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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Завод чіпсів Lay's (PepsiCo) в Китаї зупинив роботу через спалах коронавірусу 

22.06.2020|01:05|Українська правда 

Компанія PepsiCo China призупинила роботу одного зі своїх заводів у Пекіні через спалах COVID-

19 у співробітників. 

Виробництво на фабриці чіпсів Lay's було зупинено, як тільки 15 червня був підтверджений 

перший випадок захворювання на коронавірус, повідомив директор по бізнесу PepsiCo China 

Фань Чжімінь. 

В управління по контролю за захворюваннями заявили, що вісім чоловік на фабриці дали 

позитивний результат. 

У компанії відзначили, що ймовірність попадання коронавірусу в готову продукцію дуже низька. 

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/22/7256558/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські банки надали малому бізнесу пільги по кредитах більш ніж на $ 550 млрд на тлі 

коронавірусу  

22.06.2020|16:06|Інтерфакс – Україна  

Китайські банки з початку епідемії коронавірусу надали пільги по кредитах обсягом 3,9 трлн 

юанів ($ 551 млрд) для підтримки малого бізнесу, пише Bloomberg. 

Як повідомив агентству представник Комісії з регулювання банківської і страхової діяльності 

Китаю (CBIRC), за станом на 31 травня банки відклали основні платежі по кредитах обсягом 1,44 

трлн юанів для 800 тис. малих підприємств, а також погодилися на відстрочку виплати відсотків 

в 65, 5 млрд юанів. Крім цього, вони пролонгували позики на 2,4 трлн юанів. 

Уряд країни минулого тижня закликав банки пожертвувати прибутком в 1,5 трлн юанів на 

зниження ставок, комісій, відстрочку платежів і збільшення обсягу незабезпечених кредитів. За 

даними South China Morning Post, це становить приблизно 75% від рівня 2019 року. 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/22/7256558/
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Банки почали надавати відстрочки по кредитах з терміном погашення після 25 січня. Регулятори 

недавно продовжили дію пільгової політики до 31 березня 2021 року. 

Як зазначає представник CBIRC, банки можуть фіксувати отримання процентного доходу тоді, 

коли він повинен був надійти, незважаючи на відстрочку платежу. Такі ризики не були 

відображені в звітності банків, а затримка з відображенням схильності до ризику збережеться 

до кінця поточного року або до 2021 року. 

Китайські банки за підсумками першого кварталу відзвітували про зростання прибутку на 5,6%, 

оскільки збільшення видачі кредитів і інвестицій в облігації призвело до зростання процентних 

доходів. У той же час, економіка країни в січні-березні впала на 6,8%. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/economic/670389.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Нафта дешевшає через невизначеність торговельної угоди США і КНР 

23.06.2020|10:15|Укрінформ  

Ціни на нафту знизилися у вівторок через невизначеність навколо долі торгової угоди США і 

Китаю. 

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com. 

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $42,80 за 

барель, що на $0,28 (0,65%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. 

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX 

знизилися на $0,39 (0,96%) - до $40,34 за барель. 

Тиск на ринок чинили несподівані заяви торгового радника Білого дому Пітера Наварро, який 

сказав в ефірі Fox News, що президент США Дональд Трамп вирішив припинити торговельну 

угоду з Китаєм, оскільки співробітники розвідки все більше впевнені в тому, що пандемія 

коронавірусу виникла в Уханьській лабораторії. 

Тим часом пізніше Трамп спростував інформацію про розірвання торговельної угоди з Китаєм. 

«Китайська торговельна угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити 

відповідно до умов угоди!», - написав він у Twitter. 

Китай ще не відреагував на коментарі Наварро, але ескалація напруженості між США і Китаєм 

загрожує відновленню світової економіки після COVID-19, що, в свою чергу, збільшує ризики 

зростання надлишкової пропозиції. 

https://interfax.com.ua/news/economic/670389.html
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Інвестори стежать за ситуацією з поширенням коронавирусної інфекції COVID-19. 

Незважаючи на зростання кількості заражень коронавірусом, що триває, фундаментальні 

показники нафтового ринку, ймовірно, як і раніше будуть сприятливими для тих, хто робить 

ставку на підвищення,зазначають експерти AxiCorp. 

На даний час інвестори очікують звітів про комерційні запаси сирої нафти від Американського 

інституту нафти (API) та Управління енергетичної інформації США (EIA). 

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 42,78 долара 

за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,98 долара за барель, що на 10 центів нижче за 

рівень закриття торгів ($43,08). 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050229-nafta-desevsae-cerez-

neviznacenist-torgovelnoi-ugodi-ssa-i-knr.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї знайдено гігантське родовище графіту 

26.06.2020|14:30|Сіньхуа  

У північно-китайській провінції Шаньсі було виявлено гігантське родовище графіту, запаси якого 

становлять близько 100 млн тонн, повідомили в четвер місцеві влади. 

Родовище в районі Сіньжун міста Датун має довжину близько 23 км і ширину від 50 до 800 

метрів, за даними геологорозвідувального управління провінції Шаньсі. 

Це відкриття дає важливу гарантію для стимулювання появи нових продуктів і сталого розвитку 

графітової промисловості, а також допоможе в структурній перебудові провінції, повідомив 

чиновник з вищевказаного управління. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-06/26/c_139168397.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї знижено ціну на імпорт СПГ 

27.06.2020|09:28|Сіньхуа  

Сукупний індекс цін на імпорт скрапленого природного газу / СПГ / був знижений в Китаї 

минулого тижня. Про це свідчать дані Шанхайської біржі нафти і природного газу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050229-nafta-desevsae-cerez-neviznacenist-torgovelnoi-ugodi-ssa-i-knr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050229-nafta-desevsae-cerez-neviznacenist-torgovelnoi-ugodi-ssa-i-knr.html
http://russian.news.cn/2020-06/26/c_139168397.htm
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Минулого тижня, що закінчився 21 червня, індекс цін на імпорт СПГ / без обліку податків / склав 

2308 юаня / близько 327 дол. США / за тонну, що на 12,8% нижче, ніж на попередньому тижні. 

Зазначений індекс був спільно запущений моніторинговим центром при Головному митному 

управлінні КНР і Шанхайської біржою нафти і природного газу 16 жовтня 2019 року. Він 

публікується щотижня в якості цінової довідки для імпортерів. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-06/27/c_139170146.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зовнішній борг Китаю несуттєво збільшився 

27.06.2020|12:43|Сіньхуа  

Станом на кінець березня цього року обсяг непогашеного зовнішнього боргу Китаю склав 2,0946 

трлн дол. США. Про це свідчать дані Державного управління валютного контролю КНР / ДУВК /. 

Даний показник виявився на 1,8% вище, ніж в кінці 2019 року, повідомила офіційний 

представник і головний економіст ДУВК Ван Чуньїн. 

За її словами, структура зовнішнього боргу Китаю продовжує поліпшуватися при його 

стабільному збільшенні. 

У зв'язку з епідемією COVID-19 Центробанк країни і ДУВК прийняли ряд заходів для 

стимулювання транскордонних фінансувань без різкого зростання обсягу зовнішнього боргу, 

зазначила Ван Чуньїн. 

Вона підкреслила, що ризик зовнішнього боргу Китаю в загальному залишається 

контрольованим і що вона впевнена в стабільності операцій із зовнішнім боргом в Китаї в 

майбутньому. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-06/27/c_139170445.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Малі підприємства в Китаї забезпечені інклюзивними кредитами за пільговими ставками 

27.06.2020|12:57|Сіньхуа  

За перші п'ять місяців цього року малі та мікро-підприємства в Китаї отримали інклюзивні 

кредити із середньою відсотковою ставкою в 6,03%, що на 0,67 в.п. нижче проти середнього 

http://russian.news.cn/2020-06/27/c_139170146.htm
http://russian.news.cn/2020-06/27/c_139170445.htm
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рівня в 2019 році. Про це повідомив Комітет з контролю та управління банківською і страховою 

діяльністю КНР. 

Ціна на кредитування для підприємств помітно знизилася, зазначив представник комітету 

Йє Яньфей, додавши, що в першому кварталі середні відсоткові ставки кредитів для 

підприємств в переробному секторі склали 4,32% зі зниженням на 0,46 в. п. в порівнянні з 

початком цього року. 

З метою надання допомоги малому та мікро-бізнесу в подоланні труднощів, пов'язаних з 

епідемією COVID-19, Китай висунув ряд стимулюючих заходів, включаючи заохочення 

фінансових установ до тимчасової відстрочки погашення кредитів для підприємств і збільшення 

кредитування за пільговими ставками. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-06/27/c_139170480.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://russian.news.cn/2020-06/27/c_139170480.htm
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

 

20-а сесія ПК ВЗНП пройде з 28 по 30 червня в Пекіні 

22.06.2020|11:28| Міжнародне радіо Китаю 

20-а сесія Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників /ПК ВЗНП/ 13-го 

скликання пройде з 28 по 30 червня в Пекіні. 

Це рішення було прийнято під час засідання голови та заступників голови ПК ВЗНП в суботу, яке 

вів голова ПК ВЗНП Лі Чжаньшу. 

Учасники засідання запропонували розглянути на майбутній сесії проєкти поправок до 

патентного закону та закону про захист неповнолітніх, а також проєкт закону про експортний 

контроль. 

На сесії також будуть розглянуті пропозиції щодо перегляду проєкту одинадцяти поправок до 

кримінального кодексу, проєкту поправок до закону про адміністративні правопорушення та 

проєкту закону про гарантування безпеки даних». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/22/2s71183.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вищий законодавчий орган Китаю розглянув законопроєкт щодо захисту національної безпеки 

в САР Сянґан 

22.06.2020|11:29| Міжнародне радіо Китаю 

Вищий законодавчий орган Китаю розглянув проєкт Закону КНР про захист національної 

безпеки в Спеціальному адміністративному районі Сянґан. 

Законопроєкт був поданий на розгляд на 19-ї сесії Постійного комітету Всекитайських зборів 

народних представників 13-го скликання, яка проходила з 18 по 20 червня. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/22/2s71184.htm 

________________________________________________________________________________ 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА  

 

Китай та Індія домовилися знизити напруженість на кордоні — МЗС КНР 

24.06.2020|14:49| Міжнародне радіо Китаю 

Прикордонні війська Китаю та Індії 22 червня в прикордонній зоні провели другий раунд 

переговорів на рівні командирів корпусів, під час яких обидві сторони погодилися підтримувати 

діалог і працювати спільно заради миру та спокою в прикордонних районах. Про це повідомив 

офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. 

Як повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в збройних силах Індії, 22 червня між Індією та 

Китаєм відбулася 11-годинна зустріч на рівні командирів підрозділів, під час якої сторони 

обмінялися думками щодо поточної ситуації в прикордонних районах. 

У відповідь Чжао Ліцзянь на брифінгу для журналістів заявив, що зазначена зустріч стала 

першою після інциденту, що стався 15 червня долині Галван. Він додав, що факт проведення 

переговорів демонструє, що обидві сторони сподіваються належним чином розв'язати 

розбіжності, а також врегулювати й розрядити ситуацію за допомогою діалогу і консультацій. 

«На зустрічі обидві сторони на основі перших переговорів на рівні командирів провели 

ґрунтовний і відвертий обмін думками з невирішених питань у сфері прикордонного режиму та 

контролю на кордоні, домовилися вжити необхідних заходів для зниження напруженості на 

кордоні», — зазначив Чжао Ліцзянь. Обидві сторони погодилися зберігати діалог і працювати 

разом для досягнення миру та спокою в прикордонних районах, підкреслив дипломат. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/24/2s71233.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/24/2s71233.htm


 

11 

 

      

СУСПІЛЬСТВО 

 

Свято Дуаньу 

25.06.2020|17:39| Міжнародне радіо Китаю 

Свято Дуаньу відзначається п'ятого числа п'ятого місяця за місячним календарем. 

Свято Дуаньу, свято Весни і свято Середини осені називаються «Трьома великими святами 

Китаю». 

Історія виникнення назви «свято Дуаньу» пов'язана з тим, що в китайській мові «Дуань» означає 

«початок», 5 число 5 місяця за місячним календарем і означає день «Дуань», тобто 5 початковий 

день п'ятого місяця «у». 

В народі є кілька легенд про походження свята Дуаньу. Одні вважають, що свято Дуаньу 

пов'язане з однією давньою традицією, інші вважають, що це свято пов'язане з місцевим 

поклонінням Дракону мешканців долини річки Янцзи на півдні Китаю, а найбільш поширена 

думка, що виникнення цього свята пов'язане з долею видатного китайського поета Цюй Юаня. 

Цюй Юань був відомим стародавнім поетом князівства Чу в період «весни і осені». Коли війська 

князівства Цінь захопили столицю Чу, Цюй Юань з почуттям гіркоти і обурення кинувся в річку 

Мілоцзян. Це сталося якраз п'ятого числа п'ятого місяця. З того часу щороку цього дня на згадку 

про Цюй Юаня люди кидають у воду Янцзи бамбукові листки, що наповнені клейких рисом, які 

отримали назву «цзунцзи». 

У давнину «цзунцзи» називалися «дяошу», їх готували з рисової начинки, яку загортали в листя 

тростини. Їх варили на пару та вживали в їжу. Напередодні свята «Дуаньу» у всіх сім'ях готували 

свої «цзунцзи». «Цзунцзи» подавались на частування всім, хто приходив у гості 5 числа 5 місяця. 

Крім «цзунцзи», на свято «Дуаньу» прийнято також вживати в їжу солоні яйця, пити рисове вино. 

Вважається, що ці продукти можуть вигнати злих духів. 

Крім цього на свято «Дуань» є звичай прикрашати оселю. У цей день за звичаєм біля кожних 

воріт необхідно развішувати лікарські трави. Це роблять для того, щоб вигнати злих духів і 

запобігти хворобам, що виникають у дощові дні на початку літа, коли повітря вологе і люди 

схильні до застуди. Тому що запах лікарських трав захищає від хвороб. 

Крім того, на свято «Дуаньу» дорослі дарують дітям мішечки з ароматними цілющими травами. 

Ці мішечки за своєю формою нагадують тигрів, їх виготовляють наступним чином: зі строкатої 

шовкової тканини шиють мініатюрні п'ятикольорові мішечки, які наповнюють лікарськими 

травами. Ці мішечки з ароматним запахом носять як прикраси на шиї або прикріплюють до 

одягу. В народі існує повір'я, що ароматні мішечки відганяють злих духів і оберігають дітей від 

хвороб. 
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На півдні Китаю, в середній і нижній течії річки Янцзи проходять так звані «перегони на човнах-

драконах». Цей звичай теж тісно пов'язаний з Цюй Юанем. Кажуть, що, коли місцеві мешканці 

побачили, що Цюй Юань кинувся в річку, вони одразу ж сіли в човна, щоб відшукати і врятувати 

поета. З того часу кожен рік п'ятого числа п'ятого місяця на пам'ять про великого поета Цюй 

Юаня люди почали влаштовувати перегони на човнах. Згодом у звичай увійшли перегони на так 

званих «човнах-драконах», які отримали цю назву тому, що їх корпус був зроблений у формі 

дракона. Велично і яскраво виглядають такі човни, що прикрашені гірляндами з квітів і ліхтарів, 

коли вони під звуки гонгів і барабанів стрімко розсікають гладінь ріки. На березі, де радіють 

численні глядачі, майорять кольорові прапори. 

 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/25/2s71252.htm 

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китай тепер має альтернативу американській GPS і російській ГЛОНАСС 

23.06.2020|09:10|BBC Ukraine 

Китай успішно запустив останній з 35 супутників навігаційної системи «Бейдоу-3», зробивши 

великий крок до статусу однієї з провідних космічних держав. 

Система «Бейдоу-3» з глобальним покриттям, вартістю у 10 млрд доларів, дозволить Пекіну 

більше не залежати від американської навігації GPS (Global Positioning System). 

Запуск планували минулого тижня. Але перенесли через технічні проблеми ракети-носія, 

виявлені під час випробувань. 

У вівторок запуск супутника успішно відбувся на космодромі Січан в провінції Сичуань з 

використанням ракети-носія «Чанчжен-3B». 

Ця подія сталася на тлі зростання напруги між Пекіном і Вашингтоном через ситуацію з 

коронавірусом, торговими суперечками і протистоянням щодо статусу Гонконгу. 

Третя версія китайської Beidou Navigation Satellite System (BDS) створює альтернативу 

європейській Galileo, американській GPS та російській ГЛОНАСС. 

Перегони у космосі 

До 2035 року Пекін планує запустити більш доступну та інтегровану навігаційну систему, ядром 

якої стане BDS. 

Першу версію «Бейдоу», відому як «Великий ківш», вивели з експлуатації в 2012 році. 

В останні 20 років китайська космічна програма стрімко розвивається. Пекін спрямовує значні 

кошти на високі технології. 

У 2003 році Китай став третьою країною в світі, яка запустила власний космічний корабель з 

екіпажем. Відтоді КНР побудувала експериментальну станцію на орбіті і надіслала на Місяць 

два місяцеходи. 

Наступними етапами, як очікується, мають стати орбітальна станція з постійним екіпажем, 

пілотований політ до Місяця і відправка марсохода на Марс. 

Якщо все це буде, Китай зможе стати серйозним конкурентом США та Росії в дослідженні 

космосу. 

Конфлікт з США 

З початку цього року відносини між Пекіном і Вашингтоном погіршилися одразу у кількох 

сферах. 
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Дональд Трамп та його адміністрація неодноразово критикували Пекін за його політику щодо 

спалаху коронавірусу, який вперше виявили в Китаї у грудні минулого року. 

У відповідь на проштовхування Пекіном нового закону про безпеку Гонконгу президент США 

оголосив про намір скасувати особливий статус цього міста в торгівлі. 

Минулого тижня американо-китайські відносини знову привернули до себе увагу у зв'язку з 

публікацією книги ексрадника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. 

Ексчиновник стверджував в ній, що чинний господар Білого дому нібито просив китайського 

лідера Сі Цзіньпіна посприяти його переобранню президентом. 

Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/news-53148794  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї пройшли успішні випробування нового маглев зі швидкістю 600 км/год 

23.06.2020|Rail.insider 

Прототип високошвидкісного потягу на магнітній підвісці (маглев) успішно розігнався до 600 

км/год на випробувальній лінії в університеті в Шанхаї. Про це повідомляє globaltimes.cn. 

Прототип розроблений CRCC Qingdao Sifang Co. Очікується, що наприкінці 2020 року має 

завершитися спорудження й прототипу високошвидкісної транспортної системи . 

Загалом у проєкті, який розпочався у 2016 році, корпорацією China Railway Rolling Stock 

Corporation (CRRC), з CRCC Qingdao Sifang Co залучено понад 30 підприємств, коледжів, 

університетів та наукових інститутів. 

Нагадаємо, раніше у Чанші (провінція Хунань) відбулися успішні випробування потягу на 

магнітній підвісці на швидкості 160 км/год. Випробування проводили CRRC, Хунанський 

науковий центр та Національний університет оборонної техніки. Згідно з повідомленням, за 

результатами випробувань, можна розраховувати на запуск таких поїздів у постійну 

експлуатацію. 

Джерело: https://railinsider.com.ua/u-kytayi-projshly-uspishni-vyprobuvannya-novogo-maglev-zi-

shvydkistyu-600-km-god/ 

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

 

Пандемія: Китай схвалив проведення клінічних випробувань шостої вакцини проти COVID-19 

23.06.2020|16:29| Українські національні новини 

Китайська компанія Chongqing Zhifei Biological Products отримала дозвіл влади Китаю на 

проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу. Як повідомляє у вівторок газета 

“Пенпай”, раніше влада повідомляла про п’ять медичних препаратів, офіційно схвалених 

наглядовими органами КНР, пише УНН. 

У проведенні клінічних випробувань рекомбінантної вакцини будуть брати участь Інститут 

мікробіології Академії наук Китаю і Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical — дочірнє 

підприємство Chongqing Zhifei Biological Products. 

19 червня Міністерство науки і технологій КНР повідомило про проведення в країні 

випробувань чотирьох інактивованих вакцин і однієї рекомбінантної вакцини на основі 

аденовірусного вектора. 

Також, раніше голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв надати вакцину від коронавірусу в першу чергу 

африканським країнам після її розробки. Перед тим влада Китаю заявляла, що планує зробити 

вакцину від коронавірусу доступною всьому світу після завершення її досліджень і тестування. 

Джерело:  https://www.unn.com.ua/uk/news/1876674-pandemiya-kitay-skhvaliv-provedennya-

klinichnikh-viprobuvan-shostoyi-vaktsini-proti-covid-19 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Тестування на COVID-19 стало обов'язковим для трьох груп людей у Пекіні 

24.06.2020|15:13| Міжнародне радіо Китаю 

У Пекіні тестування на нуклеїнові кислоти коронавірусу зобов'язані пройти люди трьох 

категорій. Про це повідомила місцева влада. 

В їх число входять ті, хто відвідував ринок Сіньфаді або мав контакти зі зв'язаними з ним 

особами; співробітники ринків сільгосппродукції, ресторанів, їдалень, сектора доставки їжі та 

логістики; люди, що живуть в районах із середнім і високим ризиком зараження 

коронавірусною інфекцією, медпрацівники та персонал, який працює на передовій лінії 

профілактики епідемії, а також співробітники сфери послуг, включаючи тих, хто працює в 

громадському транспорті, супермаркетах і банках. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1876674-pandemiya-kitay-skhvaliv-provedennya-klinichnikh-viprobuvan-shostoyi-vaktsini-proti-covid-19
https://www.unn.com.ua/uk/news/1876674-pandemiya-kitay-skhvaliv-provedennya-klinichnikh-viprobuvan-shostoyi-vaktsini-proti-covid-19
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При організації тестування пріоритет будуть віддавати людям, які живуть у ключових районах, 

при цьому люди, які скоро будуть звільнені від централізованого медичного спостереження, 

повинні будуть здати повторні тести. Особливу увагу також слід приділяти вразливим для 

коронавірусу групам людей. 

За словами представників пекінської влади, китайська столиця повинна розширити свої 

можливості з тестування на нуклеїнові кислоти, причому в житлових мікрорайонах суворі 

протиепідемічні заходи повинні бути збережені. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/24/2s71235.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай повідомив про 13 нових випадків коронавірусу 

26.06.2020|08:52| Укрінформ 

У Китаї в п'ятницю зафіксували 13 нових випадків коронавірусної інфекції, 11 з них - у Пекіні. 

Про це повідомляє The Guardian. 

«Китай повідомив про 13 нових випадків, 11 з них у Пекіні», - йдеться в повідомленні. 

У червні в Пекіні коронавірус виявили у 260 осіб, більшість з яких пов'язані з найбільшим 

оптовим ринком міста. 

З того часу було відібрано 3 мільйони зразків для тестування на COVID-19 у 2,43 мільйона 

жителів Пекіна. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052233-kitaj-povidomiv-pro-13-novih-vipadkiv-

koronavirusu.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

КНР проведе перевірку українських експортерів яловичини в онлайн-форматі 

23.06.2020|09:27|АгроПоліт 

Генеральна митна адміністрація КНР планує здійснити онлайн-перевірку українських 

підприємств, які здійснюють експорт замороженої яловичини в Китай, на предмет дотримання 

ними санітарних норм. З відповідним зверненням китайські колеги звернулися до 

Держпродспоживслужби, повідомляє прес-служба відомства. 

Повідомляється, що китайська сторона уже підготувала та надіслала вимоги до підготовки 

підприємств до такого онлайн інспектування, які надані зацікавленим суб’єктам 

господарювання. 

Українські експортні підприємства, котрі підлягають перевірці, будуть додатково поінформовані 

про конкретний час і дату інспектування. 

Джерело: https://agropolit.com/news/16932-knr-provede-perevirku-ukrayinskih-eksporteriv-

yalovichini-v-onlayn-formati 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

КНР дозволила імпорт замороженої лохини з України 

24.06.2020|AgroNews 

Митна адміністрація КНР дозволила експорт замороженої лохини і чорниці з України в Китай. 

Про це повідомило Посольство України у Китаї на своїй сторінці у Фейсбук, пише agronews.ua. 

“Це, звісно, не основна стаття нашого експорту, все ж сподіваюся компаній, бажаючих 

продавати в Китай, знайдеться вдосталь”, – йдеться у повідомленні. 

Україна збільшила експорт замороженої чорниці лісової в Китай в 5,5 рази за перші чотири 

місяці 2020 року. Загальна виручка від експорту за цей період досягала $ 6 млн. 

В результаті різкого зростання обсягу поставок, Україна стала провідним постачальником 

замороженої лісової чорниці в цю країну, обійшовши Канаду, Швецію, Латвію, Білорусь, Росію і 

Польщу, які також експортували цю ягоду в Китай в замороженому вигляді. 

Відзначимо, що це була єдина позиція плодоовочевої групи, яку Україна експортувала в Китай. 

https://agropolit.com/news/16932-knr-provede-perevirku-ukrayinskih-eksporteriv-yalovichini-v-onlayn-formati
https://agropolit.com/news/16932-knr-provede-perevirku-ukrayinskih-eksporteriv-yalovichini-v-onlayn-formati


 

18 

 

      

Нагадаємо, У 2020 році експорт українського зерна сягне 60 млн тонн, вважають в УЗА. 

Джерело: https://agronews.ua/news/202464/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

До Києва прибув найбільший за обсягами гуманітарний вантаж з КНР для протидії поширенню 

COVID-19  

24.06.2020|12:30|Міністерство закордонних справ України 

Вранці 24 червня до Києва з Пекіну прибув літак Збройних Сил України з гуманітарним 

вантажем, наданим китайськими партнерами і друзями. У аеропорту Бориспіль від МЗС України 

вантаж зустрів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін. 

До формування вантажу в Китаї долучилися 39 державних і приватних організацій, міністерств, 

відомств, регіональних урядів, вищих навчальних закладів, компанії, члени Китайської торгової 

Асоціації, китайська діаспора в Україні, Пекінське товариство Червоного Хреста, Китайська 

Асоціація випускників українських вузів, Асоціація журналістів КНР, Китайська академія 

суспільних наук, китайські активісти. 

Координацію роботи зі збирання, транспортування і отримання вантажу здійснювали 

дипломати МЗС і Посольства України в КНР, за сприяння Міністерства охорони здоров’я та ДП 

«Укрвакцина». Спонсором акції виступило підприємство «Метінвест Холдинг». 

До Києва прибули понад 1 млн. захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, 

екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, 

дезінфектанти і антисептики. 

За рекомендаціями донорів, вантаж буде адресно розподілений Міністерством охорони 

здоров'я серед ЦОВВ, державних лікарень Києва та регіонів, низки обласних і міських 

держадміністрацій, університетів, організацій, зокрема Товариства Червоного Хреста, ТПП, 

Спілки журналістів тощо. 

Крім того, літаком ЗСУ було доставлено в Україну десять апаратів штучної вентиляції легень, 

подарованих Президенту України Володимиру Зеленському засновником «Alibaba Group» 

Джеком Ма. 

 «Усі ми добре попрацювали. Це була не найпростіша задача, але спільними зусиллями ми 

впоралися. Зроблено черговий дійсно вагомий внесок у боротьбу з пандемією, ми вдячні 

китайському уряду й народу за допомогу», – відзначив заступник міністра. 

https://agronews.ua/news/202464/
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Євгеній Єнін згадав, що військовий Іл-76 доставив, серед іншого, 32 тисячі медичних масок для 

потреб МЗС, що сприятиме більш ефективній роботі міністерства на період карантину. 

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/do-kiyeva-pribuv-najbilshij-za-obsyagami-gumanitarnij-vantazh-

z-knr-dlya-protidiyi-poshirennyu-covid-19  

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Метінвест» виділив $250 тис. на доставку ЗІЗ та медобладнання з Китаю 

24.06.2020|15:44|Інтерфакс – Україна   

Гірничо-металургійна група «Метінвест» профінансувала доставку з Китаю гуманітарного 

вантажу із засобами захисту та медичним обладнанням для боротьби з пандемією коронавірусу 

в Україні. 

Згідно з прес-релізом компанії, обладнання на суму понад $1 млн за три місяці зібрало 

посольство України в КНР від китайських державних і провінційних органів влади, приватних 

організацій, асоціацій, фондів, компаній і жителів країни. 

Як уточнює прес-служба, борт українського військового літака ІЛ-76 доставив тести на 

коронавірус, медичні захисні маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та окуляри, 

апарати штучної вентиляції легенів, дезінфектори та інфрачервоні термометри. 

Держпідприємство «Укрвакцина» розподілить медикаменти між органами влади, медичними 

закладами і вишами Києва та Київської області, Харківської, Одеської, Луцької, Львівської, 

Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Житомирської та Сумської областей. 

Організація авіаперельоту з Пекіна до Борисполя обійшлася групі в $250 тис. Літак приземлився 

в Борисполі вранці 24 червня. Гуманітарний вантаж зустрічали заступник міністра закордонних 

справ Євген Єнін, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко та генеральний директор 

«Метінвесту» Юрій Риженков. 

Топ-менеджер «Метінвесту» зазначив, що група, як і фонди її акціонерів Ріната Ахметова та 

Вадима Новинського, з перших днів включилася в боротьбу з коронавірусом в Україні: спільно 

на ці цілі було спрямовано вже близько 500 млн грн. 

«За домовленістю з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством закордонних справ 

України «Метінвест» прийняв рішення профінансувати рейс, що перевозить гуманітарний 

вантаж, який передали українцям прості громадяни Китаю. Це жест доброї волі з боку 

китайського народу, який ми високо цінуємо», - наголосив голова компанії, слова якого 

наводить прес-служба. 

https://mfa.gov.ua/news/do-kiyeva-pribuv-najbilshij-za-obsyagami-gumanitarnij-vantazh-z-knr-dlya-protidiyi-poshirennyu-covid-19
https://mfa.gov.ua/news/do-kiyeva-pribuv-najbilshij-za-obsyagami-gumanitarnij-vantazh-z-knr-dlya-protidiyi-poshirennyu-covid-19
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У свою чергу посол КНР в Україні Фань Сяньжун додав, що «в цій спільній боротьбі з новим 

вірусом потрібні зусилля всіх відповідних сторін - центрального та регіонального уряду, 

підприємств». 

«Бізнес тут необхідний. Тому український і китайський бізнес тісно взаємодіють один з одним. 

Україна підтримала Китай на самому початку епідемії, і ми, у свою чергу, приходимо на 

допомогу в той момент, коли це потрібно вашій країні», - констатував посол. 

Євген Єнін наголосив, що цей гуманітарний вантаж - жест солідарності китайського народу з 

українським в протидії епідемії COVID-19. «Я хочу висловити щиру подяку представникам уряду 

Китаю, структурам, які передали цей гуманітарний вантаж, а також компанії «Метінвест», яка 

профінансувала рейс для доставки цього вантажу», - резюмував заступник глави МЗС. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/670879.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Українська соя підкорює Китай 

25.06.2020|10:36|GreenPost   

До десятки основних імпортерів української сої увійшов Китай, який збільшив у порівнянні з 

попереднім сезоном імпорт сої з України у 37 разів – до 63 тис. тонн. Про це повідомляє АПК-

інформ, пише agronews.ua. 

Одночасно країни ЄС збільшили закупівлю української сої на 89%, Єгипет – вдвічі, Ліван – на 

81%, Іран – у 3,1 рази. 

В той же час, протягом січня-травня 2019/20 МР основним покупцем української сої залишалася 

Туреччина, хоча у порівнянні з попереднім сезоном експорт у цьому напрямку скоротився на 

4%. 

Білорусь, що є другим ключовим покупцем української сої, скоротила обсяг її закупівель на 13% 

внаслідок активізації поставок сої з Росії. 

Форвардні ціни на сою нового врожаю складають 330-340 $/т для поставок у порт у вересні-

жовтні, тоді як минулого року в цей період вони не перевищували 320-330 $/т. 

Джерело: https://greenpost.ua/news/ukrayinska-soya-pidkoryuye-kytaj-i9699 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/670879.html
https://greenpost.ua/news/ukrayinska-soya-pidkoryuye-kytaj-i9699
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Китай та Польща передали Україні гумдопомогу для боротьби з COVID-19 

26.06.2020|UATV  

Україна отримала від Китаю та Польщі найбільшу гуманітарну допомогу за весь час пандемії 

COVID-19. 

Про це повідомляє UATV із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я України. 

Заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко зустрів гуманітарну 

допомогу з Польщі. 13 вантажівок доставили дезінфікувальні засоби, медичні маски, рукавички, 

захисні костюми та лицьові щитки. Передача гумвантажу відбувалася за участі посла Республіки 

Польща Бартоша Цихо, представників Фонду міжнародної солідарності та Європейській комісії.  

“Вантаж, надісланий до України, буде розподілений між Державною службою з надзвичайних 

ситуацій України, Міністерством оборони України, Державною прикордонною службою, 

Державною службою з надзвичайних ситуацій та закладами охорони здоров’я. Окрема адресна 

доставка товарів буде здійснюватися в місто Слов’янськ“, – зазначив Іващенко. 

У міністерстві повідомили, що напередодні до України прибув гуманітарний вантаж із Китаю. 

Захисні екрани для обличчя, маски, рукавиці, захисні окуляри та захисні костюми розподілені 

між 36 структурами в Україні, що мають додаткову потребу у засобах індивідуального захисту. 

Джерело: https://uatv.ua/kytaj-ta-polsha-peredaly-ukrayini-gumdopomogu-dlya-borotby-z-covid-

19/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Укрзалізниці планують приймати регулярні контейнерні поїзди з Китаю 

26.06.2020|10:22|Укрінформ  

В АТ «Укрзалізниця» готові приймати щомісяця 5 і більше контейнерних поїздів з Китайської 

Народної Республіки. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

«Контейнерні поїзди між Китаєм та Україною вже найближчим часом можуть стати 

регулярними. Укрзалізниця готова приймати щомісяця 5 і більше таких поїздів», - ідеться у 

повідомленні. 

Зазначається, що з Китаю 16 червня 2020 року відправлено другий контейнерний поїзд 

призначенням на станцію Київ - Ліски. На червень заплановано ще 2 поїзди з КНР. 

https://uatv.ua/kytaj-ta-polsha-peredaly-ukrayini-gumdopomogu-dlya-borotby-z-covid-19/
https://uatv.ua/kytaj-ta-polsha-peredaly-ukrayini-gumdopomogu-dlya-borotby-z-covid-19/
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У компанії додають, що інтермодальні перевезення мають тенденцію до постійного зростання. 

Зацікавленість учасників ринку таких послуг в маршрутизації (укрупненні потоків) контейнерних 

перевезень дозволяє 60% контейнерів перевозити у складі контейнерних поїздів. 

За 5 місяців 2020 року перевезено 185 545 ДФЕ (двадцятифунтовий еквівалент) вантажів. Частка 

контейнерних перевезень у загальному обсязі перевезень вантажів залізничним транспортом 

становить 2,3%, тоді як у січні -травні 2019 року не перевищувала 1,77%. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052300-v-ukrzaliznici-planuut-prijmati-

regularni-kontejnerni-poizdi-z-kitau.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська корпорація CRRC показала, які вагони поставить для Харківського метрополітену 

26.06.2020|15:09|НВ Бізнес 

Китайська машинобудівна корпорація CRRC опублікувала візуалізацію вагонів, які планує 

поставити Харківському метрополітену. 

Ескізи вагонів компанія представила у Twitter, зазначивши, що «CRRC Тangshan офіційно виграла 

тендер на поставку рухомого складу для метро Харкова». 

Як уточнює ЦТС, китайський виробник має поставити 40 вагонів, запасні частини, інструменти 

та надати додаткові послуги для системи метро українського міста. 

 

Фото: CRRC Corporation Ltd / Twitter 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052300-v-ukrzaliznici-planuut-prijmati-regularni-kontejnerni-poizdi-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052300-v-ukrzaliznici-planuut-prijmati-regularni-kontejnerni-poizdi-z-kitau.html
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На початку червня 2020 року стало відомо, що саме CRRC Тangshan виграла відкритий 

міжнародний тендер на поставку 8 складів метро, призначених для ліній Харківського 

метрополітену. Угода має бути виконана за 35 місяців. Склади розраховані на колію 1520 мм і 

максимальну швидкість руху 80 км/год. Потяги не будуть мати перегородок між вагонами. 

 

Фото: CRRC Corporation Ltd / Twitter 

У той же час Крюківський вагонобудівний завод заявив, що буде оскаржувати рішення 

тендерного комітету, яке обрало постачальником китайську компанію. Також КВБЗ направив 

скаргу до штаб-квартири Європейського інвестиційного банку, який кредитує дану угоду. 

CRRC Тangshan входить до найбільшого у світі виробника залізничного транспорту — CRRC 

Corporation (China Railway Rolling Stock Corporation), контрольний пакет акцій якої належить 

холдингу CRRC Group. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitayska-kompaniya-pokazala-eskizi-vagoniv-metro-dlya-

harkova-novini-ukrajini-50096529.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

У Білому домі спростували заяву Болтона щодо прохання Трампа до лідера Китаю 

22.06.2020|03:54|Укрінформ 

Радник Білого дому, який був присутній на зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном, заявив, що президент 

США не просив лідера КНР допомогти йому з переобранням. 

Про це повідомляє Голос Америки. 

«Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив у неділю, що він перебував у 

кімнаті, де відбувалася зустріч президента Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна, однак не 

чув, щоб президент США просив керівника КНР допомогти йому домогтися переобрання», - 

пише видання. 

Виступаючи на каналі CNN, Наварро сказав, що заява про це, зроблена в книзі колишнього 

радника президента з національної безпеки Джона Болтона, є «просто дурною», враховуючи 

те, наскільки жорстким був проведений Трампом курс щодо Китаю, пов'язаний з нечесними 

торговими практиками Пекіна. 

«Я ніколи цього не чув. А я був у кімнаті», - сказав Наварро, вторячи заяві торгового 

представника США на переговорах з Китаєм Роберта Лайтхайзера. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3049451-u-bilomu-domi-sprostuvali-zaavu-

boltona-sodo-prohanna-trampa-do-lidera-kitau.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

США і ЄС започаткують платформу для протидії впливу Китаю 

25.06.2020|23:35|Укрінформ 

Сполучені Штати прийняли пропозицію Європейського Союзу щодо створення нової 

міжнародної платформи протидії китайському впливу під назвою «Діалог США-ЄС з питань 

Китаю». 

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео під час прямого включення, 

проведеного під егідою Брюссельського форуму, організованого Німецьким Фондом 

Маршалла, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3049451-u-bilomu-domi-sprostuvali-zaavu-boltona-sodo-prohanna-trampa-do-lidera-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3049451-u-bilomu-domi-sprostuvali-zaavu-boltona-sodo-prohanna-trampa-do-lidera-kitau.html
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«Я радий повідомити, що Сполучені Штати прийняли пропозицію високого представника ЄС 

Борреля щодо започаткування Діалогу США-ЄС з питань Китаю», - наголосив глава 

американського зовнішньополітичного відомства. 

Він уточнив, що це буде новий механізм для обговорення занепокоєнь щодо китайської загрози 

для Заходу. Важливою частиною цього процесу стане обмін розвідувальною інформацією «з 

метою збереження демократії та свободи, які Комуністична партія Китаю (КПК) хоче підірвати». 

«Між свободою та авторитаризмом не може бути компромісу», - наголосив держсекретар США. 

Очікується, що Помпео вже за кілька тижнів вирушить до Європи, щоб узяти участь у перших 

зустрічах, де будуть обговорені головні завдання нового міжнародного формату. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052102-ssa-i-es-zapocatkuut-platformu-dla-

protidii-vplivu-kitau.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сенат США погодив санкції проти КНР на підтримку автономії Гонконгу 

25.06.2020|20:19|Укрінформ 

Американський Сенат ухвалив законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти 

чиновників Китаю, які сприяють обмеженню автономії Гонконгу. 

Про це інформує Townhall. 

«Сенат одностайно проголосував за схвалення законопроєкту на підтримку продемократичних 

протестувальників у Гонконзі, що передбачає запровадження санкціїй проти китайських 

чиновників, які руйнують законну автономію Гонконгу», - йдеться у повідомленні. 

Законопроєкт тепер має розглянути Палата представників. 

Двопартійний законопроєкт, який подали сенатори Пат Тумі (республіканець) та Кріс Ван 

Холлен (демократ), спрямований на захист статусу Гонконгу та захист громадян автономії від 

зловживань у галузі прав людини. 

Законопроєкт про автономію Гонконгу уповноважує Державний департамент запроваджувати 

санкції щодо посадових осіб, які руйнують модель «одна країна, дві системи», що надає 

Гонконгу автономію та дозволяє президенту США впроваджувати санкції проти тих, хто 

визнається винним у посяганні на автономію Гонконгу. 

Як повідомлялося, Гонконг вважається особливим адміністративним районом КНР. З того часу, 

як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики «одна 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052102-ssa-i-es-zapocatkuut-platformu-dla-protidii-vplivu-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052102-ssa-i-es-zapocatkuut-platformu-dla-protidii-vplivu-kitau.html
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країна, дві системи», що дозволило йому от римати певні свободи, яких немає у решти 

провінцій КНР. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052164-senat-ssa-pogodiv-sankcii-proti-knr-

na-pidtrimku-avtonomii-gonkongu.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Лідери ЄС і Китаю поговорили про пандемію, двосторонні відносини та Гонконг 

22.06.2020|23:35| Укрінформ 

Лідери ЄС і Китаю, які у середу провели в режимі телеконференції 22-й двосторонній саміт, 

обговорили боротьбу з COVID-19, розвиток двосторонніх економічних відносин та обмінялися 

поглядами на міжнародну ситуацію в конфліктних регіонах світу. 

Про це у понеділок під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі розповів 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Ми зосередили увагу на чотирьох важливих сферах. Перша - COVID-19 та його економічні 

наслідки, а також економічне відновлення. Друга – взаємини між ЄС і Китаєм. Третя тема – 

Гонконг та важливі питання дотримання прав людини. Нарешті, четверта тема стосувалася 

міжнародних проблем», - зауважив Президент Європейської Ради. 

За його словами, у першому питання щодо протидії пандемії коронавірусу європейська сторона 

наголосила на необхідності повної прозорості в контексті міжнародної реакції на цю кризу. 

Сторони обговорили готовність до співробітництва у галузі розробки вакцини від COVID-19, яка 

має бути доступною для всіх за помірною ціною. 

В контексті двосторонніх відносин, за словами Шарля Мішеля, європейська сторона наголосила 

на необхідності імплементації зобов’язань, які сторони взяли під час саміту ЄС-Китай минулого 

року. Сторони відзначили динамічний характер економічних відносин, завдяки якому обсяг 

двосторонньої торгівлі дорівнює більше мільярда євро в день. За цим показником Євросоюз є 

для Китаю першим за значенням торговельним партнером. Разом з цим, на цей час все ще 

залишаються невирішеними важливі питання, зокрема, щодо доступу до ринків, політики 

субсидій, регуляторних правил, участі у державному замовленні, практики «примусового» 

передання технологій та інші. 

Під час обговорення третьої теми щодо ситуації в Гонконгу Євросоюз висловив глибоке 

занепокоєння щодо запровадження Китаєм національного безпекового законодавства у 

Гонконзі, та нагадав про міжнародні зобов’язання Китаю щодо надання Гонконгу високого 

ступеня автономії та гарантування свобод. 

«Ми природно підтримуємо принцип «одна країна – дві системи». Понад 50 відсотків 

європейських інвестицій в Китай йдуть через Гонконг. Ми зауважили, що в Гонконзі діють 1600 

європейських компаній, і ми не допустимо тиску, який міг би піддати сумніву політичну 
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нейтральність цих компаній. Ми мали також можливість обговорити ширшу проблематику 

меншин та прав людини», - зауважив Президент Європейської ради. 

У пакеті міжнародних проблем сторони обговорили ситуацію в Ірані, в Афганістані та на 

Корейському півострові. Окремим питанням було визначено забезпечення безпеки 

міжнародного судноплавства. 

Як зазначив Шарль Мішель, під час відеоконференції відбувся поглиблений та інтенсивний 

діалог з усіх питань, без жодних табу, який проходив у прямій та відвертій тональності. Сторони 

погодилися, що подальший розвиток двосторонніх відносин має відбуватися на основі 

прозорості та рівноправ’я. 

«Після літа ми матимемо можливість продовжити цей діалог, оцінити досягнутий прогрес та 

повернутися до важких питань. Як ви знаєте, цей саміт у Лейпцигу, який був запланований на 

вересень, не є можливим, і ми зробили оголошення з цього приводу. Але ми все ще бажаємо, 

щойно дозволятимуть обставини, провести саміт, який дозволить зібрати разом владу Китаю та 

голів держав та урядів 27 європейських країн», - сказав Мішель. 

У саміті ЄС-Китай, який відбувся у понеділок в режимі телеконференції, взяли участь Президент 

Європейської Ради Шарль Мішель, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель. З китайської сторони у переговорах взяв участь 

прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян (Li Keqiang), який очолив китайську делегацію після обміну 

думками між учасниками саміту та Головою КНР Сі Цзіньпіном (Xi Jinping). 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050058-lideri-es-i-kitau-pogovorili-pro-

pandemiu-dvostoronni-vidnosini-ta-gonkong.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай прагне до створення з ЄС більш впливового всеосяжного стратегічного партнерства 

24.06.2020|11:16| Міжнародне радіо Китаю 

Китай та Європа повинні нести спільну відповідальність за збереження миру і стабільності у 

всьому світі, — зазначив голова КНР Сі Цзіньпін 22 червня під час онлайн-зустрічі з головою 

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

китайського лідера, Китай і ЄС повинні стати найбільшими ринками у сприянні глобальному 

розвитку та стабільності, дотримуватися принципів мультилатералізму та зробити внесок в 

оптимізацію глобальної структури управління. 

В умовах поширення пандемії ці слова Сі Цзіньпіна продемонстрували основні напрямки 

китайсько-європейського співробітництва. З розвитком ситуації, пропозиції Сі Цзіньпіна 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050058-lideri-es-i-kitau-pogovorili-pro-pandemiu-dvostoronni-vidnosini-ta-gonkong.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050058-lideri-es-i-kitau-pogovorili-pro-pandemiu-dvostoronni-vidnosini-ta-gonkong.html
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сприяють виведенню на новий щабель китайсько-європейських відносин в «постепідемічну 

епоху», відновленню світової економіки та підтримки мультилатералізму. 

Цього року дипломатичним відносинам Китаю і ЄС виповнюється 45 років. Ця зустріч, як і 22-а 

зустріч керівників Китаю і ЄС, що відбулася трохи пізніше в того ж дня, стали першими 

зустрічами між керівником Китаю та новими лідерами ЄС. 

Факти доводять, що Китай і Європа можуть повною мірою підтримувати й допомагати одне 

одному в реагуванні на вплив глобальних криз. Як підкреслив Сі Цзіньпін, «між Китаєм і 

Європою немає фундаментального конфлікту інтересів, співпраця залишається найважливішою 

рисою двосторонніх відносин, хоча є і розбіжності, і певною мірою — конкуренція, проте вона 

є конструктивною за своєю суттю». «Сторони повинні поважати одна одну, прагнути знаходити 

спільне, попри існуючі відмінності, а також бути в злагоді, маючи різні погляди, щоб створити 

всеосяжне стратегічне партнерство, що має більший позитивний світовий вплив», — зазначив 

китайський лідер. 

В умовах виклику з боку коронавірусної епідемії голова КНР Сі Цзіньпін підкреслив: «Треба 

постаратися відшукати нові можливості в кризі». Цей принцип також можна використовувати й 

в контексті китайсько-європейських відносин. Перш за все, Китай і Європа повинні стати 

потужними силами в захисті миру та стабільності у всьому світі. По-друге, Китаю і Європі треба 

стати двома великими ринками, які сприяють глобальному розвитку та процвітанню. По-третє, 

Китаю і Європі слід стати найбільшими цивілізаціями, які відстоюють мультилатералізм та 

оптимізацію глобальної системи управління. Позиція мультилатералізму — найбільш важливий 

консенсус Китаю та Європи у зовнішній політиці. 

У повідомленнях європейських ЗМІ після форуму відзначено, що ключовим словом на зустрічі 

стало слово «співпраця». 

В умовах глобальної коронавірусної пандемії Китай і Європа як ніколи глибоко усвідомлюють 

суть взаємовигідного співробітництва. Саміт лідерів Китаю і ЄС, який пройшов у ключовий 

момент протиепідемічної роботи, безсумнівно допоможе сторонам «знайти в кризі нові 

можливості», сприяючи подальшому просуванню відносин всебічного стратегічного 

партнерства, сприяючи захисту мультилатералізму і відновленню глобальної економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/24/2s71230.htm 

________________________________________________________________________________ 
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Лі Кецян закликав Китай і ЄС розширювати відкритість заради взаємних інтересів 

23.06.2020|10:52| Міжнародне радіо Китаю 

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян закликав Китай і Європейський союз розширювати взаємну 

відкритість і зміцнювати практичну взаємодію заради покращення взаємної вигоди. 

Лі Кецян озвучив цей заклик під час розмови у форматі відеоконференції з головою 

Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен у 

рамках 22-ї зустрічі керівників Китаю та ЄС. 

Китай та ЄС підтримують відносини всеосяжного стратегічного партнерства, двостороннє 

співробітництво значно переважує суперництво, і сторони мають більше точок дотику, ніж 

протиріч, зазначив Лі Кецян. 

Китай надає велике значення своїм стосункам з Європою, сказав він. 

У цьому році відзначається 45-а річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і ЄС. 

Лі Кецян сказав, що з часу встановлення дипломатичних відносин, зв'язки між Китаєм та ЄС в 

основному визначаються співпрацею, яка сприяє підвищенню добробуту народів Китаю та країн 

ЄС, а також несе стабільність всьому світу. 

Китай незмінно підтримує процес європейської інтеграції та спостерігає, як ЄС зберігає єдність 

і процвітання, зазначив Лі Кецян. 

Він закликав сторони розглядати двосторонні відносини з точки зору стратегії й довгострокових 

перспектив, а також дивитися один на одного як на учасників всеосяжного стратегічного 

партнерства. 

Він також закликав сторони нарощувати розуміння через діалог, досягати взаємовигідних 

результатів за допомогою поглиблення співпраці, а також вносити спільні зусилля в підтримку 

миру, стабільності, розвитку й процвітання у всьому світі. 

Під час зустрічі Лі Кецян заявив, що Китай і ЄС, будучи великими світовими економіками, 

повинні посилити координацію у сфері макроекономічної політики, підтримувати стабільність 

промислово-збутових ланцюжків, а також надавати імпульс процесу відновлення світової 

економіки перед лицем впливу пандемії COVID-19. 
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Він зазначив, що Китай і ЄС мають намір укласти всеосяжну інвестиційну угоду у 2020 році, а 

також досягти всеосяжної та збалансованої угоди високого рівня. 

Китай непохитний у намірах розширювати відкритість, а також зберігає прихильність 

створювати орієнтоване на ринок ділове середовище міжнародного рівня з міцною 

нормативно-правовою основою для компаній з усіх країн світу, заявив Лі Кецян, додавши, що 

європейські компанії вже користуються всіма перевагами. 

Китай сподівається, що європейська сторона також збереже свій торговий та інвестиційний 

ринок відкритим і послабить експортний контроль щодо Китаю, щоб полегшити двосторонню 

торгівлю високими технологіями, сказав Лі Кецян. 

«Розширення сторонами відкритості на основі рівності, взаємності та поваги допоможе Китаю і 

ЄС краще досягати взаємної вигоди», — додав прем'єр Держради КНР. 

Він закликав обидві сторони продовжувати й далі надавати підтримку ВООЗ, щоб вона 

відігравала провідну роль у глобальній боротьбі з COVID-19, поглиблювати співпрацю в галузі 

досліджень і розробки вакцин і лікарських препаратів, а також працювати спільно заради 

швидкої перемоги в боротьбі з пандемією. 

Ш. Мішель і У. фон дер Ляйен, своєю чергою, високо оцінили взаємну підтримку і солідарність 

між ЄС і Китаєм в боротьбі з COVID-19. 

Попри те, що пандемія вплинула на багато країн, воля до співпраці між ЄС і КНР не ослабла, 

сказали вони. 

Давши високу оцінку активній участі Китаю в ініційованому ЄС здійсненні міжнародного 

співробітництва з боротьби з COVID-19, керівники ЄС заявили, що європейська сторона готова 

розширювати співпрацю з Китаєм у питаннях відновлення економіки, спільно гарантувати 

безпеку промислово-збутових ланцюжків, а також розширити відкриття ринку. 

Вони також закликали обидві сторони зміцнити взаємозв'язки, активізувати співпрацю в таких 

сферах, як торгівля, інвестиції та цифрова економіка, а також укласти всеосяжну інвестиційну 

угоду між Китаєм і ЄС у 2020 році. 

Крім того, Китай і ЄС повинні зміцнювати співробітництво в питаннях реформування СОТ і змін 

клімату, а також відстоювати мультилатералізм і вільну торгівлю, сказали вони. 

Обидві сторони також провели поглиблений обмін думками з регіональних та міжнародних 

питань, що становлять спільний інтерес. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/23/2s71212.htm 

________________________________________________________________________________ 
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ЄС закликає Пекін зберігати високу ступінь автономії Гонконгу 

22.06.2020|19:20|Інтерфакс – Україна   

В Брюсселі звернулися до Пекіна із закликом дотримуватися обіцянок, даних щодо Гонконгу, 

заявив у понеділок голова Європейської ради Шарль Мішель на прес-конференції, приуроченій 

до відеосаміту ЄС-Китай. 

«Ми висловили Китаю нашу серйозну стурбованість у зв'язку з пропозиціями стосовно закону 

про національну безпеку Гонконгу. Ми закликали Китай дотримуватися обіцянок, даних народу 

Гонконгу і міжнародній спільноті щодо високого ступеня автономії (цього регіону) і 

гарантованих свобод», - сказав він. 

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку зазначила, що ЄС поінформував 

Пекін про те, що закон про національну безпеку не відповідає ні законодавчим нормам 

Гонконгу, ні міжнародним зобов'язанням Китаю. 

«Закон про національну безпеку ризикує серйозно підірвати принцип «одна країна - дві 

системи» і високий ступінь автономії Гонконгу, яку ми б хотіли бачити незмінною. Саме ця 

автономія дозволила Гонконгу процвітати і бути таким успішним, тому, якщо Китай продовжить 

запроваджувати цей закон, існує ризик дуже негативних наслідків», - сказала фон дер Ляєн. 

«Ми чітко позначали сьогодні нашу позицію китайському керівництву і закликали його 

переглянути точку зору», - додала голова Європейської комісії, зазначивши, що ЄС продовжує 

підтримувати контакт з цієї теми з партнерами в «групі семи». 

У травні прем'єр Держради КНР Лі Кецян у доповіді на сесії ВЗНП підтвердив, що Пекін має намір 

створити «стабільні правові системи і механізми правозастосування для захисту національної 

безпеки в Гонконгу». 

Законопроєкт з національної безпеки Гонконгу, який розробляється Постійним комітетом ВЗНП 

(ПК ВЗНП), передбачає формування механізму щодо гарантування безпеки, зокрема, вимагає 

від уряду міста очолити основну частину правозастосовної практики, повідомило в суботу 

китайське інформагентство «Сіньхуа». 

Передбачено також створення комісії на чолі з главою виконавчої влади, яка матиме в своєму 

складі радника центрального уряду. 

У проєкті закону йтиметься, які нові інститути влади будуть створені в Гонконгу центральним 

урядом і місцевою владою, і що на материку має бути створено Управління комісара 

національної безпеки КНР в спеціальному адміністративному районі Гонконг. 

Закон гарантуватиме свободу вираження думок, друку, публікацій, асоціацій, зборів. 

«Принципи верховенства права будуть підтримуватися при запобіганні, припиненні і покаранні 

злочинів, що загрожують національній безпеці», - йдеться в повідомленні. Вони включають 
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права, пов'язані з кримінальними процесами, включно з презумпцією невинності і право 

підозрюваних та обвинувачених на захист. 

Агентство зазначає, що законопроєкт, який складається з шести розділів і 66 статей, чітко 

визначає, які чотири види злочинів відносяться до загроз національної безпеки: сепаратизм, дії, 

спрямовані на підрив державної влади, змова з іноземними силами з метою завдання шкоди 

національній безпеці і тероризм. 

«Сіньхуа» поширило повідомлення після закінчення триденного засідання ПК ВЗНП, проте 

інформація про те, що законопроєкт розглядався на засіданні, не надходила. 

Влади США, Австралії, Канади і Великої Британії в свою чергу опублікували раніше спільну заяву, 

в якій висловлювалася глибока стурбованість у зв'язку з рішенням Пекіна поширити на Гонконг 

законодавство про національну безпеку. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/political/670442.html 

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

Фінансова війна чи самогубство: що буде, якщо Китай відмовиться від долара 

24.06.2020|21:11| 24 канал |Анатолій Максимов 

Китай проти США: фінансовий фронт  

Піднебесна серйозно готується до ситуації, якщо її відімкнуть від світової фінансової системи 

SWIFT (через введення нових санкцій з боку США – 24). Про це заявили у китайському 

фінансовому регуляторі. Хоча досі ймовірність такого кроку оцінюється китайською владою як 

низька, а застосування його «буде ближчим до гарячої війни ніж до холодної», кажуть там. 

Деталі – у матеріалі 24 каналу.  

Віце-голова Комісії по регулюванню цінних паперів Фань Сіньхай пояснив: КНР використовує 

американські гроші майже виключно у міжнародній торгівлі, тож це робить країну взразливою 

до фінансових санкцій. 

А США якраз роздумує над ними через новий безпековий закон у Гонконгу та переслідування 

меншини уйгурів в Сіньцзяні. Щоправда, Дональд Трамп поки що притримав нові санкції через 

бажання продовжити діалог з Пекином.  

«Таке вже сталося з багатьма російськими бізнесами та фінансовими інституціями. Нам треба 

готуватись завчасно. Підготовка має бути реальною, не лише психологічною», – зазначив у 

коментарі на форумі Фань Сіньхай. Подібний ризик, за думкою Пекіну є доволі реалістичним, 

але відношення до КНР буде не таким самим як до РФ чи Ірану.  

Про це, за даними South China Morning Post, каже документ Конгресу США від 30 березня. У 

ньому вказана причина таких дій проти Москви: «вторгнення в Україну, втручання у вибори, інші 

кібер-злочини, порушення прав людини, використання хімічної зброї, незаконна торгівля з 

КНДР, підтримка Сирії та Венесуели».  

Долари використовуються у двох великих фінансових системах світу: SWIFT (міжбанківські 

канали зв'язку) та CHIPS (Транскордонна міжбанківська платіжна система). Друга власне 

створена самим Китаєм та є їх національною системою банківських переведень. Тож тут мова 

може йти лише про відключення Китаю від SWIFT. 

Проблеми для Гонконгу 

Гонконг виконує роль «шлюзу» через який долари потрапляють у КНР. Це тому, що долар 

Гонконгу прив'язаний до американського «брата» та може вільно конвертуватися у інші валюти. 

У місті-автономії відбувається до 70% китайських міжнародних торгівельних транзакцій. Через 

новий жорсткий безпековий закон, автономія втратить свій спеціальний статус, який звільняв 
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місцевий бізнес від тарифів та мит, накладених США на материковий Китай у рамках 

торгівельної війни.  

Всередині Китаю за «баксами» суворо спостерігають: громадяни не можуть обмінювати більше 

50 тисяч доларів на рік, за компаніями які виводять їх з країни теж ведеться спостереження. 

Механізм простий: Китай продає в США продукцію за долари. Вдома вони частково 

обмінюються на юані, а частково – йдуть у Центральний резерв. 

Фань Сіньхай вважає, що у долара США непевне майбутнє: Федеральний резерв Америки 

(Центробанк США – 24) має друкувати все більше грошей, що створює проблеми для активів 

КНР, які деноміновані у американській валюті. 

Щоб це усунути та протистояти фінансовому тиску, треба робити юань міжнародною валютою.  

КНР тримає 1,1 трлн доларів США у своєму розпорядженні у вигляді цінних паперів або 4,4% 

державного боргу Сполучених Штатів.  

Юань та інші валюти 

Наразі він отримав статус «резервної», але реальне використання все ще обмежене: 1,79% 

світової частки у порівнянні із 40% долару США у березні 2020 року. Японська єна 

використовується у 3,5% випадків. Юань – п'ята за використанням валюта у світі після долару 

США, євро, фунта стерлінгів, та єни.  

Найвища частка для китайської валюти була у серпні 2019 році – 2,2%. Очікується, що після 

вступу до валютного кошика МВФ – це сталося у 2015 році – юань стане більш 

інтернаціональною валютою. Наприклад,  у березні 2020 року вона займає третє місце з 

показником 2,4% угод у світі.  

«Якщо наші активи будуть утримуватись в юанях, жодних проблем не буде», – підкреслив 

чиновник. Джон Конналлі, міністр фінансів президента Рейгана, парирував з 1971 року: «Долар 

– це наша валюта, але це ваша проблема». Міністерство торгівлі КНР вважало кілька років тому, 

що юань замінить долар США «у найближчі 15 років». І це досі – головний пріоритет Пекіну і 

загроза для нацбезпеки, кажуть у США.  

З іншого боку, стаття Forbes каже, що «Китай ще не може замінити долар». Там зазначається, 

що якщо євро не може обігнати долар, то китайські юані «точно не зможуть цього зробити». 

Планувалося, що Бразилія, Росія та Індія можуть тримати активи в юанях заради диверсифікації. 

Втім, минула ідея провалилася через недовіру до китайської валюти (Пекін пропонував 

продавцям нафти з Близького Сходу розцінити її в юанах та навіть створив окремий ринок цінних 

паперів під це).  

Як сказала Channel News Asia Ширлі Ю з Школи Кеннеді Гарварду, поки «юань не стане 

справжньою світовою валютою, китайські онлайн-експерименти з валютами теж не визнають». 

Але Китай вкрай активно рухається у цьому напрямку, про що буде друга частина статті.  
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Цифровий юань: як Китай готується обходити санкції  

Китайський уряд оголосив ще під час активної фази пандемії, що у чотирьох містах буде 

запроваджена цифрова валюта. Державні чиновники будуть отримувати принаймні частину 

своєї зарплати у вигляді цифрової оплати через відповідний додаток. У 2016 році згадували 

просування технології блокчейну, яка потрібна для таких валют як біткоїн. 

З інформацією китайських ЗМІ, в Сучжоу так буде субсидуватися громадський транспорт, в 

Сюн'ані це торкнеться продуктів харчування та роздрібної торгівлі. Тепер у ЦБ КНР з'явиться 

більше можливостей для контролю та моніторингу, чого раніше не було.  

«Виплати були офлайн готівкою, а дані з існуючих платіжних систем були розсіяні, тож ЦБ не міг 

контролювати грошовий потік у реальному часі, – пояснив каналу CCTV Сю Юань, доцент 

Інституту досліджень регіонального розвитку при Університеті Пекіну. – З точки зору 

користувачів, зміни незначні. Але з точки зору банківського нагляду, майбутніх форм 

фінансування, платежів та бізнесу, це – найбільше, що було коли-небудь».  

Президент Сі Цзіньпін через три роки сказав, що Китай має прискорити розробки у цьому 

напрямку. Отже, e-RMB стане першою повністю цифровою валютою великої економіки.  

Найближче майбутнє може виглядати так: імпортер та експортер інструктують мережу 

блокчейна. щоб розмістити платіж в юані. 

Ця децентралізована система може дозволити іноземним підприємствам укладати угоди, не 

вимагаючи доларів, щоб захистити валютні ризики, – розповів Voice of America Майкл Кейсі з 

інформаційного сайту CoinDesk. 

Джеремі Аллер з компанії Circle, яка займається цифровими рішенннями, додав: «Цифрова 

валюта Китаю може призвести до глобального використання юаню. Таким чином його можна 

буде використовувати у транзакціях по всьому світу». 

Обмеження, накладені SWIFT, можна буде обійти. Китай може виграти війну за цифрову валюту, 

що погано для США та західного капіталізму, впевнений Майкл Кейсі. 

Бажання Китаю домінувати «над новою фінансовою технологією» повинно викликати тривогу, 

додав Тім Моррісон, старший науковий співробітник Інституту Хадсона, який служив у 

президента Трампа спеціальним помічником. Аналогічні проєкти в самих США знаходяться 

лише на стадії розробки і якщо Америка найближчим часом не наздожене КНР, можливість 

буде втрачена.   

Джерело: https://24tv.ua/kitay-bez-dolariv-chi-vidmovitsya-pekin-vid-valyuti-yuan-ta-

kurs_n1365915 

________________________________________________________________________________ 

 

https://24tv.ua/kitay-bez-dolariv-chi-vidmovitsya-pekin-vid-valyuti-yuan-ta-kurs_n1365915
https://24tv.ua/kitay-bez-dolariv-chi-vidmovitsya-pekin-vid-valyuti-yuan-ta-kurs_n1365915
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ІНФОГРАФІКА 
 

Військова міць Китаю та Індії  

23.06.2020|20:19|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1192569.shtml 

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1192569.shtml
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Найдовші в світі швидкісні залізничні мережі  

24.06.2020| Niall McCarthy |Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/17093/miles-of-high-speed-rail-track-in-operation-by-

country/ 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.statista.com/chart/17093/miles-of-high-speed-rail-track-in-operation-by-country/
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ВЕБІНАРИ 
 

Quantitative analysis in China's domestic bond market 

30.06.2020|08:00 (київський час)| Bloomberg 

Інформація про вебінар:  

China's domestic corporate bond market defied the pandemic global sell-off, but issuers still face a 6 

trillion yuan maturity wall. Is the domestic bond market really facing liquidity drainage? What risks 

are bank issuers facing? 

Join our credit strategist and senior bank analyst as they dissect the China bond market using BQL 

and BQuant. Tune in as they take a deep dive into upcoming issuance and see if a liquidity drought 

looks imminent. See how BQL and BQNT can be combined to analyze both senior and capital bond 

issuance by banks. 

Реєстрація на вебінар:  

https://beacon360.content.online/xbcs/S1245/catalog/product.xhtml;jsessionid=644957615a74f27

f32cc70ec9939?eid=21830 

________________________________________________________________________________ 

 

 

China as an AI superpower? 

01.07.2020|16:00 (київський час)| MERICS  

Інформація про вебінар:  

Artificial Intelligence is among the transformative technologies of our age and will be a key pillar of 

national power. Much reporting on the global development of AI portrays it as a race between the 

US and China, leaving other countries out of the picture. But is this really the case? 

In this webinar, we will be joined by two outstanding panelists to discuss their work on quantifying 

the actual state of China’s AI development and prospects relative to the US: 

Jeffrey Ding, DPhil candidate at the University of Oxford and China lead for the Centre for the 

Governance of AI. 

Lorand Laskai, J.D. candidate at Yale Law School and Visiting Researcher at Georgetown University’s 

Center for Security and Emerging Technology (CSET). 

https://beacon360.content.online/xbcs/S1245/catalog/product.xhtml;jsessionid=644957615a74f27f32cc70ec9939?eid=21830
https://beacon360.content.online/xbcs/S1245/catalog/product.xhtml;jsessionid=644957615a74f27f32cc70ec9939?eid=21830
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The panelists will be followed by two Europe-based commentators to provide expert opinions on 

these issues from a European perspective: 

Professor Hans Uszkoreit, Scientific Director at the German Research Center for Artificial Intelligence 

(DFKI). 

Sophie-Charlotte Fischer, PhD candidate at the Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich and 

previous Mercator Fellow on International Affairs (tbc). 

MERICS Senior Analyst and head of the Digital Cluster John Lee will moderate the event that also 

includes a Q&A round. 

Реєстрація на вебінар: https://merics.org/en/events/webinar-china-ai-superpower-0  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Preserving manufacturing in the COVID-19 economy 

09.07.2020|17:00 (київський час)| Brookings  

Інформація про вебінар:  

The COVID-19 pandemic has dramatically impacted the manufacturing sector. In conjunction with 

the economic downturn, it has altered operations, supply chains, and output. The networks of 

American manufacturing are interwoven and responsible for moving an enormous volume and 

variety of international and domestic goods. Going forward, there are questions about how to 

preserve and protect manufacturing in the new and volatile environment. 

On July 9, Governance Studies at Brookings will host a webinar on the current manufacturing 

landscape and what lies ahead. Panelists will examine ways to revitalize and renew growth amid the 

health and economic crisis. 

The event marks the ninth annual John Hazen White Forum on Public Policy, which convenes leaders 

from academia, business, and government to discuss and identify solutions to the most pressing 

challenges facing the United States’ manufacturing industry.  

Реєстрація на вебінар: https://www.brookings.edu/events/preserving-manufacturing-in-the-covid-

19-economy/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://merics.org/en/events/webinar-china-ai-superpower-0
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КНИГИ 
 

Рецензія Bin Song, Washington College на «Li Zehou, A History of Classical Chinese Thought» 

Li Zehou, A History of Classical Chinese Thought, Andrew Lambert (tr., intr.), Routledge, 2020, 353pp., 

$160.00 (hbk), ISBN 9780367230128. 

Для мене складно переглядати творчість Лі Цзехоу, принаймні тому, що, народжуючись і 

постійно філософствуючи про одну і ту ж землю, Лі почав свій інтелектуальний розквіт у 1980-х, 

коли я ще не був підлітком. Читаючи твір Лі, використовуючи зоряний переклад Ендрю 

Ламберта, я неодноразово запитував себе: у чому різниця між ним та мною щодо підходу до 

порівняльної китайської філософії? Чому така різниця? Що я можу дізнатися від нього? І які 

натхнення можуть створити роботу Лі в усьому світі. Оскільки є англійські ресурси [1], які 

впроваджують думку Лі, я не буду зупинятися на цих питаннях. Натомість я критикую філософію 

Лі, представлену в цій книзі. 

Велика різниця між Лі та мною [2] полягає в тому, що я більше не співчуваю жодному великому 

оповіданню китайської історії та філософії. Під «грандіозним оповіданням» я маю на увазі 

зусилля з пошуку об'єктивних правил через вивчення всієї історії Китаю, щоб забезпечити 

уявлення для керівництва переходом Китаю до сучасності. Лі відрізняється від інших 

мислителів, що впливають на марксизм, тим, що він, головним чином, сприймав попередню 

думку Маркса про гуманізовану природу, а не про повномасштабний історичний детермінізм і 

теорію класової боротьби Маркса. Лі створює власну концепцію культурно-психологічної 

формації, щоб стверджувати, що коли певні риси китайської філософії були створені з людських 

практик, що матеріалізувалися в якісь історичні періоди, вони могли бути «осаджені» (термін 

Лі) у загальній культурно-психологічній свідомості китайського народу, досягнення ступеня 

стійкості та гнучкості. Тому, обмірковуючи життєздатний шлях до модернізації Китаю, Лі вважає, 

що ця культурно-психологічна формація повинна сприйматися як основна реальна історична 

сила, в поєднанні з технологіями, способами виробництва, економічними інститутами та 

іншими основними матеріальними повноваженнями, визначеними марксизмом. У цьому сенсі, 

порівняно з ортодоксальним марксизмом, що склався в часи його написання, Лі надає більшої 

автономії людським індивідам і трактує частину так званої надбудови суспільства як не менш 

важливу, ніж його економічну основу. 

Навіть якщо думка Лі була суттєвою новацією для православного марксизму того часу, я все 

одно розглядаю його як створення величної розповіді. Його оповідь відрізняється тим, що він 

відкрив ще одне об'єктивне історичне правило, назване культурно-психологічною формацією, 

але це нове відкриття все-таки було зроблене значною мірою за допомогою методу марксизму 

історичного матеріалізму і слугувало тій же грандіозній націоналістичній цілі. Мої підозри щодо 
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такого типу грандіозного наративу у дослідженні порівняльної китайської філософії випливають 

із трьох основних моментів. 

По-перше, робота Лі орієнтується на типологію людської думки, проведену шляхом широкого 

опитування вибраних китайських мислителів та ще більш широкого порівняння з некитайськими 

думками. Наприклад, на відміну від християнсько-грецької західної культури, зображеної як 

«винна», поєднана з високоінтелектуальним ставленням до природи та людини, Лі описує 

культурно-психологічне становлення китайців як складову культури, що керується 

«захопленням» «прагматичною раціональністю», прихильною до людських стосунків і цього 

мирського щастя (xviii, 215, 220). Лі вважає, що ця особливість вперше була систематизована в 

думці Конфуція, включеній багатьма іншими школами думки в історію, і врешті-решт осідає як 

стабільна риса китайської культури загалом. 

Мої основні проблеми з таким типологічним дослідженням полягають у тому, як ми, як наукова 

спільнота, дискутуємо над цими узагальненнями, і наскільки наша дискусія може просунути 

відповідну стипендію як колективний комплекс людських знань, спрямованих на вирішення 

загальних проблем людського життя в конкретних контекстах. . Більш конкретно, припустимо, 

що вчені повинні висловити заперечення проти узагальнень Лі заперечень, заснованих на 

доказах у китайській філософії, як би Лі захищався? Він міг би відповісти, що подібні докази 

недостатньо поширені для обґрунтування основних характеристик китайської думки. Однак як 

ми можемо вирішити, чи характерна риса є загальною для більшості чи меншин у китайській 

культурній історії? Якщо ми визначимо «більшість» у чисто кількісному значенні, тоді нам 

потрібно зробити соціальне опитування, щоб задати всім живим людям, що походять з Китаю 

або китайцям, які говорять про думки щодо спірних питань у цих узагальненнях; або ми можемо 

оцифрувати всю сукупність наявної історичної літератури, що стосується цих узагальнень, і 

проаналізувати, чи переважали певні погляди чи ні. Окрім питання життєздатності цього, я 

серйозно сумніваюся, чи прийме Лі чи будь-який інший філософ такий підхід, оскільки чи набір 

кількісно визначених «частинок думки» може адекватно представляти мислителя чи групу 

філософського мислення людей залишається високо невизначений. 

Альтернативним підходом до визначення більшості, характерної для людської думки в даній 

історії, є прийняття обраної теми дослідження та оцінка впливу характеристики, а не її кількісна 

поширеність. Наприклад, Лі може стверджувати, що характеристика домінуючої конфуціанської 

культури в Китаї як захоплення в поєднанні з прагматичною раціональністю допомагає 

пояснити, чому вона не розвинула цих відмінних рис західної культури і чому історична зустріч 

Китаю із Заходом тривала в конкретний спосіб. У мене є два питання з таким якісним підходом 

до визначення основних особливостей китайської думки. По-перше, будь-які протилежні 

докази, які не можуть бути використані для висвітлення контрасту між так званою китайською 

та західною думкою, компаративіст легко визнає як нерелевантні, що зробить ці великі 

узагальнення по суті не дискусійними. По-друге, він вимагає іншого способу, ніж герменевтика 
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філософських текстів, щоб пояснити, як набір філософських ідей впливає на фактичне 

розгортання китайської історії в її різні періоди та контексти. Іншими словами, якщо так звану 

культурно-психологічну формацію, визначену Лі, справді можна вважати справжньою 

історичною силою, яка функціонує як «причина» історичних подій, потрібно зробити ще багато 

роботи за межами дуже тонко розвиненої інтелектуальної історії класична китайська думка. Я 

повертаюся до цього методологічного пункту історичного вивчення пізніше, коли порівнюю Лі 

з Максом Вебером. 

Одним словом, я підозрюю стипендію щодо порівняльної китайської думки, яка є рішуче 

структурованою типологічним методом. Виходячи з наведених вище причин, я вважаю, що, 

здавалося б, об'єктивна та наукова природа типологічного дослідження навряд чи можна 

піддатися визначенню в галузі гуманітарних наук взагалі та в царині порівняльної філософії 

зокрема. Узагальнення можуть бути неминучими для читання філософських текстів, але їх краще 

розглядати як тимчасові або навіть підлеглі евристичні засоби, ефективність яких залежить від 

того, як вони можуть допомогти читачам відвідувати деталі, диверсифікацію, динаміку та суворо 

визначити проблеми у багатих історія культурних взаємодій та людського життя. Я не заперечую 

узагальнення як такого, але все ще сумніваюся щодо узагальнення як одного домінуючого 

мотиву дослідження порівняльної філософії. 

По-друге, якщо ми подивимось на культурно-психологічну формацію, яка сама по собі, 

узагальнена Лі через її читання класичних китайських філософських текстів, ми виявимо, що 

вона надзвичайно узгоджується із самим собою і майже інтуїтивно служить його більш широкій 

меті надання історичних пояснень щодо зустрічі Китаю. із Заходом. Коротше кажучи, 

метафізична прихильність цієї формації «без трансцендентної онтології» (319) обумовлює 

естетичне відчуття «захоплення» до цього «одного світу» (XVII) в цілому, а естетика також 

обумовлює етичну позицію оптимізму та прагматичні міркування щодо людського життя тут і 

зараз кореняться у заповітній цілі людських стосунків до добробуту людей. Ці риси китайської 

думки розглядаються як такі, що прагнуть до «багатства всередині» на індивідуальному рівні, 

тоді як в політиці вони тягнуть за собою бачення доброчесного лідерства та скоординованого 

соціального управління, що характеризується як «безтурботність без» (118, 276). 

Тим не менш, моя друга стурбованість полягає саме в тому, чому узагальнена культурно-

психологічна свідомість могла бути цією цілісною. Відносини між кожним згаданим виміром 

китайської думки насправді набагато різноманітніші, при цьому певні випадки різко 

контрастують між собою. Наприклад, навіть якщо ми можемо визнати, що жодна 

трансцендентна онтологія не є загальною для всієї класичної китайської думки (яка, однак, 

залишається вкрай суперечливою в сучасній науці), різні школи думок або різні мислителі 

можуть мати дуже різні естетичні почуття (наприклад, Конфуціанське захоплення, даоська 

прохолода або буддистська гіркота), щоб сказати про світ у цілому. Навіть якщо розважати над 

тим самим позитивним почуттям до світу, етики мають надзвичайно різні розуміння людської 
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природи, продемонстровані, наприклад, у дискусіях про природу людини між Менцій і Сюнзі в 

конфуціанській традиції. Знову ж таки, навіть якщо погоджуватись, що людська природа по суті 

є доброю, вчені-чиновники, які активно займаються політикою, можуть мати різко різні 

політичні тенденції, про що свідчать усі бойові дії конфуціанських міністрів в історії. Однак, я 

думаю, Лі відповів би на мої заперечення, сказавши, що його узагальнення стосується основної 

класичної китайської думки, а все інше лежить на межі. Зважаючи на це, повернемося до 

більшості питань, про які я порушив вище: хто вирішує мейнстрім? Як це можна зробити? І з 

якою законною метою це потрібно робити? Зокрема, чому цей мейнстрім є цілісним цілим, а не 

неузгодженим або напівзлагодженим хмарою ідей, вразливим для подальшої організації та 

адаптації? Не маючи детальної відповіді на кожне з цих питань, я схильний думати, що те, що 

надає Лі, - це просто інша конструкція класичної китайської думки за власним інтересом, що 

навряд чи можна обговорити з точки зору публічної науки. 

Оскільки концепція культурно-психологічної формації також призначена Лі, як китайський 

філософ, щоб керувати його участю у глобальних філософських бесідах (260-263), я беру з 

зерном солі, що нам потрібен такий цілісно визначений образ «китайської думки» з цієї 

причини. Сучасні філософи користуються перевагою історичного огляду. За допомогою огляду, 

ми можемо виявити, що багато аспектів класичної китайської думки не можна однозначно 

оцінювати як правдиві чи помилкові, розумні або необґрунтовані, просунуті або застарілі 

стосовно своїх західних колег. Наприклад, все взаємопов’язаний світогляд, представлений в 

теорії Інь-Ян і П’яти Фаз, сформованій за часів династії Хань, може виявитися непридатним для 

абстрактного логічного мислення, спричиненого формуванням сучасної механістичної науки. 

Однак наголос теорії на холізмі та процесах робить її зоряним кандидатом для 

перенастроювання наукової моделі, яку люди потребують сьогодні використовувати в різних 

життєвих та соціальних науках, таких як біологія, медицина та економіка. З огляду на глибоко 

неоднозначну природу класичної китайської думки, який її аспект повинен бути виділений 

компаративістом, щоб представити цілісну філософську інтерпретацію її для розмови з іншими 

частинами світу? Відповідь залежить від конкретних загальних питань, з якими вирішується 

передбачуване наукове співтовариство, і від того, чи можна порівняльну думку сприймати як 

суперечливе людське знання відповідно до жорстко визначених методологій дослідження. 

Через це я відчуваю себе досить неприємно, коли мене називають «китайським філософом» 

або знавцем китайської філософії на різних навчальних майданчиках, оскільки те, що таке 

«китайська» і як побудувати «китайську» в будь-яких філософських заходах, - це виклики, які 

потребує компаративіст в обличчя. 

Дві критики, які я запропонував до цього часу, можна звести до цього: без подальшої захисту 

інтересу до початкових досліджень та відповідного роз'яснення того, як широкі культурні 

узагальнення сприяють помилковому та незмінному знанню, ми не можемо визначити, які 

аспекти китайської думки є мейнстрімом і чи поєднує цей мейнстрім сам із собою надзвичайно 
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різноманітний, складний та неоднозначний характер класичної китайської думки. Тим не менш, 

припускаючи, що всі риси, визначені Лі, засновані на обгрунтованій інтерпретації класичної 

китайської думки, і справді є її основною течією, ми все ще не впевнені, яким чином така 

побудована культурно-психологічна формація може пояснити розгортання історичних подій. Це 

призводить до моєї остаточної критики думки Лі. 

Існує велика складність твердження Лі, що формування є реальною, осадовою історичною 

силою, що функціонує як причина історичних подій. Його аргумент не пояснює, як 

розглядаються причинно-наслідкові зв'язки в конкретних історичних ситуаціях. Тепер 

розглянемо роботу Вебера про походження капіталізму, яка широко сприймається соціологами 

як обґрунтовану методологію для підтвердження причинної ролі ідей у соціальних подіях. У 

своєму аргументі, що протестантська етика є причиною сучасної капіталістичної економіки, 

Вебер не трактує етику прямо як один із елементів надбудови суспільства, який може мати 

зворотний вплив на економічну основу, рамку марксизму, яку приймає Лі. Натомість етика 

розглядається як «ідеальний тип», який соціолог будує з метою подальшого причинного 

аналізу. Щоб довести, що такий ідеальний тип справді може спричинити соціальну подію, 

відповідному соціологу потрібно спочатку підтвердити відповідність між ним та реальним 

менталітетом людських агентів, що беруть участь у соціальній події. Відповідно, Вебер пов'язує 

свій аналіз протестантської етики з духом капіталізму, що проявляється капіталістичним 

настроєм робочої сили. По-друге, соціологу необхідно знайти соціальний механізм, щоб 

пояснити, як ідеї у свідомості людини можуть трансформуватися в матеріалізовану поведінку 

людини, що сприяє організації суспільного заходу. У роботі Вебера цей другий момент 

аргументації фокусується на ролі «пастирської допомоги», яку протестантські церкви надають 

капіталістичній робочій силі. [3] 

Щойно критично, що я запропонував до цього часу, я міг зрештою до цього: без подальшого 

існування справи до початкового часу і довічного розширення того часу, коли широкі культурні 

узагальнення знаходяться в загальному і незрозумілому значенні, ми не можемо звернути 

увагу, а конкретні китайські думки є мейнстримом Він є одним із найсвіжіших, і він сам 

спостерігає за різноманітними, складними та неоднозначними характеристиками класичної 

китайської думки. Тим, що не використовує, використовуючи всі риси, знайдені Лі, створені на 

оброблюваній інтерпретації класичної китайської думки, і, напевно, є її основною течією, ми все 

ще не впевнені, і, можливо, існує така кількість культурно-психологічної формації, яка може 

пояснити розширення природних подій. Ці пропозиції до моєї останньої критичної думки Лі. 

Виділяєте велику міцність твердої лінії, яка залишається реальною, особливо популярною, але 

функціонує як справжня ситуація. Існує аргумент не пояснюється, як розглядаються причинно-

наслідкові зв'язки у конкретних історичних ситуаціях. На сьогоднішній день ми працюємо 

Вебера про капітальний капітал, який широко розповсюджується соціологами як обгрунтований 

методологія для підтвердження причинної ролі ідей у сучасних подіях. У своєму аргументі, що 



46 

протестантська етика є причиною сучасної капіталістичної економіки, Вебер не трактує етику 

прямо як один із тих, хто перебуває над тим, хто може перенести економічну основу, рамку 

марксизму, і вимагає Лі. Натуральність етика виявляється як «ідеальний тип», який соціолог 

майбутнього використовує для цього причинного розвитку. Для того, щоб довести, що такий 

ідеальний тип Попередньо можна спричинити свою ділову подію, використовуючи соціологічну 

річ, потрібно спочатку підтвердити відповідь між ними та реальним менталітетом людських 

агентів, які беруть участь у соціальній історії. Відповідаючи, Вебер вказує на свій аналіз 

протестантської етики з духовного капіталізму, що виявляє капіталістичний настрій робочої 

сили. По-дружньому, соціологічно знайти найрізноманітніший бізнес, щоб пояснити, як ідея у 

свідомості людини може перетворитись на людину, яка займається поведінкою людини, яка 

повинна бути службовою особою. У своїй Вебера цей інший момент аргументації фокусується 

на ролі «пастирської допомоги», проте протестантські церкви надають капіталістичній робочій 

силі. [3] 

[1] Lambert (forthcoming) and Rošker (2020) include the most recent introduction to Li's thought

with extensive references to available English resources.

[2] I think the difference also registers for many peers of mine in the field of comparative Chinese

philosophy, so the difference is not only individual, but generational. However, it is hard to speak on

behalf of a generation without more organized reviews of peer-philosophers' work, so I merely speak

for myself in this review.

[3] Yang (1968) analyzes the structure of Weber's argument, and I apply this structure to discussing

the role of the Confucian ethic in Japan's modernization in Song (2018).
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