зняття карантинних обмежень, а також тепла 

погода, яка створила всі умови для будівництва. Це стимулювало попит на сталь. 

Запаси металопродукції у металургійних підприємств – членів CISA в період 1-10 червня зросли 

на 4% в порівнянні з 21-31 травня – до 13,82 млн т. 

Китай – найбільший виробник сталі в світі. У 2019 році країна збільшила виробництво сталі на 

8,3% в порівнянні з попереднім роком – до 996,34 млн т. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-na-pochatku-chervnya-onoviv-rekord-dobovoi-viplavki-

stali/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай надрукує трильйони юанів через загрозу рецесії 

20.06.2020|00:05|УНІАН 

Друга економіка світу отримає ін'єкцію кредитної емісії в розмірі 30% ВВП - безпрецедентну 

навіть за китайськими мірками. Ілюстрація REUTERS Народний банк Китаю має намір зберігати 

високий рівень ліквідності в банківській системі, щоб підтримати економіку на тлі 

коронавірусної кризи. Про це заявив голова китайського ЦБ І Ганг на фінансовому форумі в 

Шанхаї, повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters. За його словами, регулятор 

має намір домагатися рекордного вливання свіжих кредитів - на суму 20 трильйонів юанів до 

кінця року (близько 2,8 трильйона доларів). Більш широкий показник сумарного соціального 

фінансування, що включає в тому числі тіньові банківські продукти, виросте за підсумками року 

на 30 трильйонів юанів, або більше (4,2 трлн дол), заявив Ганг. В результаті друга економіка 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-na-pochatku-chervnya-onoviv-rekord-dobovoi-viplavki-stali/
https://gmk.center/ua/news/kitaj-na-pochatku-chervnya-onoviv-rekord-dobovoi-viplavki-stali/
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світу отримає ін'єкцію кредитної емісії в розмірі 30% ВВП - безпрецедентну навіть за 

китайськими мірками, повідомляє видання. 

Народний банк підкреслює, що стимулююча політика є тимчасовою. «Ми повинні завчасно 

розробити механізми виходу з інструментів (стимулів)», - сказав Ганг, додавши, що потрібно 

пам'ятати про «похмілля», яке породжує нічим не обмежене кредитування. У травні китайські 

банки видали 3,19 трильйона юанів нових кредитів, в квітні - 3,094 трлн, а в березні - понад 5 

трильйонів. 18 червня китайський ЦБ знову знизив ставку за операціями 2-тижневого 

зворотного репо і залив в систему 70 млрд юанів. Попри оголошену перемогу над пандемією, 

економіка КНР відновлюється повільно, вказує економіст ING Ірис Панг: у травні продовжилося 

падіння роздрібних продажів (-2,8% рік до року) і інвестицій (-6,3%), тоді як промислове 

зростання вдвічі відстає від докризового (+4,4%). За підсумками року китайська економіка може 

скотитися в рецесію вперше з 1970-их, вважають експерти Організації країн економічного 

співробітництва і розвитку. За їхнім прогнозом ВВП КНР просяде на 1% в сценарії з досить 

імовірною другою хвилею пандемії. За прогнозом ING спад буде ще глибшим - 1,5% рік до року. 

Так сильно китайська економіка не падала з 1968 року, свідчать дані Світового банку. Нові 

вливання - це привід нервувати за юань, вважає Панг. З початку року китайська валюта просіла 

до долара на 2% - з 6,93, до 7,07 юанів за долар, а в кінці травня ледь не відновила історичний 

мінімум, падаючи до позначки 7,18. Як повідомляв УНІАН, економіка Китаю скоротилася в 

першому кварталі 2020 року вперше за три десятиліття підрахунку квартальних показників, 

оскільки епідемія коронавірусу паралізувала виробництво й інвестиції. ВВП Китаю в січні-

березні впав на 6,8% в річному вирахуванні після зростання на 6% у попередньому кварталі. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-kitayu-pekin-nadrukuye-trilyoni-

yuaniv-cherez-zagrozu-recesiji-novini-ukrajina-11043965.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

В рамках масового онлайн-шопінгу в Китаї встановили рекордні обсяги продажів 

20.06.2020|16:25| Міжнародне радіо Китаю 

У рамках шопінг-фестивалю, що проходить у середині року в Китаї, китайські поштові та 

кур'єрські компанії опрацювали майже 4,7 млрд пакунків, що більш ніж на 48% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. Про це свідчать офіційні дані. Як відзначило Державне 

поштове управління Китаю, під час фестивалю онлайн-шопінгу «618», що пройшов з 1 по 18 

червня, щодня опрацьовувалось близько 260 млн пакунків. 

https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-kitayu-pekin-nadrukuye-trilyoni-yuaniv-cherez-zagrozu-recesiji-novini-ukrajina-11043965.html
https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-kitayu-pekin-nadrukuye-trilyoni-yuaniv-cherez-zagrozu-recesiji-novini-ukrajina-11043965.html
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За минулий місяць китайські компанії експрес-доставки опрацювали 7,38 млрд пакунків. 

Бурхливому зростанню обсягів замовлень сприяли швидке відновлення ділової активності та 

наявність у Китаї стійкого споживчого ринку. 

На онлайн-майданчику для торгівлі Tmall, що належить компанії Alibaba, були зроблені 

замовлення на рекордну суму в 698,2 млрд юанів /98,6 млрд дол./, на сайті JD.com за 18 днів, 

протягом яких тривав фестиваль, були зроблені замовлення на загальну суму у 269,2 млрд 

юанів, проти торішніх 201,5 млрд юанів. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/20/2s71166.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Видобуток сирої нафти в Китаї в травні зріс на 1,3 відсотків 

21.06.2020|15:42| Сіньхуа 

Обсяг видобутку сирої нафти в Китаї в травні виріс на 1,3% в річному вимірі до 16,46 млн т. Про 

це свідчать дані Держстату КНР. 

У квітні темпи зростання видобутку сирої нафти в країні склали 0,9%. 

За минулий місяць Китай переробив близько 57,9 млн т сирої нафти, що на 8,2% більше в 

порівнянні з травнем минулого року. 

За підсумками перших п'яти місяців цього року обсяги видобутку і переробки сирої нафти в 

країні склали 80,9 млн тонн / зростання на 1,9% в річному вимірі / і 261,39 млн т / зниження на 

1% в річному вираженні /, відповідно. 

У травні імпорт сирої нафти в Китай виріс на 19,2% в річному обчисленні до 47,97 млн т. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-06/21/c_139155686.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інвестори впевнені в китайському ринку цінних паперів – опитування 

21.06.2020|09:08| Сіньхуа 

Довіра інвесторів до китайського ринку цінних паперів значно збільшилася за останній час, 

показують дані Китайського фонду захисту інвесторів цінних паперів / SIPF /. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/20/2s71166.htm
http://russian.news.cn/2020-06/21/c_139155686.htm
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Індекс довіри інвесторів, розрахований SIPF, зростав 2 місяці поспіль і в травні склав 58,3, 

збільшившись на 4,9% в порівнянні з квітнем. 

Значення індексу вище 50 сигналізує про оптимізм, нижче 50 - про песимізм. 

Субіндекс наміри купити акції виріс до 53,7, що на 4,1% більше, ніж минулого місяця, говориться 

в звіті компанії. 

З початку цього року індекс довіри інвесторів до оцінки акцій знизився на 1,9 % в місячному 

вимірі до 56,4, що в цілому відповідає середньому показнику. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-06/21/c_139155012.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://russian.news.cn/2020-06/21/c_139155012.htm
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА  

 

Китай про військове зіткнення з Індією в Гімалаях: Це була провокація Делі 

16.06.2020|12:32| НВ 

Китай заявив, що військове зіткнення з Індією в Гімалаях було результатом провокації індійських 

військовослужбовців. 

Зокрема, МЗС Китаю закликало Індію не робити односторонніх дій і не створювати конфліктних 

ситуацій. 

«Індійські війська спровокували конфлікт, напавши на китайських військовослужбовців, що 

призвело до серйозного загострення конфлікту», — цитує заяву МЗС Reuters. 

16 червня Індія заявила про військове зіткнення з КНР в прикордонних західних Гімалаях, в 

результаті чого загинули військовослужбовці індійської армії. 

Це перший випадок загибелі військовослужбовців за кілька десятиліть прикордонного 

протистоянні двох держав. 

З початку 1960-х років між Індією і КНР існує територіальний конфлікт навколо регіону Ладакх в 

Гімалаях. У 1962 році між країнами велася прикордонна війна за контроль над регіоном. У 1990-

х роках сторони домовилися про деескалацію в спірному регіоні. 

У 2017 році прикордонний конфлікт між двома ядерними державами відновився з новою силою 

через наміри КНР прокласти нову дорогу в спірному регіоні. 

На початку травня 2020 року відбулися сутички між прикордонниками двох країн, після чого 

Пекін і Делі почали стягувати на кордон важку бронетехніку та підрозділи регулярної армії. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-pro-viyskove-zitknennya-z-indiyeyu-v-

gimalayah-ostanni-novini-50094446.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї заявили, що домовилися врегулювати конфлікт з Індією на кордоні 

17.06.2020|20:58| РБК – Україна  

У результаті конфлікту загинули індійські військові 

У Китаї заявили, що домовилися з Індією якомога швидше врегулювати ситуацію на своїх 

кордонах після зіткнення між своїми військами. Винних мають покарати. 

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-pro-viyskove-zitknennya-z-indiyeyu-v-gimalayah-ostanni-novini-50094446.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-pro-viyskove-zitknennya-z-indiyeyu-v-gimalayah-ostanni-novini-50094446.html
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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю. 

Так, старший китайський дипломат Ван Ї сказав міністру закордонних справ Індії Субрахманьяму 

Джайшанкару під час телефонного дзвінка, що Індія повинна суворо покарати винних у 

конфлікті та контролювати свої прикордонні війська. 

«Індія готова виходити із загальної ситуації відносин між двома країнами, здійснювати 

консенсус між лідерами двох країн, мирно вирішувати спори в прикордонних районах шляхом 

діалогу і послаблювати напруженість у прикордонних районах», - наводить МЗС Китаю позицію 

Індії. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-zayavili-dogovorilis-uregulirovat-konflikt-

1592416626.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ван Ї провів відеоконференцію з міжнародного співробітництва «Пояс і шлях» 

19.06.2020|09:52| Міжнародне радіо Китаю 

Увечері 18 червня під головуванням члена Держради й міністра закордонних справ КНР Ван Ї в 

Пекіні пройшла відеоконференція на високому рівні з міжнародного співробітництва в рамках 

ініціативи «Один пояс і один шлях». Міністри закордонних справ або посадові особи на 

міністерському рівні з 25 країн взяли участь у відеоконференції. До заходу також долучилися 

генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус та 

адміністратор Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй Ахім Штайнер. 

Ван Ї спочатку зачитав письмове звернення голови КНР Сі Цзіньпіна. 

За словами Ван Ї, за активної участі та повної підтримки всіх сторін ініціатива «Один пояс і один 

шлях» стала найбільшою у світі платформою міжнародного співробітництва. 

Ван Ї зазначив, що для подолання епідемії та наслідків кризи необхідно працювати разом у дусі 

солідарності та співпраці. Партнери в рамках ініціативи «Один пояс і один шлях» несуть 

відповідальність і зобов'язані подавати приклад. По-перше, слід зміцнювати співробітництво у 

сфері охорони здоров'я, сприяти наданню протиепідемічної матеріальної допомоги й 

постачання, а також дослідженням і розробкам лікарських засобів і вакцин, прискорювати 

спільне будівництво «Здорового Шовкового шляху», обговорювати створення регіонального 

механізму екстреного зв'язку у сфері суспільної охорони здоров'я і зробити більший внесок у 

глобальну боротьбу з епідемією. По-друге, необхідно сприяти взаємозв'язку, прагнути до 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-zayavili-dogovorilis-uregulirovat-konflikt-1592416626.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-zayavili-dogovorilis-uregulirovat-konflikt-1592416626.html
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якомога швидшого відновлення реалізації ключових інфраструктурних проєктів у рамках 

ініціативи «Один пояс і один шлях», гарантувати безпеку ланцюжків виробництва та постачання, 

а також надавати надійну гарантію економічного зростання в різних країнах світу. По-третє, 

необхідно здійснювати інноваційне співробітництво, зміцнювати співробітництво в галузі 5G, 

великих даних, штучного інтелекту, хмарних обчислень та в інших сферах, прискорити спільне 

будівництво «Цифрового Шовкового шляху» і «Здорового Шовкового шляху», щоб впровадити 

нові можливості для стійкого зростання у світі. По-четверте, необхідно рішуче протистояти 

унілатералізму та протекціонізму, наполягати на побудові відкритої світової економіки, 

підтримувати багатосторонню торговельну систему, заохочувати лібералізацію й спрощення 

процедур торгівлі та інвестицій, а також сприяти економічній глобалізації в напрямку більшої 

відкритості, інклюзивності, збалансованості та взаємної вигоди з метою досягнення координації 

ініціативи «Один пояс і один шлях» та інших програм двостороннього та багатостороннього 

співробітництва. 

Ван Ї підкреслив, що зараз перемога над епідемією та відновлення економіки є загальними й 

невідкладними завданнями для всіх країн. Китай готовий приділяти пріоритетну увагу 

зміцненню зв'язків і координації з партнерами в рамках ініціативи «Один пояс і один шлях», 

включаючи підтримку всіх сторін у боротьбі з епідемією та відновленні економічного й 

соціального розвитку; активний розгляд потреб партнерів у рамках даної ініціативи в розробці 

та використанні вакцин; консультації про створення зручного каналу для транскордонного 

переміщення людей і товарів у рамках ініціативи «Один пояс і один шлях»; організація 

конференції міністрів транспорту для підтримки ланцюжків виробництва і постачання; спільну 

роботу з розвитку електронної комерції для сприяння будівництву розумних міст і співпраці у 

сфері зеленого розвитку. 

Ахім Штайнер виступив з промовою від імені генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. 

Він зазначив, що епідемія знову підтвердила: тільки підтримка мультилатералізму, зміцнення 

згуртованості та співробітництва допоможуть здійснити сталий розвиток. Китай відіграє все 

більш важливу роль у підтримці порядку денного з тривалого розвитку в глобальному масштабі. 

Співпраця в рамках «Одного пояса та одного шляху» сприяє оперативному реагуванню різних 

сторін на вплив епідемії на економіку, суспільство і навколишнє середовище. ООН надає велике 

значення реалізації ініціативи «Один пояс і один шлях», а також готова зміцнити співпрацю з 

різними сторонами. 

Тедрос Адханом Гебреісус зазначив, що ВООЗ високо оцінила дії Китаю у сфері просування 

глобальної протиепідемічної співпраці, надання підтримки й допомоги нужденним країнам. У 

нинішній ситуації ініціатива створення спільноти охорони здоров'я та здоров'я, висунута 

головою КНР Сі Цзіньпіном, має важливе значення. Спільна реалізація ініціативи «Один пояс і 

один шлях» може зробити активний внесок у цю роботу. ВООЗ всебічно підтримує створення 

«здорового Шовкового шляху» і «зеленого Шовкового шляху». 
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За підсумками зустрічі була опублікована спільна декларація відеоконференції на високому 

рівні з міжнародного співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс і один шлях». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/19/2s71151.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Відеоконференція високого рівня з міжнародної співпраці «Один пояс, один шлях» 

19.06.2020|18:03| Посольство КНР в Україні  

18-го червня 2020 року в Пекіні китайська сторона провела відеоконференцію високого рівня з 

міжнародної співпраці «Один пояс, один шлях». Голова КНР Сі Цзіньпін виступив з промовою. 

Член Держради, Міністр закордонних справ КНР Ван Ї очолив проведення відеоконференції. 

Учасники домовились про подальше зміцнення міжнародної протиепідемічної співпраці, 

посилення двостороннього та багатостороннього співробітництва, а особливо посилення 

співпраці у галузі охорони здоров’я, взаємозв'язку та інновацій, спільного сприяння 

безперебійній роботі виробничого ланцюга та ланцюга постачання, рішучого протистояння 

унілатералізму та протекціонізму, дотримуючись побудови світової економіки відкритого типу. 

У своїй промові Голова КНР особливо наголосив на тому, що неважливо чи це приборкання 

вірусу чи відновлення економіки, неможливо домогтися успіху без солідарності, співпраці та 

мультилатералізму. Китай готовий зробити свій внесок у якомога раніше досягнення 

загальносвітової перемоги над COVID-19 та відновлення світової економіки. 

17-го червня Голова КНР Сі Цзіньпін також очолив проведення китайсько-африканського 

надзвичайного саміту з питань боротьби з епідемією, демонструючи, що на цьому важливому 

протиепідемічному етапі Китай та африканські країни мають хороші відносини та співпрацюють 

на високому рівні. 

Джерело: 

https://www.facebook.com/chinaembua/photos/a.130144135152695/167352054765236    

________________________________________________________________________________ 

 

 

Конфлікт між Індією та Китаєм: країни обмінялися звинуваченнями 

20.06.2020|20:44| РБК – Україна  

Китай звинувачує Індію в навмисній провокації. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/19/2s71151.htm
https://www.facebook.com/chinaembua/photos/a.130144135152695/167352054765236
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Китай та Індія обмінялися взаємними звинуваченнями після збройного конфлікту у спірному 

прикордонному районі в Гімалаях. В результаті перестрілки між індійськими та китайськими 

військовими втрати понесли обидві сторони. 

Про це повідомляє The National. 

У суботу в уряді Індії звинуватили Китай у нібито намірах побудувати споруди на так званій лінії 

фактичного контролю, яка розмежовує цей спірний прикордонний район. Індійський прем'єр 

Нарендра Моді пообіцяв не допустити жодних односторонніх змін на спірному кордоні. 

Зі свого боку в Міністерстві закордонних справ Китаю звинуватили військовослужбовців Індії у 

нібито навмисній провокації в прикордонному районі. 

Відносини між Китаєм і Індією загострилися наприкінці квітня після вторгнення китайський 

військових на спірну територію. Територіальний спір між Китаєм та Індією триває ще з 1947 

року. У 1962 році між країнами навіть відбулася прикордонна війна, в ході якої Китай отримав 

контроль над територією поблизу Тибету. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/konflikt-mezhdu-indiey-kitaem-strany-obmenyalis-

1592675087.html 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.rbc.ua/ukr/news/konflikt-mezhdu-indiey-kitaem-strany-obmenyalis-1592675087.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/konflikt-mezhdu-indiey-kitaem-strany-obmenyalis-1592675087.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Китаї побудували хмарочос в горизонтальному положенні 

15.06.2020|12:55| Mignews 

У місті Чунцін, що в Китаї, побудували «горизонтальний хмарочос» Crystal (Кристал), повідомляє 

CNN. 

За інформацією, на висоті 250 метрів конструкцію утримують чотири вежі. Довжина споруди 

становить 300 метрів, а вага - 12 тисяч тонн. 

Відзначається, що швидкісний ліфт доставляє людей наверх за 50 секунд. 

В «Кристал» розташовується виставковий павільйон, присвячений майбутньому житті на 

колонізованому Марсі, і майданчик огляду з прозорим скляним підлогою. 

Саме майданчик, з якої відкривається прекрасний вид на місто і дві прилеглі річки Янцзи і 

Цзялін, привертає величезну кількість туристів. 

Найближчим часом в Crystal планують відкрити приватний клуб з басейнами, ресторанами і 

барами. 

Як повідомляв MIGnews.com.ua раніше, уряд китайського міста Ухань по закінченню карантину 

влаштувало громадянам лазерна шоу на хмарочосах. 

Джерело: http://mignews.com.ua/world/24105876.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Принесли в жертву. У Китаї знайшли 3000-річний скелет на колінах 

16.06.2020|08:08|НВ 

Археологи виявили людський скелет в положенні на колінах у жертовній ямі, яка відноситься до 

часів пізньої династії Шан (1600 до н.е.-1046 р. до н.е.). 

Безліч поховань пізнього періоду династії Шан було виявлено під час розкопок на археологічній 

ділянці Чайчжуан в місті Цзіюань. 

Археологи з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хенань і муніципальної групи з 

культурних реліквій провінції Цзюань ведуть розкопки на цьому об'єкті з минулого року. На місці 

були виявлені не тільки кістки людини, але і колодязі, попелясті ями, дороги, а також безліч 

реліквій, в тому числі кераміка, кістки і нефритові артефакти. 

http://mignews.com.ua/world/24105876.html
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Кістки, знайдені на місці розкопок, дозволяють припустити, що людину приносили в жертву. Її 

тіло було обезголовлене, звернуто на північ і опущено на коліна в ямі, зі схрещеними руками. 

Не виключено, що ця людина була слугою вельможі і, згідно з віруваннями того періоду часу, 

добровільно відправилася в загробний світ для супроводу свого господаря. 

На одній з кісток був виявлений древній ієрогліф «кан». Лян Фавей, керівник проєкту розкопок 

на ділянці Чайчжуан сказав, що в династії Шан переважає жертовна культура, і ієрогліфи 

використовувалися для опису жертовної діяльності і різних ритуалів. Серед них слово «кан» 

зображує спосіб приносити жертви в ямах. 

Раніше останки людських жертвоприношень знаходили в основному в лежачому положенні. 

Експерти припустили, що жертовний метод, записаний в ієрогліф «Кан», передбачає поховання 

в вертикальному положенні. 

Раніше НВ повідомляв, що американські антропологи виявили два жіночих скелета, сліди на 

яких доводять, що жінки стріляли з лука та їздили верхи. Час поховань приблизно відповідає 

епосі, про яку розповідалося в китайських легендах про Мулан. 

Історія про Мулан, молоду жінку, яка маскується під чоловіка і бореться в війську імператора 

Китаю, стала одним з найвідоміших і улюблених оповідань у всьому світі, багато в чому завдяки 

Діснею. Анімаційний фільм 1998 року зібрав $ 304 млн по всьому світу і отримав номінації на 

Золотий глобус і Оскар. 

Вона займає місце свого батька, коли кожна сім'я повинна надати одного чоловіка для служби 

в армії імператора. Хуа Мулан служить 12 років, і ніхто з її однополчан ніколи не підозрював про 

її істинну стать. 

Довгий час вважалося, що легенда про Мулан була заснована на реальних жінках-войовницях 

народу Сянбей, древніх кочівників з сучасної Монголії і північно-східного Китаю. Тепер 

антропологи вважають, що вони могли знайти речові докази цього. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/slidi-lyudskoji-zhertvi-znayshli-v-kitaji-

50094397.html   

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

На зло Трампу. Huawei випередив Samsung і став лідером глобальних продажів смартфонів 

15.06.2020|17:42|НВ 

Китайський виробник гаджетів Huawei обійшов південнокорейську компанію Samsung і став 

лідером глобальних продажів смартфонів у квітні 2020-го, отримавши 19% світового ринку. 

Згідно зі свіжим звітом Counterpoint Research, компанія Huawei випередила своїх конкурентів з 

Samsung і стала лідером з глобальних продажів смартфонів у квітні 2020-го. 

Аналітики заявили, що китайська корпорація за цей проміжок часу отримала 19% світового 

ринку смартфонів, а частка «пирога» Samsung склала на 2% менше. 

Успіх Huawei пов’язують з високими продажами смартфонів цього бренду у Китаї, після того як 

влада США заборонила гаджети китайської компанії через шпигунський скандал, і ввела 

обмеження на співпрацю американських компаній з Huawei. 

Крім того, значний удар по продажам смартфонів Samsung на різних континентах на початку 

2020-го завдала пандемія коронавірусу. 

Експерти заявляють, що китайська економіка почала відновлюватися трохи раніше, — у березні 

2020 го, — що також дозволило налагодити бізнес Huawei швидше, у порівнянні з іншими 

виробникам гаджетів. 

Нагадаємо, 20 травня 2019 року компанія Google, виконуючи рішення Міністерства торгівлі США 

(яке є черговим кроком у торговельній війні, яку Дональд Трамп оголосив Китаю), оголосила 

про відлучення Huawei від операційної системи Android. 

Через це нові смартфони Huawei, враховуючи останню флагманську серію P40, яка доступна в 

Україні, поставляються на ринок без сервісів Google. 

Раніше НВ пояснював, чому відсутність Android і Google не стала вироком для Huawei, а також 

розповів, як встановити популярні додатки на нові смартфони китайської компанії. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/gadgets/huawei-obiyshov-samsung-i-stav-svitovim-liderom-z-

prodazhu-smartfoniv-50094320.html  

________________________________________________________________________________ 
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У Китаї створили залізничний тяговий трансформатор, що працює на рослинній олії 

16.06.2020|10:00|Центр транспортних стратегій 

Винахід вже пройшов експертизу Китайського електротехнічного суспільства. 

Китайські дослідники розробили новий тип інноваційного залізничного тягового 

трансформатора, що працює на рослинному маслі. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа. 

Розробником новинки виступили компанії China Railway Electrification Engineering Group і China 

Railway Eryuan Engineering Group. Винахід вже пройшов експертизу Китайського 

електротехнічного суспільства. 

«Винахід, який має нову основну структуру і працює на рослинній олії, є інноваційним в галузі 

енергозбереження, безпеки і захисту навколишнього середовища, і може принести користь 

суспільству і економіці», - йдеться в заяві China Railway Group Limited. 

У більшості залізничних тягових трансформаторів в Китаї використовується мінеральне масло, 

яке в разі витоку може призвести до забруднення навколишнього середовища. А традиційні 

пальові конструкції сердечників трансформаторів тягового типу можуть викликати 

електромагнітні втрати і знизити ефективність електропостачання. 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що Китай почав виробляти електроди, що підвищують 

ефективність акумуляторів для електромобілів. Експерименти показали, що акумулятори, 

виготовлені з використанням нового матеріалу, здатні підтримувати роботу автомобіля навіть в 

екстремально холодних умовах. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/06/16/v_kitae_sozdali_zh_d_tyagovyy_transformator_rabotayuschi

y_na_rastitelnom_masle_59219  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї спостерігається бум галузі онлайн-стримінга 

18.06.2020|15:11| Міжнародне радіо Китаю 

У Китаї відзначено швидке зростання галузі онлайн-стримінга в останні роки, свідчать дані. У 

2019 зареєстрували 5684 китайські компанії у сфері онлайн-стримінга, що більш ніж у 17 разів 

більше, ніж десять років тому, свідчать дані, опубліковані платформою з розслідування 

кредитоспроможності підприємств Qcc.com. 

https://cfts.org.ua/news/2020/06/16/v_kitae_sozdali_zh_d_tyagovyy_transformator_rabotayuschiy_na_rastitelnom_masle_59219
https://cfts.org.ua/news/2020/06/16/v_kitae_sozdali_zh_d_tyagovyy_transformator_rabotayuschiy_na_rastitelnom_masle_59219
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У Китаї індустрія онлайн-стримінга отримала швидкий розвиток під час епідемії COVID-19. З 

березня 2020 року щомісячна кількість реєстрації компаній у сфері онлайн-стримінга досягла 

рекордного рівня. У травні цей показник склав 2877, що на 684% більше, ніж за аналогічний 

період 2019 року. 

Онлайн-стримінг охоплює широкий спектр бізнесу, в тому числі електронну комерцію, онлайн-

ігри та розваги. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/18/2s71138.htm 

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай повідомив про новий спалах COVID-19 

15.06.2020|09:59| Газета «День» 

Китай повідомив про найвищу щоденну кількість нових випадків інфікування коронавірусом 

за останні два місяці. 

14 червня Національна комісія охорони здоров’я зареєструвала 57 нових випадків COVID-19, 36 

із них пов’язані зі спалахом на оптовому ринку продовольства в Пекіні, передає Радіо Свобода. 

Ринок було закритий 13 червня, а в 11 сусідніх житлових кварталах запроваджений жорсткий 

карантин. Це перші нові підтверджені випадки в столиці Китаю за більш ніж 50 днів. 

Китай не зараховує до загальної статистики випадки безсимптомного перебігу хвороби. 

Джерело: http://day.kyiv.ua/uk/news/140620-kytay-povidomyv-pro-novyy-spalah-covid-19  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У китайському місті Баодін запровадили воєнний стан через повторний спалах коронавірусу 

15.06.2020|13:47|Главком 

У Баодіні проживає понад 11 мільйонів людей. 

В Китаї у місті Баодін, що розташоване у китайській провінції Хубей, стався повторний  спалах 

Covid-19. У зв’язку з цим у місті ввели воєнний стан. Про це повідомляє timesofindia. 

Повідомляють, що епідеміологічний центр вирішив запровадити воєнний стан для припинення 

поширення епідемії коронавірусу у Баодіні. 

Мешканців закликають дотримуватись рекомендацій медиків щодо запобігання поширенюю 

інфекції. 

Місто Баодін розташоване за 145 км від Пекіна, в ньому проживає понад 11 мільйонів людей. 

Нагадаємо, учора у Китаї повідомили про найвищий щоденний приріст нових випадків 

коронавірусу за останні два місяці, в Південній Кореї так само, підскочила захворюваність в 

зв’язку з ослабленням карантинних обмежень.  

Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім 

випадків більше, ніж учора (648). Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять). 

Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901. 

http://day.kyiv.ua/uk/news/140620-kytay-povidomyv-pro-novyy-spalah-covid-19
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Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня 

кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків. 

Джерело: https://glavcom.ua/world/observe/u-kitayskomu-misti-baodin-zaprovadili-vojenniy-stan-

cherez-povtorniy-spalah-koronavirusu-687036.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські фізики провели сеанс квантового зв'язку на відстані 1120 кілометрів 

16.06.2020|17:56| Дзеркало тижня 

Пари фотонів передавалися по каналах зв'язку від супутника до двох наземних обсерваторії. 

Група фізиків з Китаю, яка раніше продемонструвала квантовий перерозподіл ключу між 

супутником і лабораторією, провела сеанс квантової криптографії з використанням заплутаності 

між двома наземними станціями на відстані 1120 кілометрів, повідомляє N + 1. 

Відзначається, що квантовий розподіл ключу - це найбезпечніший спосіб обміну секретними 

ключами між віддаленими користувачами. Метод заснований на фундаментальних законах 

квантової фізики: процес виміру квантової системи змінює її стан. Зловмисник, який спробує 

вкрасти ключ, повинен якимось чином виміряти його, але вимір вводить аномалії, які бачать і 

легітимні учасники протоколу. Таким чином, користувачі можуть розкрити і перевірити частину 

отриманого ключа і переконатися, що ніхто, крім них самих, його не вимірює. 

Експериментальний розподіл ключу було продемонстровано вченими в лабораторних умовах 

за допомогою оптоволокна довжиною 421 кілометр. 

Тепер та ж група вчених вперше провела сеанс квантового розподілу ключу на основі 

заплутаності між двома наземними станціями, відстань між якими склало 1120 кілометрів. 

Заплутані пари фотонів були розділені і відправлені по каналах зв'язку від супутника Micius до 

двох наземних обсерваторії в Делінге і Наньшане. 

Важливим інженерним досягненням, без якого експеримент б не відбувся, є створення 

високоефективного телескопа та обробної оптики. Вченим вдалося підвищити ефективність 

збору даних кожного каналу зв'язку супутник-Земля приблизно в два рази в порівнянні з 

попереднім експериментом. Найкращі дані були отримані в ясну ніч і без туману, коли 

атмосфера мала найвищий коефіцієнт пропускання. 

Вчені вважають, що отримані ними результати - перший крок на шляху створення надійної 

криптографії для міжконтинентальних віддалених користувачів. 

https://glavcom.ua/world/observe/u-kitayskomu-misti-baodin-zaprovadili-vojenniy-stan-cherez-povtorniy-spalah-koronavirusu-687036.html?1592218080&fbclid=IwAR3yG1nDQI8VJEpC2BtlGE9-yhDffA87Lv9XoVcaVcWQGJxQ4TUd7zchUF8
https://glavcom.ua/world/observe/u-kitayskomu-misti-baodin-zaprovadili-vojenniy-stan-cherez-povtorniy-spalah-koronavirusu-687036.html?1592218080&fbclid=IwAR3yG1nDQI8VJEpC2BtlGE9-yhDffA87Lv9XoVcaVcWQGJxQ4TUd7zchUF8
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Джерело: https://zn.ua/TECHNOLOGIES/kitayskie-fiziki-proveli-seans-kvantovoy-svyazi-na-

rasstoyanii-1120-kilometrov-357727_.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Коронавірус: Пекін закритий на карантин, влада намагається запобігти другій хвилі Covid-19 

17.06.2020|09:00| bbc.com 

Мільйони жителів Пекіну знову живуть в умовах карантинних обмежень. У середу в місті 

захворіло на Covid-19 ще 31 людей, а за останні сім днів - 137. 

До цього китайська столиця прожила 57 днів без жодного випадку місцевого зараження. Вірус 

виявлявся лише у приїжджих. 

Вважається, що джерелом нового спалаху став величезний оптовий ринок «Сіньфаді», через 

який надходить близько 80% споживаних в 21-мільйонному місті м'яса і овочів. 

27 мікрорайонів Пекіна оголошені зонами середнього ризику, а один - квартал Хуася поруч з 

ринком - зоною високого ризику. 

Місто в цілому знаходиться в «надзвичайному режимі другого ступеня» з трьох можливих. 

Які обмеження введені? 

Жителям 28 мікрорайонів заборонено виїжджати з Пекіна. Решта городян можуть це робити, 

але попередньо здавши тест на коронавірус. 

При цьому пройти його складно: в трьох лабораторіях Бі-бі-сі повідомили, що запис закрит до 

липня. Перед іншими лабораторіями стоять черги. 

До теперішнього часу скасовано 1 255 авіарейсів з Пекіна і в Пекін. Залізничне сполучення 

обмежено до 9 липня. 

Знову закриті школи, плавальні басейни і фітнес-клуби, скасовані спортивні змагання. 

Дороги відкриті, підприємства і компанії працюють в звичайному режимі. 

«Ресторани, спорт, переповнені поїзди - ми купалися в задоволеннях нормального життя. І ось 

на тобі!» - пише кореспондент Бі-бі-сі в Пекіні Стівен Макдоннелл. 

Влада вводить обмеження вибірково, і ситуація в різних частинах міста, за словами нашого 

кореспондента, сильно різниться. Інша важлива відмінність від лютого цього року - бізнес, 

урядові установи і виробництво не закриваються. 

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/kitayskie-fiziki-proveli-seans-kvantovoy-svyazi-na-rasstoyanii-1120-kilometrov-357727_.html
https://zn.ua/TECHNOLOGIES/kitayskie-fiziki-proveli-seans-kvantovoy-svyazi-na-rasstoyanii-1120-kilometrov-357727_.html
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«Можливо, тому всі впевнені, що ситуацію вдасться взяти під контроль і не допустити 

повномасштабної другої хвилі», - повідомляє Стівен Макдоннелл. 

Звідки все пішло? 

Після того, як з'явилися перші хворі, вірус був виявлений на дошках для лосося на ринку 

«Сіньфаді». 

Ринок закрили, і влада Пекіна заявили, що людям, які мали відношення до спалаху на ринку, 

заборонено залишати місто, незалежно від того, де вони живуть. 

Поки невідомо, чи стосується це працівників ринку або всіх, хто останнім часом приходив на 

ринок. Його відвідували кілька десятків тисяч чоловік в день. 

Керуючий ринком і кілька місцевих начальників звільнені. 

Представник пекінського центру з профілактики та контролю захворювань Ян Пен, виступаючи 

по місцевому телебаченню, сказав, що потік людей і товарів на ринку вкрай великий, і точно 

встановити, як туди потрапив вірус, складно. 

Що відбувається по всьому Китаю? 

В цілому Китай успішно збив хвилю епідемії. 

На початку березня там було близько 80 тисяч хворих Covid-19, а за останні три місяці 

коронавірусом заразилося лише 3200 осіб. 

У вівторок, наприклад, у всьому Китаї було 32 нових хворих, з них 27 в Пекіні. 

Влада Шанхая ввела обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих зі столиці. 

Джерело: https://www.bbc.com/russian/news-53078428  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Нова хвиля коронавірусу: Пекін скасував 60% польотів 

17.06.2020|17:16|Укрінформ 

У столиці КНР у середу скасували понад 60% комерційних польотів у рамках посилення 

безпекових заходів через нову хвилю поширення COVID-19. 

Про це повідомляє AP. 

«Китайська столиця в середу скасувала більш ніж 60% комерційних авіарейсів та підняла 

загальний рівень загрози через новий спалах коронавірусу», - йдеться в повідомленні. 

https://www.bbc.com/russian/news-53078428
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Всього мова йде про скасування 1255 польотів із та до двох головних пекінських аеропортів. 

Влада Пекіна запровадила низку обмежувальних заходів на в’їзд та виїзд із міста, особливо для 

жителів тих районів, де за останні дні були виявлені випадки зараження COVID-19. Рівень 

загрози в китайській столиці був піднятий із рівня 3 до 2. 

Як повідомлялося, за останні декілька днів у Пекіні було виявлено 137 нових випадків COVID-

19, але серед них - жодного летального. 

Пандемія коронавірусу вперше вибухнула якраз у Китаї – в місті Ухань наприкінці 2019 року. 

Станом на ранок 17 червня кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі 

становить 8 264 468. Із них 446 135 – летальні, 4 321 498 людей одужали. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047158-nova-hvila-koronavirusu-pekin-

skasuvav-60-polotiv.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Джерелом нового спалаху COVID-19 у Пекіні став європейський штам — КНР 

20.06.2020|16:00| НВ 

Китай передав до Всесвітньої організації охорони здоров’я геном коронавірусу COVID-19, що 

став причиною нового спалаху інфекції в Пекіні. КНР стверджує, що це європейський штам. 

Про це інформує Радіо Свобода. 

Дані опублікував Національний центр мікробіології Китаю. Інформація про геноми базується на 

трьох зразках вірусу — двох людських і одному з навколишнього середовища, зібраних 11 

червня. 

В той день у Пекіні був зафіксований перший новий випадок COVID-19 за останні місяці. З того 

моменту кількість хворих вже зросла до 183. 

Минулого тижня, ще до публікації даних про геном, китайські науковці припустили, що 

пекінський штам аналогічний європейському, проте не обов’язково прибув безпосередньо з 

Європи. Експерти припускали, що вірус міг перебувати в пакуванні заморожених продуктів. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/countries/spalah-koronavirusu-u-pekini-dzherelom-mig-buti-

yevropeyskiy-shtam-ostanni-novini-50095339.html 

________________________________________________________________________________ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047158-nova-hvila-koronavirusu-pekin-skasuvav-60-polotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047158-nova-hvila-koronavirusu-pekin-skasuvav-60-polotiv.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/spalah-koronavirusu-u-pekini-dzherelom-mig-buti-yevropeyskiy-shtam-ostanni-novini-50095339.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/spalah-koronavirusu-u-pekini-dzherelom-mig-buti-yevropeyskiy-shtam-ostanni-novini-50095339.html
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У Пекіні за два тижні протестували понад 2 млн людей на коронавірус 

21.06.2020|15:48| Interfax– Україна 

Понад 2 млн жителів китайської столиці пройшли за останні два тижні перевірку на коронавірус 

Covid-19, повідомляє Global Times. 

Про точні результати тестування не повідомляється. Водночас видання зазначає, що багатьох 

пекінців у підсумку «попросили залишатися вдома». 

Таку перевірку влада проводить у зв'язку з новим спалахом поширення коронавірусної інфекції 

в Пекіні. Із 16 червня в місті діють додаткові заходи, націлені на боротьбу з цим захворюванням. 

У п'ятницю група з декількох десятків лікарів прибула до Пекіна з провінції Хубей. Саме звідти 

кілька місяців тому почав поширюватися Covid-19. Тому медики з цієї провінції вважаються 

фахівцями у боротьбі з коронавірусом. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/670191.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

«Нова Пошта Глобал» запустила два регулярних вантажних авіарейси з Китаєм 

15.06.2020|10:38|Інтерфакс-Україна 

Компанія «Нова Пошта Глобал» (Nova Poshta Global, NPG), що входить до групи компанії «Нова 

Пошта», в зв'язку з ростом попиту на міжнародні перевезення збільшує кількість прямих 

авіасполучень з Китаєм і запускає два щотижневих рейси Київ-Пекін-Київ, повідомила прес-

служба «Нової пошти» в понеділок. 

«Зараз китайський напрямок є одним з найперспективніших в міжнародній торгівлі. У травні ми 

доставили з китайських інтернет-магазинів майже в 2,5 рази більше замовлень, ніж в квітні. 

Тому вирішили на постійній основі зафрахтувати ще один додатковий прямий рейс. Тепер двічі 

в тиждень ми доставляємо товари як для фізичних осіб, так і для компаній, що працюють на 

імпорт з Китаю. Збільшення авіарейсів надасть нашим клієнтам гарантовані строки доставки, 

адже не доведеться очікувати потрібне «вікно» для дозавантаження», - цитує прес-служба СЕО 

«Нова Пошта Глобал» Юрія Беневітского. 

Компанія відзначила, що в цілому в травні було доставлено з-за кордону понад 520 тис. 

Відправлень – практично вдвічі більше, ніж в квітні. Це пов'язано зі збільшенням попиту на 

перевезення вантажів для бізнес-клієнтів і зростанням кількості замовлень в міжнародних 

інтернет-магазинах. 

«Нова Пошта Глобал» (раніше Nova Poshta International) з 2015 року надає послуги 

міжнародного експрес-доставки, входить до групи компаній «Нова Пошта». «Нова Пошта 

Глобал» розвиває сервіс NP Shopping – доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, 

Великобританії та Польщі, надає послуги з імпорту та експорту для бізнесу і можливість 

здійснення відправлень з будь-якого відділення «Нова Пошта» у більшість країн світу. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/economic/668755.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В посольстві України в Китаї лише один дипломат знає китайську – міністр 

15.06.2020|19:04|Аргумент 

Після завершення карантину Міністерство закордонних справ України оголосить відкриті 

конкурси на посади в органи дипломатичної служби. 

https://interfax.com.ua/news/economic/668755.html
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Про це під час звіту про свої 100 днів роботи заявив голова вітчизняного зовнішньополітичного 

відомства Дмитро Кулеба. 

Він повідомив, що кандидатів на нові посади в системі дипслужби шукатимуть за межами МЗС. 

Один з основних критеріїв - знання мов. 

«Виявлено, на жаль, жахливу ситуацію, коли в Китаї в українському посольстві лише одна 

людина повноцінно володіє китайською мовою. Це неприпустимо. У МЗС немає свого 

внутрішнього ресурсу, щоб закрити кадрове питання з точки зору знання непоширених мов. 

Тому ми вийдемо за межі [системи МЗС] і відчинимо двері для людей, які хочуть стати 

дипломатами», - зазначив Кулеба. 

Міністр акцентував, що найбільша проблема зі знанням арабської мови, а внутрішнє відомче 

дослідження показало, що більшість українських дипломатів хочуть проходити дипломатичні 

місії в країнах Європи і Північної Америки. 

«Ось чому за моїм дорученням було розроблено мотиваційний пакет для кандидатів на посади 

в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. 

Все було зроблено в рамках законодавства. Ти отримаєш найкращі кар'єрні можливості, якщо 

підеш у таку країну [одного з зазначених регіонів]. Цим ми хочемо ліквідувати дисбаланс у 

системі скерування якісних кадрів. Хочемо, щоб ці регіони цікавили найбільш підготовлених і 

ефективних українських дипломатів», - сказав Кулеба. 

Водночас голова МЗС уточнив, що знання мови не буде основним критерієм для відбору на 

дипломатичні посади, також перевірятимуть і інші необхідні для дипслужби знання. У тому числі 

буде введено психологічне тестування для співробітників відомства перед відправленням за 

кордон. 

Джерело: http://argumentua.com/novosti/v-posolstv-ukra-ni-v-kita-lishe-odin-diplomat-zna-

kitaisku-m-n-str  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай, Єгипет та Іспанія стали основними імпортерами української кукурудзи в травні 

15.06.2020|Agri-gator 

Тільки за травень було експортовано кукурудзи майже на $411 млн. Найбільшими покупцями 

стали КНР, Єгипет та Іспанія За п’ять місяців 2020 року українські трейдери відвантажили 

закордонним покупцям зерна кукурудзи на $2,861 млрд. 

Такі оперативні дані наводить державна митна служба України, пише agronews.ua. 

http://argumentua.com/novosti/v-posolstv-ukra-ni-v-kita-lishe-odin-diplomat-zna-kitaisku-m-n-str
http://argumentua.com/novosti/v-posolstv-ukra-ni-v-kita-lishe-odin-diplomat-zna-kitaisku-m-n-str
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Трійка лідерів з імпорту кукурудзи з України протягом січня-травня не змінилась. 

 Китай – $512,5 (17,91%) 

 Єгипет – $329,7 (11,52%) 

 Іспанія – $307,7 (10,76%) 

Традиційно найбільшим покупцем стала Китайська Народна Республіка, куди тільки протягом 

травня було продано української кукурудзи на $163 млн. Це цілком достойний показник за 

місяць торгівлі навіть для розпалу сезону, не кажучи вже про завершення маркетингового року. 

Тут можна пригадати, що за прогнозом USDA Китай протягом року імпортує 7 млн тон зерна 

кукурудзи – влада КНР має намір накопичення перехідних запасів у розмірі 75% річного 

споживання. 

Значно повільніше за попередні періоди імпортував кукурудзу Єгипет – у травні країна закупила 

цього виду українського зерна лише на $219 тис. Однак, великі партії, які були придбані раніше 

зберегли Єгипет на другому місці трійки найбільших імпортерів. Практично те саме можна 

сказати і про Іспанію, яка за травень придбала української кукурудзи на $35 млн. 

Інші покупці протягом січня-травня 2020 року забезпечили майже 60% (на $1,711 млрд) 

«кукурудзяного» експорту України. 

Джерело: https://agri-gator.com.ua/2020/06/15/kytaj-iehypet-ta-ispaniia-staly-osnovnymy-

importeramy-ukrainskoi-kukurudzy-v-travni/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна збільшила експорт до Китаю майже в два рази 

16.06.2020|09:38|НВБізнес 

У січні-квітні цього року експорт України товарів у Китай виріс на 95% в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року — до $1,786 млрд. На Китай припадає 11,1% всього експорту України. 

Імпорт з Китаю за цей же період скоротився на 5,5% - до $2,398 млрд. На цю країну припадає 

14,3% імпорту Україною товарів. Від'ємне сальдо скоротилося до $612 млн. Китай, який в 

минулому році став головним торговельним партнером України, залишається лідером. 

Експорт товарів до Росії і імпорт з цієї країни продовжує падати. За перші чотири місяці цього 

року експорт скоротився на 13,9% - до $889,2 млн, імпорт - на 37,8% - до $1,56 млрд. На Росію 

припадає 5,5% українського експорту і 9,3% імпорту. По експорту вона займає друге місце після 

Китаю в переліку торгових партнерів України, а по імпорту - третє (після Китаю і Німеччини). 

https://agri-gator.com.ua/2020/06/15/kytaj-iehypet-ta-ispaniia-staly-osnovnymy-importeramy-ukrainskoi-kukurudzy-v-travni/
https://agri-gator.com.ua/2020/06/15/kytaj-iehypet-ta-ispaniia-staly-osnovnymy-importeramy-ukrainskoi-kukurudzy-v-travni/
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В цілому негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2020 року 

скоротилося в 3,15 рази в порівнянні з січнем-квітнем 2019 року - до $675 млн з $2,124 млрд. 

Експорт товарів з України за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року 

скоротився на 1,7% - до $16,086 млрд, імпорт - на 9,3% - до $16,76 млрд. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/economics/ukrajina-zbilshila-eksport-do-kitayu-mayzhe-v-dva-razi-

novini-ukrajini-50094403.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україну вирушив перший контейнерний поїзд з Уханю 

16.06.2020|10:46|Центр транспортних стратегій 

Це вже другий прямий контейнерний поїзд Україна-Китай. 

Сьогодні, 16 червня, з китайського міста Ухань в Україну виїхав контейнерний поїзд, який став 

першим прямим поїздом між містом Ухань і Києвом і другим, відправленим з КНР в столицю 

нашої країни. 

Як пише ЦТС, очікується, що поїзд буде знаходитися в дорозі 15 (максимум 18) діб. Шлях від 

китайсько-монгольського кордону повинен бути подоланий, як і у випадку з першим прямим 

поїздом КНР-Україна, трохи більше ніж за 10 діб. 

26 червня запланована відправка ще одного контейнерного поїзда до Києва - з Наньчана. 

Нагадаємо, що перший рейс прямого контейнерного поїзда в Україну був виконаний з Яньтайя. 

Протягом п'яти діб поїзд досяг прикордонного переходу між Китаєм і Монголією (станції Ерлянь 

і Замин-Ууде). Далі маршрут пролягав по території Монголії до прикордонного переходу Сухе-

Батор - Наушки, потім транзитом по території РФ до українського пункту пропуску Зернове. До 

Києва на термінал «Ліски» потяг прибув 9 червня. 

В Україну було доставлено бурильне обладнання, велосипедні запчастини, меблі, побутові 

товари, засоби індивідуального захисту, бензинові тріммери, медичне обладнання. 

«Укрпошта» вже висловила зацікавленість в доставці таким поїздом своїх посилок з 

Піднебесної. Відповідні переговори між УЗ і НП повинні пройти сьогодні. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/06/16/v_ukrainu_otpravilsya_pervyy_konteynernyy_poezd_ikh_ukh

anya_foto_59222  

________________________________________________________________________________ 

https://nv.ua/ukr/biz/economics/ukrajina-zbilshila-eksport-do-kitayu-mayzhe-v-dva-razi-novini-ukrajini-50094403.html
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Китай, Польща та Індія стали основними експортними напрямками української соєвої олії з 

початку року 

19.06.2020|UAFES 

Україна за підсумками січня-травня 2020 р експортувала 150,51 тис. т соєвої олії на $ 107,16 млн. 

Про це свідчать дані Державної митної служби України. 

Основними імпортерами української соєвої олії в звітному періоді були: 

 Китай – 73,77 тис. т на $ 52,52 млн (49,01%); 

 Польща – 53,46 тис. т на $ 38,07 млн (35,52%); 

 Індія – 12,22 тис. т на $ 8,7 млн (8,12%); 

 інші – 11,06 тис. т на $ 7,88 млн (7,35%). 

Джерело: https://ukrainefood.org/2020/06/kytaj-polshcha-ta-indiia-staly-osnovnymy-

eksportnymy-napriamkamy-ukrainskoi-soievoi-olii-z-pochatku-roku/ 

 

 

https://ukrainefood.org/2020/06/kytaj-polshcha-ta-indiia-staly-osnovnymy-eksportnymy-napriamkamy-ukrainskoi-soievoi-olii-z-pochatku-roku/
https://ukrainefood.org/2020/06/kytaj-polshcha-ta-indiia-staly-osnovnymy-eksportnymy-napriamkamy-ukrainskoi-soievoi-olii-z-pochatku-roku/
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КИТАЙ – США 
 

США раптово скасували санкції проти Huawei: у Трампа пояснили причину 

16.06.2020|12:45|Сьогодні 

Американським компаніям дозволили співпрацювати з китайським телекомунікаційним 

гігантом 

Незважаючи на те, що раніше США називали заявку Китаю на домінування в галузі технологій 

5G загрозою всьому світу, американським компаніям знову дозволять використовувати 

обладнання китайської Huawei для розвитку мереж наступного покоління. 

Про це, як повідомили в Twitter Міністерства торгівлі США, заявив голова відомства Вілбур Росс. 

«Сполучені Штати не поступляться лідерством в глобальних інноваціях. Міністерство прагне 

захистити національну безпеку і зовнішньополітичні інтереси США шляхом заохочення 

американської промисловості до цілковитого її задіяння в залученні технологій в США до 

міжнародних стандартів», – стверджує міністр торгівлі. 

На цьому тлі в міністерстві анонсували перегляд заборони на ведення бізнесу американськими 

компаніями з Huawei щодо розробки мереж п'ятого покоління. 

Варто зазначити, що американська влада неодноразово звинувачувала Huawei в роботі на 

інтереси уряду Китаю – зокрема, в зборі персональних даних користувачів. 

У зв'язку з цим минулої весни президент США Дональд Трамп ввів санкції стосовно компанії і 

заборонив американським фірмам використовувати телекомунікаційне обладнання Huawei. 

Незабаром після цього про припинення роботи з китайською компанією оголосили Google, 

Intel, Qualcomm, Xilinx і Broadcom, а сама Huawei була змушена скасувати запуск нової моделі 

ноутбука MateBook. 

Джерело: https://www.segodnya.ua/ua/economics/business/ssha-vnezapno-otmenili-sankcii-

protiv-huawei-1456900.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Трамп підписав нові санкції проти влади Китаю 

18.06.2020|06:01| РБК – Україна 

Трамп доповнив санкції за утиск народу уйгурів у Китаї 

https://www.segodnya.ua/ua/economics/business/ssha-vnezapno-otmenili-sankcii-protiv-huawei-1456900.html
https://www.segodnya.ua/ua/economics/business/ssha-vnezapno-otmenili-sankcii-protiv-huawei-1456900.html
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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон, в якому передбачені санкції 

щодо влади і організацій Китаю. Причина нових санкцій - порушення прав мусульман-уйгурів у 

Китаї. 

Про це повідомляє сайт Конгресу. 

У новому документі зазначено, що санкції можуть торкнутися тих, хто несе відповідальність за 

пригнічення уйгурів. Законом передбачено два види обмежень - це заморожування активів та 

обмеження у візі. 

Зараз Конгрес очікує від національної розвідки звіт, в якому буде описана політика уряду Китаю 

в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі і масштаби примусової праці мусульманських 

меншин у країні. 

Уйгури - це корінний тюркський народ, який проживає в регіоні Сіньцзян-Уйгурський на 

території Китаю, в більшості сповідує іслам. За даними ООН, зараз у Китаї близько 1 млн уйгурів 

перебувають в таборах «для ідеологічної обробки». 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-podpisal-novye-sanktsii-protiv-vlastey-

1592450328.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Помпео зустрівся на Гаваях з членом китайського Політбюро: теми невідомі 

18.06.2020|08:27| Ліга 

США стверджують, що про переговори попросив Китай. Китай каже, що діалог ініціювали США. 

Про що говорять не повідомляють. 

Вперше з минулого року держсекретар США Майкл Помпео зустрівся з Ян Цзечі, головою 

канцелярії комісії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю у закордонних справах. Це 

сталося на Гаваях, повідомили в Державному департаменті США. 

Відносини між світовими державами зараз «глибоко погіршилися», відзначили в Вашингтоні, 

причому затяжний конфлікт посилився пандемією коронавірусу і прагненням офіційного Пекіна 

позбавити Гонконг його автономії. 

Як пише Голос Америки з посиланням на «джерела в дипломатичних колах», ініціатором 

зустрічі став Китай. У Пекіні стверджують, що діалог відбувся «за ініціативою американської 

сторони», і заявили, що «обидві сторони вважають діалог конструктивним». Ні Китай, ні США не 

повідомляє, які питання обговорюються. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-podpisal-novye-sanktsii-protiv-vlastey-1592450328.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-podpisal-novye-sanktsii-protiv-vlastey-1592450328.html
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Зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн відбулася на тлі кількох резонансних 

подій: 

• США напередодні застосували санкції до осіб, відповідальних за репресії проти 

уйгурів в СУАР КНР; 

• глави МЗС країн G7 призвали КНР не приймати закон про введення режиму безпеки 

в Гонконзі; 

• відбувся бій на кордоні Індії і КНР, в якому загинули десятки солдатів; 

• в Пекіні - новий спалах коронавірусу. 

Джерело: https://news.liga.net/world/news/pompeo-vstretilsya-na-gavayyah-s-chlenom-

kitayskogo-politbyuro-temy-neizvestny 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ян Цзєчи провів конструктивний діалог з держсекретарем США Майком Помпео 

18.06.2020|16:24| Міжнародне радіо Китаю 

Член Політбюро ЦК КПК, голова Канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних справах Ян Цзєчи з 

ініціативи американської сторони з вівторка на середу за місцевим часом провів діалог з 

держсекретарем США Майком Помпео в американському штаті Гаваї. 

Сторони обговорили актуальні питання китайсько-американських відносин, а також міжнародні 

та регіональні питання, що становлять взаємний інтерес. Обидві сторони повною мірою 

роз'яснили свої позиції, назвавши проведений діалог конструктивним. 

Сторони погодилися направляти зусилля для втілення в життя досягнутих главами двох держав 

домовленостей, а також продовжувати підтримувати контакти та взаємодію. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/18/2s71143.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Трамп допускає повний розрив відносин з Китаєм 

19.06.2020|17:19| РБК – Україна 

Заява прозвучала на тлі підписання нових санкцій проти влади Китаю 

https://news.liga.net/world/news/pompeo-vstretilsya-na-gavayyah-s-chlenom-kitayskogo-politbyuro-temy-neizvestny
https://news.liga.net/world/news/pompeo-vstretilsya-na-gavayyah-s-chlenom-kitayskogo-politbyuro-temy-neizvestny
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/18/2s71143.htm
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати за певних умов можуть повністю 

розірвати відносини з Китаєм. Заява прозвучала на тлі підписання нових санкцій проти влади 

Китаю. 

Про це Трамп написав у Twitter. 

«Можливо, я не до кінця прояснило, але у США в політиці, звичайно, залишається варіант за 

різних умов повністю порвати з Китаєм», - написав він. 

Нагадаємо, Трамп підписав закон, в якому передбачена санкції щодо влади і організацій Китаю 

через порушення прав мусульман-уйгурів у Китаї. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-dopuskaet-polnyy-razryv-otnosheniy-

1592514674.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

США відмовили Китаю в збільшенні кількості рейсів китайських авіакомпаній в аеропорти 

Сполучених Штатів 

20.06.2020|07:16| Interfax– Україна 

Сполучені Штати відхилили запити китайських авіакомпаній на додаткові щотижневі рейси між 

двома країнами. 

У поширеній заяві американського міністерства транспорту кажуть, що рішення було прийнято 

для «підтримки паритету» в регулярних пасажирських перевезеннях між двома країнами, 

додавши, що воно готове переглянути це рішення, якщо китайські авіаційні влади скорегують 

свою політику щодо американських перевізників. 

Водночас, у ньому наголошується, що відмова «не повинна розглядатися як ескалація» у 

відносинах і це рішення відомства «є тільки процедурним питанням». 

Раніше на цьому тижні Сполучені Штати і Китай оголосили, що кожен із них дозволить по чотири 

щотижневих рейси між двома країнами. 

Американське міністерство транспорту заявляло раніше, що уряд США все ще сподівається, що 

Китай погодиться в повному обсязі відновити права США на польоти американських 

авіакомпаній відповідно до двосторонньої угоди. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/670029.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-dopuskaet-polnyy-razryv-otnosheniy-1592514674.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-dopuskaet-polnyy-razryv-otnosheniy-1592514674.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/670029.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
Китай та ЄС проведуть 22-у зустріч керівників з допомогою відеозв'язку 

20.06.2020|16:27| Міжнародне радіо Китаю 

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян 22 червня проведе 22-у зустріч керівників Китаю та ЄС з 

головою Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. 

Про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. 

За його словами, зустріч пройде в режимі відеозв'язку. «Зустріч керівників Китаю та ЄС відіграє 

важливу роль у напрямку двосторонніх відносин», — зазначив Чжао Ліцзянь на брифінгу для 

преси у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про майбутню зустріч. 

У цьому році відзначається 45-а річниця з дня встановлення дипломатичних відносин між 

Китаєм та ЄС. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/20/2s71170.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У ЄС схвалили звернення проти Китаю в Міжнародний суд через Гонконг 

20.06.2020|17:19| РБК – Україна 

ЄС може подати в суд в Гаазі у разі введення в силу закону про нацбезпеки в Гонконзі 

Європейський парламент схвалив резолюцію, яка дозволить подати на Китай в Міжнародний 

суд у Гаазі, якщо Пекін введено в дію закон про національну безпеку в Гонконзі. За дане рішення 

проголосували 565 євродепутатів. 

Про це повідомляє Reuters. 

Також Європарламент закликав Євросоюз використовувати економічні санкції, щоб протидіяти 

Китаю. 

«Європейський парламент закликає ЄС та його держави-члени розглянути, в випадку 

застосування нового закону про безпеку, подачу справи в Міжнародний Суд. Парламент 

вважає, що ЄС повинен використовувати свої економічні важелі для протидії переслідуванням 

Китаю прав людини економічними засобами», - йдеться в документі. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/es-odobrili-obrashchenie-protiv-kitaya-mezhdunarodnyy-

1592662690.html 

________________________________________________________________________________ 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/20/2s71170.htm
https://www.rbc.ua/ukr/news/es-odobrili-obrashchenie-protiv-kitaya-mezhdunarodnyy-1592662690.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/es-odobrili-obrashchenie-protiv-kitaya-mezhdunarodnyy-1592662690.html
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Die Welt: Китай – необхідний партнер 

20.06.2020| Тиджень  

«Китай передусім» — своєю експансивною політикою Пекін планує стати глобальною 

потугою. Країни Європи повинні бути обережні й не дозволити Піднебесній зіштовхнути їх 

між собою. 

Китай випробовує світ пандемією коронавірусу. Ймовірно, вірус заскочив Пекін зненацька, як і 

решту світу, але це єдина країна, яка і в час пандемії дотримується глобальної стратегії. На меті 

у неї розширення впливу в Азії, Гонконзі, а також в Європі. Для реакції на такі наміри Китаю 

Європі необхідна стратегія. І вона потрібна якомога швидше, бо у вересні в Лейпциґу глави 

держав та урядів ЄС зустрічатимуться з китайським президентом Сі Цзіньпіном. 

Запрошує на цю зустріч Анґела Меркель, очільниця уряду країни, яка у другому півріччі 2020 

року головуватиме у Раді Європейського Союзу. Отже саме час визначитись, чого хоче 

Німеччина і чого вона може досягти зі своїми партнерами з ЄС. Цього разу виклик незмірно 

більший, ніж у 2007 році, коли німецьке головування у Раді ЄС головно було зосереджене на 

порятункові проваленої конституційної угоди. 

ЄС перед найбільшим випробуванням 

Зважаючи на наслідки пандемії коронавірусу ЄС опинився «перед найбільшим випробуванням 

з часу його заснування» (Меркель), сюди ж входять і відносини з Китаєм. 

Китаєві, як досі жодній іншій країні, лише за одне покоління вдалося стати незамінним — 

глобальним локомотивом зростання, партнером у торгівлі та виробництві, а також у проєкті 

століття — захисті довкілля, ринком збуту, інвестором і кредитором для сировинних країн і 

країн, що розвиваються. До того ж КНР на шляху до перетворення у технологічну та наукову 

світову потугу. Так воно і залишається, попри те, що Китай: як і всі решта, потерпає від впливу 

пандемії на світову економіку. 

Але є ще й інший бік медалі: безоглядна політика сили та просування інтересів — «Китай 

передусім». Той, що вже кілька років ставить під питання систему правил та цінностей, які 

визнав будучи членом ООН та її Ради Безпеки. Пекін переслідує свої експансивні плани у Східній 

Азії, намагається розбудувати для своїх підприємств всесвітню інфраструктурну мережу («Новий 

Шовковий шлях»), хоче так розвивати нові технології, щоб виникла міжнародна залежність від 

Піднебесної, зокрема завдяки обладнанню Huawei для мереж 5G. 

Тут для Європи є дві першочергові проблеми. По-перше, закордонними інвестиціями та 

фінансовими преференціями Китай забезпечує собі вплив, який використовує для 

протиставляння країн ЄС одна одній та Брюсселеві. 
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По-друге, він відвертається від заснованого на правилах світопорядку, який підтримує мир і 

безпеку, стале господарювання та глобальний розвиток. Єврокомісія разом зі Союзом німецької 

промисловості вже називають Китай «системним конкурентом». 

Криза коронавірусу призвела до американсько-китайської конфронтації, яку розпалюють 

обидві сторони і у якій Європа може опинитися затиснутою. 

Пандемія почалася з Китаю, але Пекін досі відмовляється взяти відповідальність за недбалість 

в Ухані, спроби замовчування і на сім тижнів запізнілу реакцію на спалах. Ця поведінка 

перетворила епідемію на пандемію і забрала життя незчисленних людей. Через дії Пекіна 

запізно зреагувала і ВООЗ. Натомість КНР запустила глобальну кампанію з презентації себе 

успішним борцем з пандемією і благодійником у скруті. 

Прикриваючись пандемією Пекін використовує цю нагоду і розширює свою присутність в 

Південно-Китайському морі та в Індії. 

Нещодавно Китай прийняв «безпековий закон», що ігнорує укладену в 1984 році угоду з 

Великою Британією, яка за принципом «Одна країна, дві системи» до 2047 року гарантувала 

Гонконгу його власну правову систему, громадянські свободи та «значну автономію». «Нічого 

не вартий клапоть паперу», так про угоду з Британією висловився речник китайського МЗС. 

Отже маємо сигнал для гонконгської опозиції та світу — якщо це слугує китайським владним 

інтересам, то ніщо не стоїть на заваді порушенню міжнародного права. 

Досі корисний фінансовий майданчик Гонконг, з його забезпеченим правовими гарантіями 

особливим статусом, багатому Китаєві більше не потрібен. А «одна країна, дві системи», як 

модель для мирного возз’єднання з Тайванем, зжила себе — Пекін погрожує демократичній 

острівній державі, щодня порушуючи її повітряний простір своїми військовими літаками. 

До того ж Піднебесна готова на загострення конфлікту з США, що вже й так розпалений обома 

сторонами. 

На такому тлі в Лейпцигу має відбутися зустріч з цим необхідним, але дедалі агресивнішим 

Китаєм. Чи відбудеться вона і в якому форматі через пандемію та запеклі суперечки між КНР та 

європейцями ще невідомо. Певне натомість те, що Німеччині варто докладати усіх зусиль для 

нової солідарності і співпраці в європейсько-китайських відносинах і використати для цього 

заплановану зустріч. Європа і Китай потрібні одне одному. 

Рівноправність, взаємовигідність, довіра Щоб з цієї взаємної залежності вийшла плідна 

кооперація, необхідні рівноправність, взаємовигідність та довіра. 

Про партнерство на рівних Європа повинна подбати сама — єдністю, економічною силою та 

автономією. З цього для президенства ФРН у Раді випливають дві головні лінії — Німеччина 

може вийти з кризи, спричиненої пандемією, якщо з неї вийдуть її сусіди в ЄС і лише зміцніла 
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Європа може рівнятися з Піднебесною. Тому німецька солідарність в Європі і задля Європи, а 

також рішуче відстоювання європейських інтересів — далекоглядна політика стосовно Китаю. 

Недбалість, приховування і зволікання коштували китайському керівництву довіри у час 

коронавірусної кризи, зараз недовіру посилила ситуація з Гонконгом. На цьому фоні на 

передній план зустрічі в Лейпциґу повинні вийти три теми — коронавірус, відносини Китай — 

ЄС і створення довіри. 

Коронавірус: федеральна канцлерка Анґела Меркель нагадала про прозорість у питанні 

виникнення вірусу. Китай, на її думку, повинен запросити незалежну комісію експертів ООН для 

ознайомлення з джерелом спалаху пандемії, а також заходами її стримування. Окрім того ЄС та 

Китаю необхідно домовитись про «партнерство в галузі охорони здоров’я». Передовсім для 

розробки вакцини, її виробництва і міжнародної дистрибуції. Для довготермінового 

запобігання та боротьби з вірусними та іншими хворобами, передовсім в Африці, де пандемія 

може лютувати значно сильніше, ніж в Китаї та Європі. 

Створення довіри: воно не поєднується зі свавільним ставленням до міжнародних договорів. 

Зараз Пекін сам зробив Гонконг випробуванням на власну придатність до партнерства. Днями 

федеральний уряд назвав вирішальний фактор для цього — безпековий закон має прийняти 

гонконгський парламент, реалізовувати його повинні незалежні суди і установи Гонконгу за 

дотримання усіх громадянських свобод населення. Від цього залежить, чого можна буде 

досягти в Лейпциґу. 

Двосторонність: довго обговорювана угода про захист інвестицій стає для економіки ЄС дедалі 

важливішою. Пекін, зацікавлений у європейсько-китайському договорі про вільну торгівлю, 

врешті має почати рахуватися й з інтересами Брюсселя. Рішучість необхідна також і у відмові від 

обладнання Huawei для європейської мережі 5G. Допуск китайського постачальника в 

інфраструктуру цифрової економіки майбутнього не поєднується з прагненням, про яке голови 

держав та урядів ЄС оголосили 26 березня 2020 року — бути автономними в межах Європи і 

«захищати від іноземних інвестицій стратегічні економічні активи та технології». 

Чи світ в умовах пандемії і після неї буде краще співпрацювати і стане сталішим чи навпаки 

націоналістичнішим та несприятливішим для майбутнього, залежить в тому числі й від Європи 

та Китаю. Саміт ЄС — Китай за президенства в Раді ЄС Анґели Меркель може стати 

дороговказом до плідного партнерства. Але лише якщо Європа зустріне Пекін люб’язно і 

водночас рішуче і якщо Піднебесна серйозно поставиться до проблеми Гонконгу. 

Джерело: https://tyzhden.ua/World/244543 

________________________________________________________________________________ 
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Китай здійснить стратегічні цілі з ліквідації бідності до кінця року 

15.06.2020|10:34| Посольство КНР в Україні  

18 січня 1996 року в приміщенні Організації Об'єднаних Націй був відкритий двометровий 

«годинник бідності», цифра червоного кольору, яка свідчить про зростання бідного населення, 

збільшується щосекунди. Жахливі дані щохвилини нагадують нам про те, що кожен день 67 

тисяч людей, і щороку 25 мільйонів людей у світі приєднуються до групи людей, які живуть за 

межею бідності. 

Позбавлення від тягаря бідності й побажання кращого життя – це загальне прагнення всього 

людства, країни в усьому світі роблять різні зусилля для подолання бідності. У цій без 

порохового диму боротьбі з ліквідацією бідності, Китай лідирує. Серед країн світу, що 

розвиваються, Китай планує повністю викорінити бідність до кінця цього року та виконати план 

KPI Організації Об'єднаних Націй щодо скорочення бідності на десять років раніше. Це 

всесвітньо відоме досягнення показує старанну копітку роботу й невтомні зусилля декількох 

поколінь китайців. 

Китай є найбільшою країною, що розвивається у світі, але раніше це також була країна з 

найбільшою кількістю бідного населення. З часів нової історії, через наслідки війни, стихійні 

лиха та інші фактори, кількість бідного населення продовжує збільшуватися, тому боротьба з 

ліквідацією бідності є неминучою. З часу заснування Нового Китаю, партія та уряд постійно 

займаються розвитком виробництва й викоріненням бідності, особливо з часів проведення 

політики реформи й відкритості, з 1978 по 1985 рік, поступово визначали політичний курс щодо 

зниження бідності, радикально змінивши спосіб виробництва й прийнявши сімейну підрядну 

систему, 250 мільйонів бідного сільського населення, які в той час були віднесені до категорії 

бідних, знайшли шлях виходу зі злиднів і підвищення продуктивності. 

На початку нового тисячоліття ЦК КПК і Держрада Китаю оприлюднили «План допомоги та 

розвитку сільської місцевості Китаю (на 2001-2010 роки)», з метою продовження сприяння 

ліквідації бідності та розвитку країни. До 2010 року відповідно до стандартної межі бідності, що 

становить 1196 юанів, чисельність бідного населення країни скоротилася до 26,88 мільйона 

людей. У 2011 році ЦК КПК і Держрада оприлюднили та реалізували «План допомоги та 

розвитку сільської місцевості Китаю (на 2011-2020 роки)», в якому пропонувалися нові цілі й 
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стратегії у боротьбі з ліквідацією бідності, а також були підвищені стандарти боротьби з бідністю 

на 92%. До кінця 2012 року кількість бідного населення склала 98,99 мільйона людей. 

Після 18-го Всекитайського з'їзду КПК, Центральний комітет партії всебічно поглиблює реформи 

у сфері боротьби з бідністю, запровадив інноваційні заходи й системні механізми, оприлюднив 

«Рішення ЦК КПК і Держради щодо перемоги у боротьбі з бідністю», визначив цільовий 

стандарт боротьби з бідністю, встановив основну стратегію надання адресної допомоги 

нужденному населенню й прийняття точкових заходів з ліквідації бідності, почав комплексну 

боротьбу з бідністю. У цей час Китай досягнув помітного й рішучого прогресу в боротьбі з 

ліквідацією бідності, який привернув увагу всього світу: чисельність бідного населення 

скоротилася з 98,99 мільйона у кінці 2012 року до 5,51 мільйона у кінці 2019 року. Рівень 

бідності знизився з більш ніж 10,2% до 0,6%, а кількість людей, що живуть за межею бідності, 

зменшувалась протягом 7 років більш ніж на 10 мільйонів людей на рік, що стало небувалим 

дивом в історії скорочення масштабів людської бідності. Директор Світового економічного 

форуму Бренді Берге заявив: «В історії людства ми ніколи не бачили, щоб так багато людей 

вийшли з крайньої бідності. Це велике досягнення Китаю». 

22 травня 2020 року Прем'єр Держради КНР Лі Кецян у доповіді про роботу уряду Держради 

КНР у 2020 році відзначив, що необхідно остаточно здобути перемогу в боротьбі з бідністю та 

виконати завдання всебічного створення суспільства середньої заможності. У цьому році Китай 

уже вступив у вирішальний етап боротьби з бідністю, але Компартія Китаю та уряд не зупиняться 

на шляху безперервного підвищення рівня життя народу та здійснення мрії кожного китайця 

про краще життя. 

Джерело: 

https://www.facebook.com/chinaembua/photos/a.107645254069250/166215511545557  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Опубліковано заяву МЗС КНР щодо підписання США закону про захист прав уйгурів 

18.06.2020|16:26| Міжнародне радіо Китаю 

Китайський уряд і народ висловлюють Сполученим Штатам різке невдоволення і категоричний 

протест, у зв'язку з підписанням законопроєкту про введення санкцій за утиск прав уйгурів. Про 

це повідомило 18 червня зовнішньополітичне відомство Китаю у своїй заяві. 

Даний законопроєкт є умисним наклепом на ситуацію з правами людини в Сіньцзян-

Уйгурському автономному районі (СУАР). Він завдає удару по політиці китайського уряду в 

https://www.facebook.com/chinaembua/photos/a.107645254069250/166215511545557
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Сіньцзяні, порушує основоположні норми міжнародного права і міжнародних відносин, грубо 

втручається у внутрішні справи Китаю, — сказано в документі МЗС. 

У заяві підкреслюється, що проблема Сіньцзяну взагалі не є проблемою прав людини, не є 

національною чи релігійною проблемою. Вжиті Китаєм заходи в Сіньцзяні ефективно 

приборкали тенденцію виникнення насильства та тероризму, максимально захищають 

об'єднання і безпеку країни, забезпечують права народів усіх національностей Сіньцзяна на 

життя, здоров'я і розвиток. Зазначений законопроєкт США, нехтуючи фактами, намагається 

очорнити контртерористичні заходи, вжиті різними країнами, що розкрило подвійні стандарти 

Сполучених Штатів щодо тероризму. Все це ще більше продемонструвало злісні наміри 

американської сторони про нанесення шкоди суверенітету Китаю, провокації у відносинах між 

національностями, порушення стабільності та процвітання Сіньцзяна, а також стримування 

розвитку країни. 

«Ми відкрито заявляємо, що справи Сіньцзяна стосуються виключно внутрішніх справ Китаю, 

втручання будь-якої країни є недопустимим. Ми вкотре рекомендуємо американській стороні 

негайно виправити помилки, припинити використовувати законопроєкт про Сіньцзян для 

нанесення шкоди інтересам Китаю і втручання в його внутрішні справи. Інакше Китай буде 

рішуче опиратися, і американська сторона відповість за всі негативні наслідки, до яких призведе 

подібне рішення», зазначено в опублікованій заяві МЗС Китаю. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/18/2s71145.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Спеціальний саміт Китай-Африка має важливе значення для глобальної солідарності в боротьбі 

з COVID-19 — генеральний директор ВООЗ 

19.06.2020|11:06| Міжнародне радіо Китаю 

Спеціальний саміт Китай-Африка з солідарності в боротьбі з епідемією коронавірусу нового типу 

/COVID-19/ є однією з платформ китайсько-африканського співробітництва, яка вкрай важлива 

для зміцнення глобальної солідарності та спільної боротьби з епідемією. Про це заявив у середу 

генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я /ВООЗ/ Тедрос Аданом 

Гебреісус. 

Він вказав, що такі платформи, як Спеціальний саміт Китай-Африка з солідарності в боротьбі з 

епідемією COVID-19, дуже важливі для зміцнення глобальної солідарності. COVID-19 є дуже 

небезпечним вірусом, який не тільки стрімко поширюється, але і має велику руйнівну силу. За 

його словами, багато держав, включаючи розвинені країни, страждають від несподіваного 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/18/2s71145.htm
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удару коронавірусу. Розв'язання цієї проблеми полягає у спільній боротьбі з епідемією, у зв'язку 

з чим солідарність і згуртованість дуже важливі для перемоги над вірусом, підкреслив він. 

Глава ВООЗ зазначив, що за перші два місяці після початку епідемії було зареєстровано близько 

85 тис. випадків захворювання, разом з тим за останні два місяці було виявлено 6 млн випадків. 

«Вірус прискореними темпами поширюється. Ми можемо перемогти його тільки тоді, коли 

будемо діяти швидше, ніж вірус, при цьому найважливішим фактором швидкої дії є 

солідарність», — запевнив він. 

Т. А. Гебреісус подякував Китаю за підтримку Африки в боротьбі з епідемією. Він заявив, що 

після початку епідемії COVID-19 Китай незмінно підтримує країни африканського континенту, 

він не тільки відправив в Африку експертів і поділився інформацією, а й надав африканським 

країнам тестові набори та інші медичні матеріали. Разом з цим Китай виступає за підтримку 

звільнення африканських країн від частини боргів, враховуючи відновлення економіки та інші 

проблеми. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/19/2s71153.htm 

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

США та Китай: хто кого? 

17.06.2020|09:13| НВ (Лілія Шевцова)  

Сталося неймовірне. Росії доводиться стежити за світовою сценою з партеру. На сцені панують 

Америка і Китай 

Їх зіткнення або їх діалог визначатимуть рух глобального світу. Що до цього Росії? Там свої 

турботи. На порядку денному всенародне схвалення єдиновладдя на вічні часи. Іронія в тому, 

що всенародному схваленню гріш ціна, якщо єдиновладдя перестає бути великодержавним! 

Адже Росія випала з ліги тих, хто формує світову траєкторію. Але в такому разі незрозуміло, як 

єдиновладдя може існувати зі зламаним державним хребтом. 

Тим часом, Америка не в найкращій бійцівській формі. Росія все ще ниє щодо американського 

гегемонізму, зробивши його ідеєю фікс, яка має підживлювати нашу образливість. Насправді 

Америка намагається втекти від своїх зобов’язань. Виведення 15 тисяч американських 

військовослужбовців з Німеччини, а до цього виведення військ із Сирії, рішення виводити 

війська з Афганістану і обмежений контингент в Іраку — підтвердження згортання світової 

присутності США. 

Розвал світового порядку — це наслідок відмови США від ролі арбітра і жандарма. Світ, що 

бурчав щодо лідерства США, розгубився, не знаючи, як жити без гегемона, який всіх шикує. 

Який там гегемонізм, якщо Америка впала під час кризи. Все почало розпадатися на дрібки: 

економічна рецесія, смертельна пандемія і, нарешті, расовий конфлікт. 

Аналітики давно передбачали проблеми, говорячи, що американська модель деградує. Трамп 

поглибив кризу, почавши підривати принципи, на яких будується американська демократія. 

Але ті, хто ховає Америку, поспішають. Криза — великий лікар. Зміни неможливі без кризи, яка 

оголює кволість конструкції. Криза, що трясе США, можливо, була необхідна для того, щоб 

американці задумалися про зміни. Велика нація вже проходила через кризи в 30-і та 70-і й 

зуміла консолідуватися, вийшовши на новий рівень розвитку. 

В американській традиції закладені регулятори, які оберігають від гіршого — збереження влади 

через придушення суспільства. Про це свідчить готовність американців до протесту, який еліта 

не може ігнорувати, і відмова армії від перетворення на інструмент придушення. 

«Ми не станемо репресивним органом. Ми поклялися захищати право на свободу слова та 

мирних зібрань», — сказали військові своєму президенту, коли той спробував змусити армію 

розганяти протести. З такою армією можна не боятися за долю демократії. 
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Китай виглядає динамічніше. Перша в світі цивілізація, яка сформувала державу, засновану на 

меритократії і правилах. У Китаї здатність правителів до самообмеження і бюрократична 

ефективність були закладені в управління в той час, коли в Європі правили монархи, які вважали 

державу своєю власністю. 

Одночасно Китай — країна з комплексом приниження. Довгий час Китай компенсував 

приниження розумною «м'якою силою». Китай зумів піднятися, як економічний гігант, почавши 

будувати економіку, засновану на знаннях і нових технологіях. Сьогодні Китай, володіючи 

найчисленнішим у світі загоном вчених і інженерів (більше 4 млн осіб), став найважливішою 

частиною глобального науково-технологічного хаба. 

Китай зумів здійснити повзучу експансію, підпорядкувавши впливу континенти і проникнувши 

в пори західної економіки, при цьому витісняючи іноземні кампанії зі свого ринку. Проєкти Сі 

Цзіньпіна — «Зроблено в Китаї 2025», «Китайські стандарти 2035» і «Один пояс — один шлях» 

— означають заявку на світове домінування і експорт китайської моделі. 

Але Китай підвело нетерпіння. Занадто рано Пекін заявив про прагнення стати гегемоном. 

Занадто відверто Пекін почав нав’язувати себе світу. Ось, що говорять китайські аналітики, 

незалежні від Пекіна. Для того щоб побудувати «світовий порядок відповідно до інтересів 

компартії» Китай здійснює «мілітаризацію, підкуп політиків з різних країн, мстить за критику 

китайської політики, створює тисячі Інститутів Конфуція по всьому світу, оплачує вчених у США 

та інших країнах, скуповує за кордоном стратегічні порти і інфраструктури». Китайські аналітики 

попереджають: китайське керівництво «ніколи не тримає обіцянок», «не вірить у правила, 

закони і здоровий глузд», «воно вірить тільки в силу». 

Китайська мирна експансія виявилася ефективнішою за російські спроби змусити світ прийняти 

її державність. Китай зробив світ залежним від своєї економіки, фінансів і технологій. Але 

осмілівши, Китай зняв рукавички і почав діяти за російським сценарієм. 

Пекін перейшов до «дипломатії вовка-воїна» — до глобального жорсткого пресингу. Нова 

політика асоціюється в Китаї з подвигами героя китайського блокбастера «Вовк-Воїн», у якому 

Лен Фен, китайський Рембо, громить ворогів по всьому світу. 

Австралія стала прикладом, який демонструє китайську готовність до відплати. «Ви хочете 

розслідувати нашу відповідальність за коронавірус, — каже Китай. — Маєте відповідь!». 

Збільшивши мита на австралійську сільгосппродукцію, Пекін поставив австралійських фермерів 

перед загрозою банкрутства. Будуть знати! 

Америка йде. Китай намагається окопатися на світовій сцені. Але всі вже зрозуміли, дивлячись 

на ожилого Дракона, що його обійми будуть задушливі. Зрозуміли і здригнулися! Світ 

незабаром почне ностальгувати за американським гегемонізмом. 
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А Росія? Росія в партері. Добре, що не на гальорці. Дивлячись на боротьбу гігантів, можна 

включити мізки і подумати, чия перемога буде для РФ вигідніше. За якого гегемона буде менше 

приниження. Вплинути на результат їх клінчу навряд чи можливо. Потрібно звикати жити за 

нового балансу сил. Доведеться реалістичніше оцінювати російські амбіції. Це й на краще: 

настав час зайнятися, нарешті, своїми справами. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-kitay-shcho-chekaye-na-svit-ostanni-novini-

50094455.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Після COVID-19. Що відбувається між Європою і Китаєм 

19.06.2020|09:50| НВ (переклад Project Syndicate, Марк Леонард)  

Європа залишила амбіції про тісні економічні відносини з Китаєм 

У відносинах між Китаєм і Європейським союзом відбувається зміна парадигми. Криза COVID-

19 спровокувала в межах Європи нові дискусії про необхідність більшої «диверсифікації» 

ланцюжка поставок і, отже, керованого відділення від Китаю. Це буде непросто, і не відбудеться 

швидко. Але, зрозуміло, що Європа залишила свої колишні амбіції про тісніше інтегровані 

двосторонні економічні відносини з Китаєм. 

У минулому, коли європейці шукали торгових, економічних і зовнішньополітичних реформ 

щодо Китаю, то завжди сподівалися на збільшення контактів з країною, і в той же час, щоб 

відносини були більш чесними і обопільними. Базовою метою було розширення двосторонньої 

торгівлі та відкриття китайського ринку для європейських інвестицій. Навіть коли Європейський 

Союз посилив свій підхід до Китаю, то все ще прагнув до поглиблення економічних зв’язків. 

Створення нових інструментів ЄС для перевірки інвестицій і посилення антимонопольних 

заходів представили, як крайні, але необхідні заходи для створення політичних умов для більш 

тісної співпраці. 

У звіті, опублікованому раніше в цьому місяці, Ендрю Смолл з Європейської ради з міжнародних 

відносин стверджує, що у співпраці ЄС з Китаєм відтепер нова мета: структурувати китайсько-

європейські відносини так, щоб зменшити залежність Європи від китайської торгівлі та 

інвестицій. Нова загальна думка така: європейці повинні бути більш ізольовані від примх 

ненадійних або владних іноземних урядів, будь то в Пекіні чи Вашингтоні, округ Колумбія. 

Це нове мислення проявляється в заявах вищих посадових осіб ЄС. Наприклад, Джозеп 

Боррелл, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, нещодавно 

закликав європейців скоротити і диверсифікувати свої ланцюжки поставок і розглянути питання 

https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-kitay-shcho-chekaye-na-svit-ostanni-novini-50094455.html
https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-kitay-shcho-chekaye-na-svit-ostanni-novini-50094455.html
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про перенесення своїх торгових зв’язків з Азії до Східної Європи, на Балкани і в Африку. До цього 

ж схиляється і єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер, яка хоче змінити правила 

державної допомоги, щоб захистити європейські компанії від китайських поглинань. 

Зі свого боку, більшість європейських урядів не хотіли міняти стратегію. Досі вони багато 

інвестували в розвиток відносин з Китаєм; на практиці вони дуже потребують медичних 

поставок китайського виробництва, щоб впоратися з пандемією. 

Проте, три чинники змінили стратегічні розрахунки Європи. Перше — це довгострокові зміни в 

Китаї. Попередня політика ЄС щодо КНР грунтувалася на так званій ставці на конвергенцію, 

згідно з якою Пекін поступово ставав більш відповідальним громадянином світу, якщо був би 

прийнятий на міжнародних глобальних ринках і в інститутах. 

Але сталося навпаки. За президента Сі Цзіньпіна Китай став більш авторитарним. У міру того, як 

китайська держава посилила свою роль в економіці, а китайські ринки стали менш гостинними 

для європейських компаній, політика підписів Сі — «Зроблено в Китаї 2025 року», «Стандарти 

Китаю 2035» і «Один пояс і один шлях» — не тільки витіснила європейські компанії з 

китайського ринку, а й експортувала китайську модель за кордон. 

Китай тепер не просто конкурує за частку виробництва з низькою доданою вартістю. Він швидко 

піднімається по глобальному ланцюжку створення вартості і проникає в ті самі сектори, які 

європейці вважають центральними для власного економічного майбутнього. 

По-друге, Сполучені Штати все частіше кидають на Китай яструбиний погляд, особливо відтоді, 

як президент США Дональд Трамп увійшов у Білий дім. Задовго до пандемії більш широкий 

«поділ» економіки США і Китаю, здавалося, йде повним ходом. Ця зміна відбулася досить 

несподівано і стала шоком для європейців, які раптом занепокоїлися, що їх розчавить як курку 

на дорозі під колесами китайсько-американських гонок. 

Розглянемо, як багато європейських держав намагаються заспокоїти і США, і Китай за роль 

китайського технологічного гіганта Huawei в створенні європейських мереж 5G. Теоретично, 

новий скептицизм Європи щодо Китаю повинен був прокласти шлях до тіснішої 

трансатлантичної співпраці з цього питання. Але, напавши на Європу тарифами, вторинними 

санкціями та іншими неспровокованими атаками, адміністрація Трампа заплутала те, що 

повинно було стати очевидним вибором. 

Але третьою (і найнесподіванішою) подією стала поведінка Китаю під час пандемії. Після 

глобальної фінансової кризи 2008 року Китай виявився на висоті, беручи участь у 

скоординованих зусиллях щодо стимулювання економіки і навіть скуповуючи євро і інвестуючи 

в країни з браком коштів. Але не цього разу. 

Розглянемо один показовий епізод щодо пандемії. На початку цього року, коли в Ухані вирував 

коронавірус, країни — члени ЄС відправили в Китай майже 60 тонн медичного обладнання. 
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Багато що з цього йшло з національних стратегічних запасів, і було відправлено приховано, на 

запит Китаю. Навпаки, коли пандемія прийшла в Європу, китайський уряд влаштувало велике 

шоу, пропонуючи «допомогу» Європі — велика частина якої фактично продавалася. 

Гірше того, Китай використовував прикриття кризи COVID-19 для проведення політично спірних 

економічних угод, таких як фінансований Китаєм залізничний план Белград-Будапешт, який був 

проведений контрабандою через законодавчий орган Угорщини як частина надзвичайного 

пакету щодо COVID-19. Точно так само Huawei голосно заявляє, чому криза виправдовує ще 

більш швидке впровадження 5G. А в Сполученому Королівстві китайський державний 

венчурний фонд недавно спробував взяти під контроль одного з провідних виробників чипів у 

країні, Imagination Technologies. 

Однак найбільше турбує те, що Китай експлуатує потреби в галузі охорони здоров’я для 

просування своїх дрібних політичних інтересів. Наприклад, китайські офіційні особи 

попередили Нідерланди, що поставки основних предметів медичного призначення можуть 

бути затримані у відповідь на рішення уряду Нідерландів змінити назву свого дипломатичного 

офісу на Тайвані. 

Після того, як криза вибухнула, ЄС виявив велику готовність протистояти китайським кампаніям 

з дезінформації і вжив заходів для захисту проблемних європейських компаній від викупу 

китайськими інвесторами. Але найсерйозніші кроки ще попереду. Європейці скоро почнуть 

перетворювати розмови про диверсифікацію на дії. 

Тим чи іншим способом, структурні зміни, які виходять із глобального порядку, в будь-якому 

випадку породили нові дебати про Китай. Але тепер, коли COVID-19 оголив і залежність Європи, 

і справжні наміри Китаю, стратегічне зрушення йде повним ходом. 

НВ володіє ексклюзивним правом на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. 

Републікування повної версії тексту заборонене. 

Оригінал 

Copyright: Project Syndicate, 2020 

Джерело: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-kitay-yak-yevropa-zahishchaye-sviy-

ekonomichniy-rinok-ostanni-novini-50095002.html 

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
Бойкот китайських товарів Індією 

12.06.2020|Katharina Buchholz|Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/19582/chinese-indian-trade-relationship/ 

________________________________________________________________________________ 
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ВЕБІНАРИ 
China’s Economic Crossroads 

25.06.2020|05:00 (київський час)| The Asia Society Policy Institute 

Інформація про вебінар:  

The coronavirus pandemic has disrupted politics and governance around the world. Beyond the 

health crisis, governments the world over are intervening to stabilize their economies amid the worst 

global economic shock since the 1930s. What does this mean for China’s economy? Has the 

government’s relief and stimulus response placed China on the path to recovery? Has its policy 

response been enough to position the economy for sustainable long-term growth? 

The Asia Society Policy Institute (ASPI), Asia Society Hong Kong, and the Bloomberg New Economy 

Forum are pleased to host a discussion on the different economic paths that lie ahead for China in 

the wake of COVID-19. Will Beijing determine that China’s interests require greater economic 

openness and efficiency, even if that means relinquishing some stability in the near term? Or will it 

put off necessary reform in the face of immediate challenges and disruptions? 

This event will also serve as the launch of the latest quarterly update of The China Dashboard, a joint 

project of the Asia Society Policy Institute and Rhodium Group that tracks China’s progress toward its 

self-defined reform objectives in 10 essential economic policy clusters. The Dashboard provides data-

driven analysis to showcase changes in the Chinese economy and reduce uncertainty about the pace 

and direction of Chinese economic reform. 

In this webinar, ASPI President the Hon. Kevin Rudd, founding partner of Rhodium Group and the Jack 

Wadsworth Fellow at ASPI Daniel Rosen, and Bloomberg Chief Economist Tom Orlik will shed light on 

China’s economic trajectory in the wake of the coronavirus outbreak, the recently held National 

People’s Congress, and Beijing’s new policy toward Hong Kong. 

Реєстрація на вебінар: https://rhg.com/event/chinas-economic-crossroads/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Special Edition BPEA 2020: COVID-19 and the Economy  

25.06.2020|17:00-00:30 (київський час)| Brookings  

Інформація про вебінар:  

The Brookings Papers on Economic Activity (BPEA) is a semi-annual academic conference and journal 

that pairs rigorous research with real-time policy analysis to address the most urgent economic 

https://rhg.com/event/chinas-economic-crossroads/


 

54 

 

      

challenges of the day. This year, we are adding a special third edition of reports and papers on COVID-

19’s current and future impact on the economy. How will labor markets and consumer spending 

respond in the coming year? What influence should epidemiology have on macroeconomics? Are 

current safety net programs enough to solve poverty, or merely stem poverty? Are emerging markets 

in developing economies endangered or emboldened by a global economic crisis? How well have 

Federal Reserve programs worked throughout this crisis? 

Join Brookings on June 25 for a conference to discuss new research in these critical areas. While BPEA 

conferences are usually small, invitation-only gatherings, Brookings is opening its proceedings this 

month to anyone who wishes to observe the vanguard of economic thought around urgent public 

health and the global economic issues. 

Реєстрація на вебінар: https://www.brookings.edu/events/webinar-special-edition-bpea-2020-

covid-19-and-the-economy/  

________________________________________________________________________________ 
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