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КИТАЙ 
ЕКОНОМІКА 

 

Китай приєднався до Міжнародного договору про торгівлю зброєю 

07.07.2020|08:15|Уніан 

Таким чином, Китай став 107-м учасником договору. 

Китай повідомив генсеку ООН Антоніо Гутеррешу про приєднання до Міжнародного договору 

про торгівлю зброєю, повідомило постпредство КНР при ООН.  

Таким чином, Китай став 107-м учасником договору. Постійний представник Китаю Чжан Цзюнь 

закликав зробити так само і інші країни, передає kommersant з посиланням на «Сіньхуа». 

Постпред наголосив, що деякі країни вийшли з договору і почали «здійснювати акти 

односторонньої політики та залякування».  

США вийшли з договору в 2019 році. На думку Білого дому, всі обмеження, зазначені в договорі, 

набагато краще відображені в американському законодавстві, а угода зазіхає на другу 

поправку, тобто на право громадян США мати зброю.  

Договір пропонує учасникам добровільно обмежити постачання звичайних озброєнь восьми 

типів (танків, БТР, артилерійських систем, бойових літаків, вертольотів, ракет і ракетних 

установок, а також легкої і стрілецької зброї) в ті країни, де вони можуть бути використані «для 

вчинення або сприяння вчиненню серйозного порушення міжнародного гуманітарного права», 

тероризму, транснаціональної злочинності. 

Джерело: https://www.unian.ua/weapons/kitay-priyednavsya-do-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-

torgivlyu-zbroyeyu-ostanni-novini-11064524.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська Nanjing Iron & Steel закрила першу блокчейн-угоду щодо руди 

08.07.2020|ГМК Центр 

Компанія уклала договір на поставку руди з гірничодобувним гігантом Rio Tinto 

Китайський виробник стали Nanjing Iron & Steel закрив першу блокчейн-угоду на поставку 

залізної руди вартістю $16,87 млн із Hope Downs, спільним підприємством гірничодобувної 

корпорації Rio Tinto і Hancock Prospecting Pty. 

https://www.unian.ua/weapons/kitay-priyednavsya-do-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-torgivlyu-zbroyeyu-ostanni-novini-11064524.html
https://www.unian.ua/weapons/kitay-priyednavsya-do-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-torgivlyu-zbroyeyu-ostanni-novini-11064524.html
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Про це повідомив Reuters. 

Nanjing Iron & Steel підписала угоду на поставку 170 тис. т дрібнозернистої залізної руди з 

регіону Пільбара та кускової залізної руди видобутку Hancock Prospecting Pty. 

Сторони закрили угоду в доларах на базі сінгапурського банку DBS і торгової фінансової 

платформи Countours. 

«Ми спостерігаємо зростання інтересу з боку заводів і гірничодобувних підприємств», – 

повідомив Карл Венгер, генеральний директор Contour. 

За словами Саймона Фаррі, віце-президента з продажів і маркетингу залізорудного бізнесу Rio 

Tinto, угоди без паперової документації є частиною довгострокової стратегії розвитку компанії. 

Гірничодобувний гігант має намір сприяти впровадженню блокчейну в Китаї та «наближенню 

галузі до повноцінного транскордонного цифрового торговельного майбутнього». 

Нагадаємо, що раніше гірничодобувна компанія BHP вперше уклала угоду за допомогою 

технології блокчейн на поставку залізної руди китайській сталеливарній компанії Baoshan Iron 

& Steel (Baosteel) вартістю $14,1 млн 

Тим часом Китай розробляє блокчейн-платформу для сталевої індустрії. Платформа дасть змогу 

відстежувати поставки металопродукції до кінцевого покупця. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitajska-nanjing-iron-steel-zakrila-pershu-blokchejn-ugodu-

shhodo-rudi/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Валюта майбутнього: популярний транспортний сервіс Китаю протестує цифровий юань 

09.07.2020|16:05|Фінанси 24 канал 

Китайський транспортний конгломерат DiDi збирає спеціальну цільову команду для 

розроблення та впровадження на своїй платформі тестової версії криптовалюти Центрального 

банку Китаю. 

Компанія налагодила стратегічне партнерство з Навчально-дослідним інститутом цифрової 

валюти Народного банку Китаю (НБК), повідомляє Coindesk із покликанням на слова 

прессекретаря DiDi. Така співпраця має на меті пришвидшити впровадження системи 

електронних платежів у віртуальній валюті DCEP. 

Що передбачає проєкт з впровадження цифрової валюти DCEP 

https://gmk.center/ua/news/kitajska-nanjing-iron-steel-zakrila-pershu-blokchejn-ugodu-shhodo-rudi/
https://gmk.center/ua/news/kitajska-nanjing-iron-steel-zakrila-pershu-blokchejn-ugodu-shhodo-rudi/
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Робоча група DiDi розроблятиме й реалізовуватиме пілотний проєкт платіжної системи з 

використанням цифрової валюти DCEP. 

Співпраця транспортної компанії з фінансовим регулятором Китаю – одне з найголовніших 

досягнень підприємства. DiDi матиме змогу налагодити зв’язок онлайн і офлайн секторів 

китайської економіки. 

Уряд КНР прагне підтримувати розвиток секторів реальної економіки за допомогою 

інноваційних фінансових сервісів. 

Поки деталі пілотного проєкту не повідомляють. Однак ініціатива може стати одним із перших 

реальних застосувань державної криптовалюти Китаю. Адже DiDi надає послуги таксі, оренди 

автомобілів і велосипедів, а також є сервісом з доставки для понад 500 мільйонів користувачів 

країни. 

Хто ще візьме участь в тестуванні державної криптовалюти Китаю 

У квітні цього року стало відомо, що мережа кав’ярень Starbucks і фастфуд McDonald's увійшли 

до списку 19 закладів харчування та роздрібних магазинів, які братимуть участь в тестуванні 

державної криптовалюти Китаю в одному із районів країни Сюнань. 

Ще одним учасником пілотної програми китайського центрального банку став Agricultural Bank 

of China. Фінустанова навіть почала тестувати інтерфейс платіжної системи національної 

цифрової валюти. 

Водночас, у травні цього року керівник НБК І Ган повідомив, що в регулятора немає конкретного 

плану щодо запуску цифрового юаню. 

Джерело: https://finance.24tv.ua/kompaniya-didi-protestuye-tsifroviy-yuan-shho-ostanni-

novini_n1375036 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські акції ростуть 8 днів поспіль: фондові ринки побили річні рекорди 

09.07.2020|17:28|Фінанси 24 канал 

Китайські фондові індекси виросли за підсумками восьмої сесії поспіль у четвер завдяки 

вливанням ліквідності, стимулюючим заходам та ентузіазму роздрібних інвесторів. 

Оптимізм інвесторів зберігся, незважаючи на дані про те, що ціни виробників в Китаї в червні 

знизилися п'ятий місяць поспіль через скорочення попиту на промислові товари в період 

пандемії, пише Investing. 

https://finance.24tv.ua/kompaniya-didi-protestuye-tsifroviy-yuan-shho-ostanni-novini_n1375036
https://finance.24tv.ua/kompaniya-didi-protestuye-tsifroviy-yuan-shho-ostanni-novini_n1375036
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Як виросли фондові ринки в Китаї 

 Індекс Shanghai Composite виріс на 1,39% до 3.450,59 пункту, максимальної позначки з 

лютого 2018 року. Останній раз індикатор ріс протягом восьми сесій поспіль в січні 2018 

року. 

 Індекс «блакитних фішок» CSI300 додав 1,4% до 4.840,77 пункту, обновивши рекорд з 

червня 2015 року. 

 Субіндекс фінансового сектора опустився на 0,04%, сектор споживчих товарів додав 

1,56%, індекс нерухомості виріс на 1,54%, а сектор охорони здоров'я зріс на 3,18%. 

 Індекс стартапів ChiNext Composite виріс на 3,99%. 

Які акції виросли найбільше 

Підйом очолили акції: 

 Xining Special Steel Co Ltd – 10,09%; 

 Shanghai Sanmao Enterprise Group Co Ltd – 10,07%; 

 CRED Holding Co Ltd – 10,07%. 

Які акції впали 

 MeiDu Energy Corp – -5,26%; 

 Zhejiang Hugeleaf Co Ltd – -5,23%; 

 Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd – -5,14%. 

Гонконгський індекс виріс на 0,31% до 26.210,16 пункту, а індекс Hang Seng China Enterprises 

додав 0,31% до 10.781,89 пункту. 

Чому китайські акції ростуть 

Китай продовжує стимулювати економіку, а також закликає інвесторів вкладатися в китайські 

акції. Відповідний заклик опублікували державні ЗМІ Китаю. Через вливання великої частини 

грошей у фондові ринки Китаю, вони зростають, незважаючи на економічні труднощі.  

Джерело: https://finance.24tv.ua/aktsiyi-kitayskih-kompaniy-rostut-prichini-ekonomichni-novini-

ukrayini_n1375075 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://finance.24tv.ua/aktsiyi-kitayskih-kompaniy-rostut-prichini-ekonomichni-novini-ukrayini_n1375075
https://finance.24tv.ua/aktsiyi-kitayskih-kompaniy-rostut-prichini-ekonomichni-novini-ukrayini_n1375075
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Китай у травні скоротив імпорт коксівного вугілля на 23,8% 

09.07.2020|ГМК Центр 

Країна вдвічі зменшила закупівлі австралійського вугілля в порівнянні з квітнем 

Металургійні компанії Китаю в травні скоротили імпорт коксівного вугілля на 23,8% в порівнянні 

з попереднім місяцем – до 4,79 млн т. 

Про це повідомив Steel Orbis. 

У порівнянні з травнем 2019 року імпорт коксівного вугілля в Китай впав на 19,1%. 

За перші п’ять місяців року китайські металурги наростили закупівлі коксівного вугілля на 7,1% 

в порівнянні з відповідним періодом 2019-го – до 31,86 млн т. 

Згідно з Argus Media, Китай у травні наростив імпорт коксівного вугілля з Австралії на 50% у 

порівнянні з травнем минулого року – до 2,07 млн т. Проте це наполовину менше в порівнянні 

з 4,47 млн т у квітні. 

Китайський уряд обмежив імпорт австралійських коксівного вугілля на користь національних 

виробників. 

Імпорт коксівного вугілля з Канади за місяць теж збільшився в порівнянні з травнем минулого 

року – на 45%, до 520 тис. т. Імпорт з Монголії в травні, навпаки, скоротився – на 52%, до 1,71 

млн т. Поставки коксівного вугілля з Росії за місяць скоротилися на 37%, до 375 тис. т. 

Китай – найбільший імпортер коксівного вугілля в світі. За даними за 2018 рік, на нього припадає 

22% від світового експорту. У свою чергу Австралія є найбільшим постачальником коксівного 

вугілля. На неї припадає 53% від світового експорту цієї сировини. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-travni-skorotiv-import-koksivnogo-vugillya-na-23-8/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї до фінансування залізничної транспортної інфраструктури запросили приватний сектор 

10.07.2020|10:40|ЦТС 

Приватні підприємства заохочуються до участі в будівництві великих залізничних проєктів, 

експлуатації та розвитку залізничних пасажирських і вантажних станцій. 

Китай заохочує приватний сектор фінансувати транспортну інфраструктуру, при цьому ніякого 

обмежувального порогу для приватних інвестицій в цьому аспекті не встановлюється. 

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Сіньхуа. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-travni-skorotiv-import-koksivnogo-vugillya-na-23-8/
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Приватні підприємства заохочуються до участі в будівництві великих залізничних проєктів, 

експлуатації та розвитку залізничних пасажирських і вантажних станцій, а також в сфері послуг 

мобільного інтернету і експрес-логістики. 

У циркулярі, спільно оприлюдненому 12 відомствами КНР відзначається, що бар'єри, що 

обмежують доступ до ринку, повинні бути усунені для підтримки порядку чесної конкуренції. 

Наприклад, приватні підприємства не повинні бути обмежені в участі у тендерних проєктах в 

зв'язку з тим, що будівельні компанії повинні створювати дочірні підприємства в місцях 

реалізації проєктів. 

Також йдеться про те, що необхідно зробити більше для впровадження інновацій та 

вдосконалення систем і механізмів з метою створення сприятливого середовища. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/07/10/v_kitae_k_finansirovaniyu_zh_d_transportnoy_infrastruktury

_priglasili_chastnyy_sektor_59644 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Східнокитайський ярмарок імпортних і експортних товарів цього року пройде в онлайн-режимі 

10.07.2020|15:58|Сіньхуа 

30-тий Східнокитайський ярмарок імпортних і експортних товарів, один з найбільших 

регіональних торгових ярмарків в Китаї, планується в цьому році провести в режимі онлайн 

через епідемію COVID-19. 

Ярмарок пройде з 13 по 17 липня цього року. В рамках його буде запущена торговельна онлайн-

платформа, яка буде працювати цілодобово і доступна для експонентів і покупців на 

безкоштовній основі. 

В рамках цього заходу буде організовано кілька виставок, різних за тематикою - від одягу і 

текстилю до предметів домашнього ужитку і подарунків. Також будуть виділені спеціальні зони, 

присвячені, в тому числі, внутрішнього збуту товарів, спочатку вироблених для експорту, і 

транскордонної електронної торгівлі. 

Згідно з останніми статистичними даними, ярмарок цього року залучив понад 3 500 

підприємств, які представлять понад 71 700 товарів. Десятки тисяч покупців з таких країн і 

регіонів, як Японія, Республіка Корея і США, також візьмуть участь в цьому заході. 

https://cfts.org.ua/news/2020/07/10/v_kitae_k_finansirovaniyu_zh_d_transportnoy_infrastruktury_priglasili_chastnyy_sektor_59644
https://cfts.org.ua/news/2020/07/10/v_kitae_k_finansirovaniyu_zh_d_transportnoy_infrastruktury_priglasili_chastnyy_sektor_59644
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Східнокитайський ярмарок імпортних і експортних товарів, заснований в 1991 році, щорічно 

проводиться спільними зусиллями деяких провінцій і міст на сході Китаю. Він вважається 

важливим барометром зовнішньої торгівлі країни. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/10/c_139202902.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Китаї в червні збільшився обсяг виданих нових кредитів в юанях 

10.07.2020|18:14|Сіньхуа 

У Китаї в червні цього року обсяг виданих нових кредитів в національній валюті склав 1,81 трлн 

юанів / 258,78 млрд дол. США /, що на 147,4 млрд юанів більше, ніж у попередньому році . Про 

це свідчать дані Народного банку Китаю, опубліковані в п'ятницю. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/10/c_139203158.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай завершив будівництво автозалізничного мосту через річку Янцзи протяжністю 11 км 

11.07.2020|Rail.Insider 

Після шести років будівництва, у Китаї відкрили міст довжиною 11 км між Наньтун та Сучжоу, 

через річку Янцзи. Про це повідомляє globalconstructionreview.com. 

Міст має двоповерхову структуру із шістьма смугами дорожнього руху на вершині та чотирма 

залізничними лініями. Він став найдовшим вантовим мостом у світі. Вартість будівництва склала 

$ 2,1 млрд. Висота прольоту моста дозволяє здійснювати судновий рух річкою. 

Відкриття мосту стало останньою ділянкою новозбудованої залізниці Шанхай — Наньтун, і має 

скоротити час в дорозі з 3,5 години до однієї. 

На виготовлення мосту знадобилося 480 000 тонн сталі, а його головний пілон — найвищий у 

світі для мосту такого типу (330 м). Глибина фундаменту пілону сягає 115 м. 

Нагадаємо, Китай інвестував у будівництво залізниць 325,8 млрд Юанів (46,3 млрд дол. США) за 

перші 6 місяців поточного року. Такі інвестиції на 1,2% перевищують суму за аналогічний період 

минулого року. 

http://russian.news.cn/2020-07/10/c_139202902.htm
http://russian.news.cn/2020-07/10/c_139203158.htm
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Джерело: https://railinsider.com.ua/kytaj-zavershyv-budivnycztvo-avtozaliznychnogo-mostu-

cherez-richku-yanczzy-protyazhnistyu-11-km/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Економічний збиток від повеней в Китаї цього року вже перевищив $11 млрд 

12.07.2020|16:38|Інтерфакс-Україна 

Сильні зливи в низці районів Китаю змусили китайську владу оголосити передостанній - другий 

рівень небезпеки повені, повідомили в неділю китайські ЗМІ. 

Найвищим рівнем небезпеки є перший. 

Як випливає з повідомлень, рівень води в 212 річках в країні підвищився до загрозливого рівня, 

а 19 з них – його вже перевершив. 

Унаслідок повеней понад 140 людей загинули або вважаються зниклими безвісти, затоплені 3,5 

млн га сільськогосподарських угідь, зруйновані або частково постраждали понад 28 тис. 

будинків і будівель. 

Влада оцінює економічний збиток від стихії в 82,2 млрд юанів ($11.75 млрд). 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/674281.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У першому півріччі в Китаї значно збільшилася кількість підприємств в сфері штучного інтелекту 

12.07.2020|18:59|Сіньхуа 

Кількість підприємств, що займаються в Китаї бізнесом, пов'язаним з областю штучного 

інтелекту / ШІ /, зросла в першій половині 2020 року. 

Згідно з даними платформи для запитів по базах даних Tianyancha.com, з січня по червень в 

країні було зареєстровано понад 140 тис. нових підприємств в сфері ІШІ, що на 31,35% більше в 

порівнянні з тим же періодом минулого року. 

Більш 880 тис. компаній в Китаї має бізнес в області ШІ, робототехніки, обробки даних, хмарних 

обчислень, розпізнавання голосу і зображень, а також обробки природної мови. 

https://railinsider.com.ua/kytaj-zavershyv-budivnycztvo-avtozaliznychnogo-mostu-cherez-richku-yanczzy-protyazhnistyu-11-km/?fbclid=IwAR2IobZ8-ryBLsKTjsp4DJhJfjI_1g7t5ThifdoCNnEYWvmWOeMANZ1vACw
https://railinsider.com.ua/kytaj-zavershyv-budivnycztvo-avtozaliznychnogo-mostu-cherez-richku-yanczzy-protyazhnistyu-11-km/?fbclid=IwAR2IobZ8-ryBLsKTjsp4DJhJfjI_1g7t5ThifdoCNnEYWvmWOeMANZ1vACw
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/674281.html
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Очікується, що до 2024 року обсяг ринку програмного забезпечення і додатків для ШІ в Китаї 

досягне 12,75 млрд дол. США, повідомили в міжнародній аналітичній компанії International Data 

Corporation. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/12/c_139207108.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://russian.news.cn/2020-07/12/c_139207108.htm
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Сіньцзяні продовжать зміцнювати систему обов'язкової освіти 

06.07.2020|16:53|Міжнародне радіо Китаю 

Сіньцзян-Уйгурський автономний район посилив фінансову та інституційну підтримку, щоб 

взяти під контроль дітей, які відмовилися від шкільного навчання, і гарантувати всім учням 

справедливу та якісну обов'язкову освіту, — повідомило в неділю сіньцзянське управління 

освіти. 

Минулого року з бюджету автономного району було виділено понад 86,3 млрд юанів /12,2 

млрд дол./ на потреби освіти, що на 4,7 млрд юанів більше, ніж у 2018 році. 

До кінця минулого року валовий показник відвідуваності дитячих садків дітьми дошкільного віку 

в Сіньцзяні досяг 97,51%, при цьому чистий показник зарахування в початкові та середні школи 

досяг 99,97% і 99,78%, відповідно. 

Заступник глави вищезгаданого управління Лю Юйґуан заявив, що Сіньцзян продовжить 

зміцнення системи обов'язкової освіти, сприятиме збалансованому та якісному розвитку 

обов'язкової освіти. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/06/2s71386.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай виділив фінансові кошти на покращення системи громадської охорони здоров'я 

07.07.2020|13:50|Міжнародне радіо Китаю 

Державний комітет КНР у справах розвитку та реформ повідомив про виділення 45,66 млрд 

юанів /6,46 млрд дол./ на розширення потенціалу профілактики, контролю та лікування 

захворювань. 

Фінансування надійде насамперед у регіони, що найбільше постраждали від епідемії нової 

коронавірусної інфекції та сектори економіки, що гостро потребують вливання коштів. 

Ця міра повинна допомогти повітам у нарощуванні потенціалу медично-оздоровчих послуг, 

будівництві регіональних медичних центрів, модернізації баз з лікування масштабних епідемій, 

підвищення якості лікування критичних пацієнтів, резервування об'єктів і обладнання для 

екстрених випадків. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/06/2s71386.htm
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У ДКРР відзначили, що влада на місцях повинна ефективно використовувати фінансування з 

різних джерел, коригувати структуру бюджетних витрат та інвестицій, забезпечуючи цільове 

витрачання фондів, виділених на будівництво об'єктів профілактики та контролю епідемій. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/07/2s71396.htm 

________________________________________________________________________________ 

  

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/07/2s71396.htm
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

 

У Гонконзі відкрилося «Управління центрального народного уряду щодо захисту національної 

безпеки в САР Сянґан» 

09.07.2020|16:15|Міжнародне радіо Китаю 

У середу вранці в спеціальному адміністративному районі Сянґан відбулося відкриття 

«Управління центрального народного уряду щодо захисту національної безпеки в САР Сянґан». 

 «Це управління є «посланцем безпеки Сянґана» і «стражем національної безпеки»«, — заявив 

на церемонії відкриття управління заступник голови Канцелярії Держради КНР у справах 

Сянґана та Аоменя Ло Хуейнін. 

Ло Хуейнін також є главою Канцелярії зі зв'язків Центрального народного уряду в САР Сянґан і 

радником з питань національної безпеки Комітету з захисту національної безпеки САР Сянґан. 

Він підкреслив, що нове керівництво буде виконувати свої повноваження в Сянґані в суворій 

відповідності з законом і підкорятися контролю відповідно до закону. Воно не буде порушувати 

законні права та інтереси будь-яких приватних осіб і організацій. 

Управління було створено відповідно до Закону КНР про захист національної безпеки в САР 

Сянґан, який був схвалений вищим законодавчим органом Китаю і проголошений в САР Сянґан 

30 червня. 

Згідно з цим законом, нова установа буде відповідати за аналіз, розгляд і оцінку подій, 

пов'язаних із захистом національної безпеки в САР Сянґан, розробку рекомендацій та 

пропозицій щодо головних стратегій і важливим політичним установкам у сфері захисту 

національної безпеки в САР Сянґан, а також за моніторинг, керівництво, координацію та 

підтримку зусиль САР Сянґана в здійсненні захисту національної безпеки. 

Крім того, Управління здійснюватиме збір та аналіз оперативної інформації про національну 

безпеку, а також приймати до провадження кримінальні справи, пов'язані з загрозою 

національній безпеці. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/09/2s71449.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/09/2s71449.htm
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Xiaomi представила смарт-годинник, що працює без підзарядки два тижні 

06.07.2020|17:52|Укрінформ  

Китайська компанія Xiaomi представила новий розумний годинник Mi Smart Band 4C, із 

батареєю, яка може працювати впродовж двох тижнів без підзарядки. 

Про це повідомляє портал NDTV Gadgets 360. 

«Xiaomi представила Mi Smart Band 4C», - йдеться у повідомленні. 

У китайській компанії стверджують, що батарея у смарт-годиннику може працювати без 

підзарядки впродовж двох тижнів. 

Пристрій має екран у 2,74 см із роздільною здатністю в 128 х 220 пікселів. Серед корисних 

функцій відзначається можливість стежити за ритмом свого серця. 

Вартість смарт-годинника - приблизно 630 гривень. 

Наразі Mi Smart Band 4C доступний лише у Малайзії, але ймовірно він незабаром стане 

доступним й в інших регіонах світу. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3058017-xiaomi-predstaviv-smartgodinnik-

so-pracue-bez-pidzaradki-dva-tizni.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Пекін дав «зелене світло» безпілотним автомобілям 

08.07.2020|15:28|Міжнародне радіо Китаю 

Пекін відкрив ще 52 дороги для тестування безпілотних автомобілів. Таким чином, для 

випробувань новітніх транспортних засобів у китайській столиці будуть використовуватися 

понад 200 трас загальною протяжністю 700 кілометрів. Створення доріг, пристосованих для 

автомобілів з системами автономного водіння, є одним із пріоритетних завдань Китаю у сфері 

розвитку новітніх технологій для підвищення міжнародної конкурентоспроможності. 

Основна ділянка для перевірки систем автономного водіння розташована в пекінському районі 

Чжунґуаньцунь. Тут порівняно низька щільність населення, що дозволяє забезпечувати більшу 

безпеку на дорогах, що відповідає загальноприйнятим вимогам у світі. Крім того, саме в 

Чжунґуаньцунь працює багато китайських науково-технічних компаній, які надають інженерні 

рішення та інфраструктуру, необхідну для нормальної роботи безпілотних автомобілів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3058017-xiaomi-predstaviv-smartgodinnik-so-pracue-bez-pidzaradki-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3058017-xiaomi-predstaviv-smartgodinnik-so-pracue-bez-pidzaradki-dva-tizni.html
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Вже понад 10 міст Китаю активно проводять випробування безпілотних транспортних засобів 

на дорогах. Понад 30 компаній отримали дозволи на дорожні випробування автомобілів 

власного виробництва. Ґуанчжоу і Шанхай є першими містами, де також дозволяються 

тестування безпілотних таксі. У місті Чанша вже є 45 таксі, обладнаних системами автономного 

водіння. 

Розширення випробувальної зони в Пекіні є частиною політики щодо створення сприятливих 

умов для розробки та випробування безпілотних транспортних засобів. Згідно з планом уряду, 

до 2022 року тільки в Пекіні буде відкрита для тестування територія площею 500 км², а загальна 

протяжність відкритих для безпілотників доріг у столиці складе 2000 кілометрів. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/08/2s71431.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї запустили новий комерційний телекомунікаційний супутник 

10.07.2020|11:11|Міжнародне радіо Китаю 

У четвер з космодрому Січан був успішно запущений комерційний телекомунікаційний супутник 

APSTAR-6D. 

Запуск був проведений о 20:11 за пекінським часом за допомогою ракети-носія «Чанчжен-3B» 

/»Великий похід-3B», Long March-3B/. 

Супутник був розроблений Китайською академією космічних технологій /CAST/, що входить до 

складу Китайської корпорації аерокосмічної науки та технологій /CASC/. 

Його придбала компанія APT Mobile SatCom Limited, щоб надати супутникові широкосмугові 

комунікаційні послуги для додатків мобільної комунікації, які працюють на літаках, кораблях і 

на автомобілях. 

Сьогоднішній запуск став 339-м для ракет-носіїв серії «Чанчжен». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/10/2s71463.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/08/2s71431.htm
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/10/2s71463.htm
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У Китаї знайшли гробницю древнього полководця: всередині виявилося багато цікавого 

10.07.2020|17:03|Апостроф 

У китайській провінції Шеньсі археологи виявили добре збережене, велике сімейне поховання 

стародавнього китайського чиновника, який займав важливу посаду при дворі династії Сунь 

(581-618 рр.). 

Про це повідомляє Archaeology News Network. 

Великий родинний цвинтар складається з семи гробниць, які по периметру оточені великим 

квадратним ровом. Загальна площа сімейного некрополя перевищує 20 тисяч квадратних 

метрів. Його довжина становить близько 147 метрів, а ширина - близько 138 метрів. За 

займаною територією це сімейне поховання є найбільшим в своєму роді. 

 

Найбільша гробниця належала главі сімейства, особу якого вченим вже вдалося встановити. 

Вони вважають, що в цій усипальниці було поховано Ван Шао - високопоставленого військового 

чиновника часів Південної і Північної династій (420-589 рр.). Він же займав важливу посаду і в 

період правління імператора Венді, представника подальшої династії Сунь. 

 

За словами археолога Мін Лі, в 

усипальниці Ван Шао було виявлено в 

цілому 67 різних ритуальних предметів, 

в тому числі статуетки воїнів, глиняні 

фігурки свиней і курей, а також фігурки 

якихось міфічних істот, яких вчені 

назвали хранителями гробниці. 

На одній зі стін були виявлені майже 

стерті залишки епітафії, ймовірно, 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2020/07/family-cemetery-of-sui-dynasty-official.html
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присвяченої життю і смерті Ван Шао. На жаль, написи знаходяться в поганому стані. Відновити і 

розшифрувати їх вченим поки не вдалося. 

 

Раніше «Апостроф» повідомляв, що китайські археологи виявили в Сіньцзян-Уйгурському 

автономному окрузі на північному заході країни 62 гробниці, вік яких складає близько 1000 

років. Приблизно третина з них були обладнані похилими проходами. 

Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-07-10/v-kitae-nashli-grobnitsu-drevnego-

polkovodtsa-vnutri-okazalos-mnogo-interesnogo-/202975 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

https://rg.ru/2020/07/10/grobnica-vliiatelnogo-polkovodca.html
https://rg.ru/2020/07/10/grobnica-vliiatelnogo-polkovodca.html
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-07-10/v-kitae-nashli-grobnitsu-drevnego-polkovodtsa-vnutri-okazalos-mnogo-interesnogo-/202975?fbclid=IwAR16o-UajQ1DotZq1-nd9S34TBHkJbWZCo9EGMD8WwhjxcPdUHTRtm2YiDE
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-07-10/v-kitae-nashli-grobnitsu-drevnego-polkovodtsa-vnutri-okazalos-mnogo-interesnogo-/202975?fbclid=IwAR16o-UajQ1DotZq1-nd9S34TBHkJbWZCo9EGMD8WwhjxcPdUHTRtm2YiDE
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КОРОНАВІРУС 

 

ВООЗ відправить до Китаю експертів для виявлення джерела COVID-19 

08.07.2020|12:05|Укрінформ  

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить своїх експертів до Китаю для 

виявлення джерела походження коронавірусу COVID-19. 

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус у Twitter. 

«Експерти ВООЗ поїдуть цими вихідними до Китаю, аби підготувати наукові плани з виявлення 

зоонотичного джерела COVID-19. Вони розроблять коло питань для міжнародної місії під 

керівництвом ВООЗ», - повідомив він. 

Гебреісус додав: мета місії в тому, аби просунутися в розумінні тваринного походження 

коронавірусу та визначити, як він передався від тварини людині. 

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 8 липня, в цілому в світі підтверджено 11 955 637 

випадків зараження на коронавірус, із них 546 721 - летальний. 6 902 360 осіб вилікувалися від 

COVID-19. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059114-vooz-vidpravit-do-kitau-ekspertiv-dla-

viavlenna-dzerela-covid19.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай підтримує вчених усього світу в дослідженнях на тему походження та шляхів передачі 

COVID-19 — МЗС КНР 

10.07.2020|16:28|Міжнародне радіо Китаю 

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на пресконференції заявив, що Китай продовжує 

підтримувати вчених усього світу в їх глобальних наукових дослідженнях на тему походження 

та шляхів передачі коронавірусу нового типу. 

Так Чжао Ліцзянь прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що експерт з Оксфордського 

університету припустив, що коронавірус з'явився не в Китаї, а перебував у «сплячому» стані по 

всьому світу і «прокинувся», коли для нього склалося сприятливе зовнішнє середовище. 

За словами Чжао Ліцзяня, дана версія зайвий раз доводить той факт, що визначення джерела 

коронавірусу — складна наукова проблема, яка потребує міжнародних наукових досліджень та 

кооперації вчених усього світу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059114-vooz-vidpravit-do-kitau-ekspertiv-dla-viavlenna-dzerela-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059114-vooz-vidpravit-do-kitau-ekspertiv-dla-viavlenna-dzerela-covid19.html
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Представник МЗС КНР послався на слова офіційних осіб Всесвітньої організації охорони 

здоров'я про те, що відстеження коронавірусу — це безперервний процес, який може 

торкнутися багатьох країн і регіонів, тому потрібно допускати різні можливості походження 

коронавірусу. 

Чжао Ліцзянь підкреслив, що Китай продовжує підтримувати вчених усього світу в їх глобальних 

наукових дослідженнях проблеми походження та шляхів передачі коронавірусу, підтримує 

співпрацю між країнами. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/10/2s71470.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай випустить четвертий тираж спеціальних держоблігацій в рамках боротьби з наслідками 

COVID-19 

10.07.2020|16:14|Сіньхуа 

Китай випустить четвертий тираж спеціальних державних облігацій на цілі боротьби з 

наслідками COVID-19 в рамках заходів із забезпечення балансу між протиепідемічним 

контролем і соціально-економічним розвитком, повідомило в четвер Міністерство фінансів 

КНР. 

10-річні облігації з фіксованою процентною ставкою на суму 70 млрд юанів / близько 10 млрд 

дол. США / будуть доступні до торгів 15 липня цього року і надійдуть у продаж 20 липня, йдеться 

в заяві, розміщеній на веб-сайті відомства. 

У червні Мінфін КНР оголосив про випуск перших трьох тиражів спеціальних держоблігацій для 

боротьби з коронавірусом, в тому числі, 10-річних облігацій на суму 70 млрд юанів, п'ятирічних 

облігацій на суму 50 млрд юанів і облігацій на суму 50 млрд юанів з терміном 7 років. 

Китай в цьому році планує випустити державні облігації на загальну суму 1 трлн юанів в рамках 

боротьби з COVID-19. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/10/c_139202939.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/10/2s71470.htm
http://russian.news.cn/2020-07/10/c_139202939.htm
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У Китаї почали другу фазу випробувань вакцини проти коронавірусу на людях 

10.07.2020|17:46|Уніан 

Додамо, що вакцина від Zhifei є однією з восьми, які китайська влада затвердила для 

випробування на людях.  

У Китаї компанія Zhifei повідомила, що починає другу фазу випробувань вакцини проти 

коронавірусу (COVID-19) на людях.  

Як повідомляє Обозреватель з посиланням на Reuters, друга фаза почалася менш ніж через три 

тижні після початку клінічних випробувань препарату. 

При цьому наголошується, що Zhifei не надала даних про першу фазу випробування 

експериментальної вакцини.  

Раніше в компанії заявляли, що етап випробувань буде завершено 21 липня, а результати 

дослідження очікуються 20 вересня. Але нові дослідження почалися раніше запланованого 

терміну.  

Додамо, що вакцина від Zhifei є однією з восьми, які китайська влада затвердила для 

випробування на людях. Всього у світі створюється близько 20 вакцин, які знаходяться на різних 

стадіях клінічних випробувань проти коронавірусу. Однак поки що жоден препарат не пройшов 

широкомасштабні клінічні випробування на третій фазі, щоб отримати дозвіл на масове 

виробництво ліків. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-proti-koronavirusu-v-kitaji-pochali-

drugu-fazu-viprobuvan-vakcini-proti-koronavirusu-na-lyudyah-ostanni-novini-11070305.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-proti-koronavirusu-v-kitaji-pochali-drugu-fazu-viprobuvan-vakcini-proti-koronavirusu-na-lyudyah-ostanni-novini-11070305.html?fbclid=IwAR236NTMFbIJjEAxYCy884Fu8q2OQ-FE1HuMT35NrmaqO2SHB1PKXwBfVUc
https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-proti-koronavirusu-v-kitaji-pochali-drugu-fazu-viprobuvan-vakcini-proti-koronavirusu-na-lyudyah-ostanni-novini-11070305.html?fbclid=IwAR236NTMFbIJjEAxYCy884Fu8q2OQ-FE1HuMT35NrmaqO2SHB1PKXwBfVUc
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

До Києва прибув перший вантажний потяг з китайського Уханя 

06.07.2020|14:17|Уніан 

Поїзд зустріли з урочистостями, щоб символічно продемонструвати перемогу над 

коронавірусом в Ухані.  

На станцію Київ-Ліски сьогодні вранці прибув другий прямий контейнерний поїзд з Китаю. Як 

повідомляє «ЦТС», цього разу початковим пунктом руху складу став Ухань - з цього китайського 

міста в Київ контейнерний поїзд приїхав вперше. 

Склад доставив з КНР 43 сорокафутових контейнери. У контейнерах перевозяться сульфат 

магнію, усіляке обладнання, алюмінієві рами, одноразові шприци, продукція легкої 

промисловості. 

Протяжність маршруту поїзда склала 9,5 тис. км. З Уханя поїзд виїхав 16 червня. Відповідно, весь 

шлях він подолав за 20 діб.  

«Розрахунковий час на подолання цієї відстані становить близько 15 діб. Це показник, який 

забезпечить конкуретність сухопутного маршруту перевезень китайського товару в Україні 

порівняно з іншими логістичними рішеннями. Плануємо, що поїзди з КНР будуть курсувати 

щотижня з подальшим збільшенням періодичності», - прокоментував в. о. голови правління АТ 

УЗ Іван Юрик.  

За його словами, раніше по території України залізничним транспортом здійснювалися тільки 

транзитні перевезення вантажів в повідомленні Китай - країни Західної Європи - Китай. Зараз 

розглядається ще низка нових маршрутів контейнерних поїздів.  

На питання журналіста про те, чому другий прямий контейнерний поїзд з Китаю зустрічають з 

урочистостями, на відміну від першого, в УЗ відповіли, що це була ініціатива китайської сторони, 

щоб символічно продемонструвати перемогу над коронавірусом в Ухані.  

Перший контейнерний поїзд з Піднебесної філія «Ліски» «Укрзалізниці» прийняла 8 червня. Цей 

рейс був виконаний з Яньтайя.  

Також була анонсована відправка 26 червня ще одного контейнерного поїзда в Київ - з 

Наньчану. Нагадаємо, Китай закрив місто Ухань з 11 мільйонами жителів 23 січня, коли стало 

зрозуміло, що грипоподібний вірус, що з'явився там в кінці 2019 року, був заразним і потенційно 

смертельним. З Уханя почалася пандемія коронавірусної хвороби COVID-19. 
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Джерело: https://www.unian.ua/economics/transport/u-kijiv-pribuv-pershiy-vantazhniy-potyag-z-

kitayskogo-uhanya-novini-ukrajina-11063804.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм 

06.07.2020|23:41| Посольство України в КНР 

Стан торговельно-економічного співробітництва у 2019 р. 

Відповідно до даних Держстату України, у 2019 р. товарообіг між Україною та КНР становив 

$12,79 млрд. та зріс на 30,4% у порівнянні з минулим роком, при цьому експорт товарів з 

України до Китаю склав $3,59 млрд. (+63,3%), імпорт китайських товарів в Україну склав $9,20 

млрд. (+20,9%). Негативне сальдо для України за цей період становило -$5,61 млрд. 

У 2019 р. у структурі українського експорту до Китаю домінували поставки: руди, шлаків і золи 

– 32,8%; зернових культур – 23,9%; жирів та олії – 20,6%; залишків і відходів харчової 

промисловості – 7,6%; котлів, машин – 4,9%. 

У загальній структурі імпорту з Китаю домінували поставки: електричних машин – 34,5%; котлів, 

машин – 16,8%; пластмаси, полімерних матеріалів – 3,8%; засобів наземного транспорту, крім 

залізничного – 3,4%; іграшок – 3,0%; взуття – 2,9%. 

Показники торгівлі товарами за І квартал 2020 р. 

У І кварталі 2020 р. товарообіг між Україною та КНР становив $3,2 млрд. Експорт товарів з 

України до Китаю склав $1,3 млрд. (+95,7%), імпорт китайських товарів в Україну склав $1,9 

млрд. (-5,2%). Негативне сальдо для України за цей період становило -$0,6 млрд 

Стан торгівлі послугами у 2019 р. 

У 2019 році обсяг торгівлі послугами склав $385,17 млн. та зріс у порівнянні з 2018 р. на 30,6%. 

Експорт послуг з України до Китаю становив $162,71 млн. (+53,5%), імпорт в Україну з КНР – 

$222,46 млн. (+17,7%). Від’ємне для України сальдо дорівнювало -$59,75 млн. 

Структура експорту послуг з України до Китаю виглядала наступним чином: транспортні послуги 

47,7%; ділові послуги 34,6%; послуги з будівництва 6,5%; послуги, пов’язані з подорожами 6,0%; 

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 2,2%. 

У структурі імпорту послуг з Китаю домінували: послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 

43,0%; ділові послуги 26,1%; транспортні послуги 14,9%; послуги у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні послуги 10,6%; послуги з будівництва 2,1%. 

https://www.unian.ua/economics/transport/u-kijiv-pribuv-pershiy-vantazhniy-potyag-z-kitayskogo-uhanya-novini-ukrajina-11063804.html
https://www.unian.ua/economics/transport/u-kijiv-pribuv-pershiy-vantazhniy-potyag-z-kitayskogo-uhanya-novini-ukrajina-11063804.html
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Українсько-китайське інвестиційне співробітництво. 

Станом на 01.01.2020 р., в економіку України залучено $40,0 млн. інвестицій з Китаю. Обсяг 

інвестицій з України в економіку Китаю склав $0,6 млн. 

Джерело: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/186-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-

mizh-ukrajinoju-ta-kitajem 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Чотири українські виробники можуть експортувати ріпаковий шрот до Китаю 

10.07.2020|23:41| Агробізнес сьогодні 

Китай прийняв перелік українських виробників ріпакового шроту, які будуть експортувати 

ріпаковий шрот до країни. 

Про це повідомляє Latifundist. 

До переліку потрапили 4 українські потужні олієекстракційні підприємства з виробництва 

ріпакового шроту. Серед них олієекстракційний завод Allseeds, який знаходиться у порту 

«Південний». 

У Держпродспоживслужбі відзначили, що підприємства, які мають намір експортувати 

ріпаковий шрот до КНР повинні перш за все ознайомитися з вимогами цієї країни до експорту 

зазначеного продукту (Методичні рекомендації для державних інспекторів України та 

операторів ринку розміщені в розділі «Міжнародне співробітництво» – «Вимоги країн світу»). 

Також у профільному відомстві наголосили, що це рішення стало результатом плідної співпраці 

обох сторін, зокрема, інспекційної місії Компетентного органу КНР, яка перебувала в Україні у 

вересні 2019 року з метою оцінки системи державного контролю за виробництвом рапсового 

шроту. 

Джерело: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18176-chotyry-ukrainski-vyrobnyky-

mozhut-eksportuvaty-ripakovyi-shrot-do-kytaiu.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/186-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem
https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/186-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18176-chotyry-ukrainski-vyrobnyky-mozhut-eksportuvaty-ripakovyi-shrot-do-kytaiu.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18176-chotyry-ukrainski-vyrobnyky-mozhut-eksportuvaty-ripakovyi-shrot-do-kytaiu.html
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КИТАЙ – США 
 

США ввели санкції проти уряду Китаю через порушення автономії Тибету 

08.07.2020|08:52|Бабель  

Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно представників китайського уряду і 

Комуністичної партії за порушення автономії Тибету. 

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, повідомляє Reuters. 

Заходи передбачають переважно візові обмеження. За словами Помпео, уряд КНР навмисно не 

дає доступ американським дипломатам, журналістам і туристам до Тибету. 

«Доступ важливий для стабільності в регіоні, враховуючи порушення прав людини в Китаї і 

нездатність Пекіну запобігти погіршенню стану навколишнього середовища поблизу головних 

річок Азії», — сказав він. 

Тибет — це автономний район на південному заході Китаю. Він має власний Народний уряд і 

Народний конгрес, але контролює їх Комуністична партія. Тибет отримав незалежність у 1912 

році, проте у 1951-му Китай відновив своє правління. Автономію Тибет отримав у 1965 році. 

США планують обкласти санкціями банки, які мають справи з китайськими чиновниками, 

відповідальними за впровадження закону про нацбезпеку Гонконгу. 

У США «всерйоз розглядають» заборону китайських соцмереж, зокрема й TikTok. 

Джерело: https://thebabel.com.ua/news/46835-ssha-vveli-sankciji-proti-uryadu-kitayu-cherez-

porushennya-avtonomiji-tibetu 

________________________________________________________________________________ 

 

 

США ввели санкції проти уряду Китаю через репресії уйгурів 

09.07.2020|20:20|Укрінформ  

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявив про 

запровадження санкцій проти однієї з держустанов Китаю, а також високопоставлених 

чиновників, які також є керівниками Компартії Китаю, за репресії в окрузі Сінцзян. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні на вебсайті Мінфіну США. 

https://thebabel.com.ua/news/46835-ssha-vveli-sankciji-proti-uryadu-kitayu-cherez-porushennya-avtonomiji-tibetu
https://thebabel.com.ua/news/46835-ssha-vveli-sankciji-proti-uryadu-kitayu-cherez-porushennya-avtonomiji-tibetu
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«Сьогодні OFAC ввів санкції проти однієї державної установи Китаю, а також чотирьох чинних і 

колишніх урядовців у зв'язку з серйозними порушеннями прав етнічних меншин у Сіньцзян-

Уйгурському автономному окрузі (XUAR)», - йдеться у документі. 

Як уточнюється, до списку санкцій потрапили Бюро громадської безпеки округу Сіньцзян, його 

директор, секретар Компартії XUAR, його колишній заступник та екс-секретар Комуністичної 

партії округу Сіньцзян. Їх звинувачують у масових ув'язненнях, а також фізичному насильстві над 

уйгурами, які є представниками тюркського мусульманського населення і вважаються корінним 

народом округу Сіньцзян. 

«США сповнені рішучості застосувати всю повноту своїх фінансових повноважень для 

притягнення до відповідальності порушників прав людини в Сіньцзяні, а також в усьому світі», - 

заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучін. 

Офіційний Вашингтон раніше неодноразово висловлював обурення у зв'язку з репресивними 

заходами комуністичної влади Китаю проти уйгурів. Наприкінці минулого місяця держсекретар 

США Майкл Помпео, зокрема, закликав Пекін припинити примусову стерилізацію, аборти й 

насильницькі обмеження народжуваності та інші репресії проти уйгурів та інших меншин у 

Сіньцзяні. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060280-ssa-vveli-sankcii-proti-uradu-kitau-

cerez-represii-ujguriv.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ван Ї зробив низку пропозицій щодо повернення китайсько-американських до нормального 

стану 

10.07.2020|10:13|Міжнародне радіо Китаю 

9 липня у своєму виступі на медіафорумі мозкових центрів Китаю та США, що пройшов у форматі 

відеоконференції, член Держради КНР, міністр закордонних справ Ван Ї висунув три пропозиції 

щодо сприяння стабілізації та повернення китайсько-американських відносин до нормального 

стану. Він порадив двом країнам активізувати й відкрити всі канали діалогу, упорядкувати й 

домовитися про перелік контактів, сформувати списки двостороннього співробітництва, 

діалогу, управління та контролю. Він також закликав сторони приділяти більшу увагу 

проведенню протиепідемічної співпраці. 

Говорячи про списки платформ і форматів співпраці, Ван Ї зазначив, що необхідно визначити 

конкретний зміст співпраці у двосторонній сфері та в глобальній справі; скласти перелік питань, 

щодо яких сторони сподіваються знайти розв'язання попри теперішні розбіжності; в переліку 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060280-ssa-vveli-sankcii-proti-uradu-kitau-cerez-represii-ujguriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060280-ssa-vveli-sankcii-proti-uradu-kitau-cerez-represii-ujguriv.html
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управління і контролю повинні бути перераховані ключові питання, щодо яких сторонам важко 

досягти домовленостей. Дотримуючись принципу «пошуку загального, попри теперішні 

розбіжності», сторони повинні визначити й розглядати дані важкі питання в особливому 

порядку, щоб мінімізувати їх вплив на нинішній стан відносин між КНР і США. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/10/2s71459.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

МЗС КНР: Китай вживатиме заходів проти американських установ і приватних осіб на введення 

США санкцій через Сіньцзян 

10.07.2020|19:43|Міжнародне радіо Китаю 

9 липня Держдепартамент і Міністерство фінансів США оголосили, що введуть санкції стосовно 

одної урядової установи та чотирьох посадових осіб Сіньцзяна відповідно до внутрішнього 

законодавства США. Коментуючи це, офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь 10 липня 

заявив, що у відповідь на неправильні дії американської сторони Китай вирішив прийняти 

відповідні заходи проти відповідних американських відомств та окремих осіб. 

Чжао Ліцзянь на пресконференції заявив, що США серйозно втрутилися у внутрішні справи 

Китаю, порушили основні норми міжнародних відносин і значно зашкодили китайсько-

американським відносинам. Китай рішуче виступає проти й засуджує такі дії. 

Чжао Ліцзянь підкреслив, що справи Сіньцзяна — це внутрішні справи Китаю, в які Сполучені 

Штати не мають права втручатися. Китай закликає американську сторону негайно скасувати 

помилкове рішення та припинити будь-які слова й дії, які завдають шкоди інтересам Китаю. 

Якщо американська сторона буде наполягати на необачних діях, Китай обов'язково дасть відсіч. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/11/2s71477.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Штати та Китай зупинили переговори щодо мирної торговельної угоди – Трамп 

10.07.2020|22:41|Укрінформ  

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що зараз Вашингтон не веде переговорів з офіційним 

Пекіном щодо укладення мирної угоди у сфері торгівлі. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/10/2s71459.htm
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/11/2s71477.htm
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Про це він заявив під час розмови з журналістами на «Борту номер один» під час перельоту з 

Вашингтона до Флориди, повідомляє Bloomberg. 

«Я не думаю про це», - зазначив Трамп у відповідь на запитання про перспективи досягнення 

домовленостей з Китаєм в контексті другого раунду процесу переговорів. 

Він підкреслив, що «відносини з Китаєм були серйозно зіпсовані». 

Позиція Трампа відображає стійкий розрив у відносинах між двома найбільшими економіками 

світу на тлі взаємних звинувачень у причинах пандемії коронавірусу, а також у питаннях торгівлі 

та військового верховенства в Південно-Китайському морі. 

Як повідомлялося, після тривалих переговорів та затяжної «торговельної війни» в січні цього 

року США й Китай дійшли згоди по всіх пунктах «першої фази» мирної угоди. Тоді президент 

Трамп заявив, що переговори про другу фазу розпочнуться негайно та можуть бути завершені 

до президентських виборів 3 листопада у США. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3061037-stati-ta-kitaj-zupinili-peregovori-sodo-

mirnoi-torgovelnoi-ugodi-tramp.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3061037-stati-ta-kitaj-zupinili-peregovori-sodo-mirnoi-torgovelnoi-ugodi-tramp.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Кількість вантажних потягів Китай-Європа у першому півріччі 2020 року збільшилося на 36% у 

річному вимірі  

10.07.2020|15:44|Сіньхуа 

У перші шість місяців поточного року число вантажних поїздів, що курсували за маршрутами 

міжнародних залізничних вантажоперевезень Китай-Європа, склало 5 122, підскочивши на 36% 

в річному обчисленні, повідомила в п'ятницю компанія China State Railway Group Co., Ltd. 

Лише в червні цього року функціонувало 1 169 таких поїздів, що стало рекордною позначкою. 

Вантажні поїзди Китай-Європа грають важливу роль в глобальній боротьбі з COVID-19, оскільки 

вони доставляють величезну кількість протиепідемічних засобів в постраждалі від цієї епідемії 

країни і регіони. 

У період з січня по червень цього року за допомогою вантажних поїздів Китай-Європа було 

направлено 3,67 млн одиниць протиепідемічних вантажів, загальна вага яких склала 27 тис. 

тонн. 

Маршрути міжнародних залізничних вантажоперевезень Китай-Європа стали важливим 

транспортним каналом для забезпечення безперебійної торгівлі в зв'язку з тим, що на вантажні 

перевезення повітряними і морськими шляхами вплинула епідемія COVID-19. 

У першій половині 2020 року вантажними поїздами Китай-Європа було перевезено 461 тис. TEU 

/ двадцяти футовий еквівалент / вантажів, що на 41% більше, ніж роком раніше. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/10/c_139202868.htm 

________________________________________________________________________________ 
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Голова ФБР назвав Китай головною загрозою для США 

08.07.2020|14:43| LB.ua 

Голова американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей назвав Китай 

найбільшою довгостроковою загрозою для Сполучених Штатів Америки. 

Про це він заявив, виступаючи в Інституті Гудзона у Вашингтоні, передає BBC. 

«Шпигунство і крадіжки, здійснені Китаєм, становлять найбільшу довгострокову загрозу для 

безпеки США», - наголосив Рей. 

На його думку, Китай намагається будь-яким чином стати єдиною світовою наддержавою. Тому 

ФБР відкриває нову контррозвідувальну справу щодо Китаю. При цьому, зазначив Рей, майже 

половина із близько 5 тис. справ, які зараз ведуться у США, пов’язані з Китаєм. 

Рей також розказав, що Китай примушує своїх громадян, які проживають за кордоном, 

повернутися, використовуючи «шокувальну» тактику. 

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс турбований співпрацею 

Росії і Китаю, а також його хвилює, що «економіка Китаю незабаром стане найбільшою у світі». 

У травні МЗС Китаю заявляло, що низка політичних сил у США спеціально йдуть на конфронтацію 

з КНР, провокуючи початок «холодної війни». Відносини між країнами загострилися під час 

пандемії коронавірусу. Держсекретар Майк Помпео звинуватив КНР у приховуванні даних про 

спалах COVID-19. 

Джерело: https://lb.ua/world/2020/07/08/461450_golova_fbr_nazvav_kitay_golovnoyu.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Відкритий лист-відповідь на звернення громадянина України М.В.Марченка щодо спеціального 

чартерного рейсу Китай-Україна 

09.07.2020|12:04| Посольство України в КНР 

Громадянину України М.В.Марченку 

Шановний Максиме Валерійовичу! 

https://lb.ua/world/2020/07/08/461450_golova_fbr_nazvav_kitay_golovnoyu.html
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Відповідаючи на Ваш лист, хотів би скористатися цією нагодою та поінформувати багатьох 

співвітчизників, від імені яких Ви до мене звертаєтесь, стосовно організації спеціального 

чартерного рейсу Китай-Україна, що наразі набула нової актуальності в українській Громаді в 

КНР. 

З моменту загострення епідеміологічної ситуації в Китаї Посольство зосереджувало свою увагу 

на захисті здоров’я громадян України, які на кінець січня поточного року перебували в КНР. Ми 

розмістили на своєму сайті рекомендації для співвітчизників невідкладно залишити територію 

Китаю та постійно радили нашим громадянам те ж саме, коли вони зверталися до ПУ листами 

чи телефоном. 

Вочевидь, переважна більшість представників багатотисячної української Громади в КНР 

дослухалися порад Посольства й безперешкодно залишили Китай, адже у січні-лютому 

поточного року сполучення між КНР та основними міжнародними пасажирськими хабами 

функціонувало стабільно. Я сам прибув до Китаю наприкінці лютого ц.р. рейсом Київ-Дубай-

Пекін. 

Для тих українців, які виявилися заблокованими у карантинній зоні пров. Хубей та не мали 

можливості самостійно її залишити, нами був організований евакуаційний рейс 20 лютого ц.р. 

Як вірно зауважено у зверненні, цей рейс носив суто евакуаційний характер саме тому, що на 

той момент згадана провінція була епіцентром спалаху коронавірусної хвороби   та будь-яке 

транспортне сполучення з нею було заблоковано. 

На той час я ще знаходився в Києві, ініціював та брав участь у нарадах в РНБО, 

Мінінфраструктури України тощо та на власні очі бачив, як складно було знайти авіакомпанію, 

котра здійснила б (до речі, перший в історії України) авіарейс до епіцентру спалаху епідемії. 

Тут ми маємо віддати належне компанії «SkyUp», а також власне українцям Уханьської громади, 

які змогли за сприянням дипломатів зорганізуватися та якнайскоріше підготуватися до 

евакуації. 

Перебуваючи поза межами епіцентру поширення коронавірусу, значна частина наших 

співвітчизників у січні-березні ц.р. прийняла свідоме рішення не покидати Китай. Ми 

поважаємо такий вибір, адже Україна – демократична держава. І коли вже у квітні поточного 

року частина Громади висловила нам бажання залишити КНР, Посольство невідкладно взялося 

за організацію спеціального чартеру для повернення громадян на Батьківщину. 

Про плани організувати авіарейс до України нами було оголошено українській Громаді 11 квітня 

ц.р. Після більш ніж місяця підготовки цього перельоту та широкого висвітлення інформації про 

нього на сайті ПУ, в соцмережах, у групах WeChat українців у КНР, на сайті авіакомпанії-

перевізника тощо, він успішно відбувся 17 травня ц.р. 
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Треба зазначити, що спочатку кількість бажаючих потрапити на цей рейс сягала 120 осіб, а у 

WeChat-групі з його підготовки перебували понад 200 громадян. Коли ж справа дійшла до 

реалізації перельоту, то бажаючих придбати квитки залишилося лише 75. Тому Посольству 

довелося самому переконувати МАУ не відмовлятися від авіарейсу, знаходячи для цього 

попутних пасажирів серед казахстанських дипломатів, громадян Білорусі та Китаю тощо. 

Виходячи з попереднього досвіду, хочу звернутися до Громади з пропозицією утворити через 

мережу свою громадську Раду або громадський Комітет з підготовки наступних рейсів. У цьому 

зв’язку ми вже закликали Громаду напряму контактувати з компанією «SkyUp», яка ініціативно 

долучилася до вирішення цього питання (див.копію листа letter-skyup.jpg ( .jpg , 663.15 Кб )), 

щоб інтерактивно визначити прийнятну вартість квитка, зручну дату перельоту, аеропорт 

вильоту, умови перевезення багажу тощо. 

У цьому контексті, зауважу: тільки но «SkyUp» першою запропонувала здійснити для нас такий 

рейс (що може прискорити його організацію), частина Громади вже заперечує: «Чому саме 

«SkyUp», а не інша компанія!?» Запевняю вас: Посольство надасть сприяння БУДЬ-ЯКОМУ 

пасажирському перевізнику, якого визначить Міністерство інфраструктури України. 

Зрозуміло, що наразі у продажі є квитки на рейси з Китаю до України з трансфером у деяких 

європейських столицях, якими, за інформацією Посольства, чимало українців вже скористалися. 

Безумовно, теперішній перелік країн пересадки вужчий, ніж він був до епідемії, а ціни на квитки 

вищі. Однак, такою є фінансова політика світових авіаперевізників. На жаль. 

Тому, отримавши 24 червня ц.р. нове звернення української Громади, Посольство, незважаючи 

на наявність регулярного авіасполучення з КНР, знов взялося за цю роботу. Ми готові 

безвідкладно надавати всебічне сприяння для реалізації спеціального чартерного рейсу з 

Китаю до України і 25 червня ц.р. вже надіслали запит №6156/6-500-1018 з цього питання до 

Міністерства закордонних справ України, яке, у свою чергу, 26 червня ц.р. запитом 

№71/ВМКС/17-540-2137 звернулося до Міністерства інфраструктури України як 

уповноваженого державного органу у сфері авіаперевезень. Сьогодні ми ще раз нагадали 

колегам у Києві про запит нашої Громади. 

Після отримання відповіді на згадані запити з інформацією про можливість виконання рейсу 

цією або іншою авіакомпанією, ми обов’язково повідомимо про це у WeChat-групі Посольства 

«Захист». За таких обставин запрошуємо українців на території Китаю, які цього ще не зробили, 

долучитися до цієї групи, для чого пропонуємо надіслати на електронну пошту Посольства листа 

з прикріпленим QR-кодом свого WeChat-акаунту. 

Щодо згаданої у Вашому зверненні групи громадян КНР, які перебувають на території нашої 

держави, – ми маємо виходити з того, що вони тримають зв’язок з Посольством Китаю в Україні 

й отримують необхідні консультації та інструкції виключно від китайських дипломатів. 
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Захист інтересів саме українських громадян залишається постійним пріоритетом у діяльності 

Посольства. Тому наш колектив у межах повноважень та у взаємодії з компетентними 

структурами України й Китаю надасть всебічне сприяння здійсненню запитуваного Громадою 

рейсу будь-яким пасажирським авіаперевізником у співпраці з МЗС та Мінінфраструктури 

України. При цьому будьте певні, що Ваше Посольство, як правило, опрацьовує декілька 

варіантів повернення додому своїх співгромадян, про що ми інформуватимемо згодом. 

Щиро бажаю усім співвітчизникам міцного здоров’я, благополуччя, миру та якнайскорішої 

зустрічі з Батьківщиною. 

З повагою, 

Сергій Камишев, Посол України в КНР 

Джерело: https://china.mfa.gov.ua/news/vidkritij-list-vidpovid-na-zvernennya-gromadyanina-

ukrayini-mvmarchenka-shchodo-specialnogo-charternogo-rejsu-kitaj-ukrayina   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вихід США з ВООЗ завдає шкоди всесвітній боротьбі з пандемією COVID-19 — МЗС КНР 

09.07.2020|16:29|Міжнародне радіо Китаю 

Офіційний вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я є дією, яка завдає шкоди 

всесвітній боротьбі з COVID-19, заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. 

Він зробив цю заяву на брифінгу для журналістів у відповідь на прохання прокоментувати 

повідомлення про те, що США напередодні офіційно передали повідомлення про вихід з ВООЗ 

генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. 

«Даний крок став ще одним живим прикладом того, що американська сторона твердо 

дотримується практики виходу з організацій і порушення договорів у односторонньому 

порядку», — сказав китайський дипломат. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/09/2s71454.htm 

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

COVID19 висуває плани Джека Ма на світову торговельну революцію 

02.07.2020|15:19| soas.ac.uk 

Джек Ма, засновник китайського гіганта електронної комерції Алібаба, має на меті «сплющити» 

світову торгівлю: відсторонитися від контролю з боку транснаціональних компаній. Його 

платформа електронної комерції eWTP, електронна платформа світової торгівлі та секретаріат 

Ханчжоу є ключовими для цієї революції. 

COVID19 висунув порядок денний вперед: 1) шляхом глобальної інтеграції цифрової комерції; 

2) шляхом надання e-WTP великого тесту за допомогою дистрибутивної рольової гри в 

інігураційних електронних центрах eWTP у Бельгії, Ефіопії, Малайзії та Руанді. В умовах цих 

досягнень та загальної невизначеності, оскільки СОТ розглядає кандидатури на посаду 

Генерального директора, це може найкраще запитати, що вони знають про потенціал цифрової 

торгівлі та їх погляд на те, що це може означати для глобального управління торгівлею. 

Що таке eWTP в теорії? 

У січні 2019 року в Давосі Джек Ма змусив своїх слухачів продовжувати вірити в глобалізацію. 

Він висловив свою думку навколо цього питання: «Але багато хто не вірить у це, оскільки це не 

є всеохоплюючим. Як ми можемо її покращити? За останні 20 років глобалізацію контролювали 

60 000 компаній у всьому світі, уявіть, чи можна було б розширити це до 60 мільйонів 

підприємств. « 

Платформою Ma для «глобалізації 4.0» є eWTP. У Давосі він пояснив це платформою, що 

дозволяє чотирьом T: Навчання, торгівля, технології та туризм. Відповідно до заявлених цілей 

на своєму веб-сайті (ewtp.org), це може бути відзначено як ініціатива, керована приватним 

сектором та зацікавленими сторонами, для співпраці між державним та приватним бізнесом 

для інкубації правил eTrade та сприяння більш ефективному політичному та діловому 

середовищу для розвитку транскордонної електронної торгівлі (включаючи B2B та B2C). Іншими 

словами, правила торгівлі –  для цілком оцифрованої торговельної логістичної ланцюга, що 

складається з 60 мільйонів малих та середніх підприємств (МСП) замість 60 000 

багатонаціональних підприємств. 

У програму «Електронна комерція 2030: забезпечення інклюзивного майбутнього для 

електронної комерції» учасники форуму включили Ма разом із генеральним директором СОТ 

Роберто Азевдедо; Президент Всесвітнього економічного форуму Борхе Бренде та Генеральний 

секретар ЮНКТАД Мухіса Кітай. Серед спільних закликів до інклюзивної торгівлі Ма пішов так 
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далеко, щоб закликати «покращити існуючі правила торгівлі, а не створювати нові, та відкрити 

дискусії з цього приводу поза урядами». 

Що таке eWTP на практиці? 

Секретаріат eWTP розташований у місті Ханчжоу, провінція Чжецзян, Китай, тому ж місті, де є 

штаб-квартира Алібаби у всьому світі. eWTP також має декілька цифрових торгових центрів, «е-

хабів», за межами Китаю. Перший подібний центр – відкритий в якості першої в світі цифрової 

зони вільної торгівлі – в Малайзії, в березні 2017 року. Партнери в Малайзійському хабі, який 

знаходиться поблизу від міжнародного аеропорту Куала-Лумпур, включають державну 

корпорацію цифрової економіки Малайзії, Малайзійські аеропорти Холдинг Берхад (MAHB) та 

два найбільші банки Малайзії, CIMB та Maybank. 

З тих пір хаби були запущені в Руанді, в жовтні 2018 року; Бельгія, у грудні 2018 року; та Ефіопія, 

у грудні 2019 року. Тиждень цифрової торгівлі Китай-Африка цього тижня, можливо, ще створив 

основу для іншого африканського центру. Кожен такий центр містить інтелектуальну базу 

логістики, яка, як правило, знаходиться в безпосередній близькості від аеропорту, що сприяє 

торгівлі. З основною метою надати можливість МСП знову брати участь у світовій торгівлі, 

загалом електронні центри eWTP виконують наступні ролі: 

- Цифровий торговий центр: добре розташований логістичний центр, який функціонує як 

централізоване митне оформлення, складування та реалізація для приймаючої країни та 

регіону, забезпечує швидше оформлення імпорту та експорту; 

- Платформа електронного обслуговування: підключена до платформи OneTouch Alibaba 

та пов'язує країну перебування безпосередньо з пілотною зоною електронної комерції в 

Ханчжоу, щоб МСП та підприємства могли зручно та ефективно торгувати між двома країнами; 

- Цифрова оплата та фінансування: відповідно з обох сторін сторони вивчають можливості 

електронних платежів та фінансування з акцентом на сприянні торгівлі B2B для малих і середніх 

підприємств, що приймають країни; 

- Розвиток цифрових навичок: навчальні програми, які допомагають інкубувати стартапів 

та розвивати набори навичок для людей на підтримку розвитку цифрової економіки країни-

господаря. 

З цією метою, і як сказав Ма: «Проблема багатьох зон вільної торгівлі полягає в тому, що вони 

розроблені лише для великих компаній ... Ми думаємо, що для малих компаній повинні бути 

зони вільної торгівлі: 24-годинне митне оформлення, якщо ви знаходитесь нижче 1 мільйон 

доларів США, експортуючи в інші країни, це повинно бути без тарифів «. 

Тим часом, під час більш широкого глобального припинення торгівлі навколо COVID19, торгівля 

на платформі продовжувалась. Він не тільки використовувався для доставки комерційних та 

пожертвуваних поставок ЗІЗ, але також використовувався для регулярної торгівлі, особливо на 
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ринку продажу кави в Руанді в Китаї. Посол Руанди в Китаї зазначив: «Завдяки усуненню 

посередників між фермерами в Руанді та китайськими споживачами наші фермери тепер 

можуть заробити додаткові $ 4 за кожен проданий пакет». Після цього продавець румунської 

кави 1,5 тонни кави незабаром після цього розміщення його на платформі електронної комерції 

Alibaba. 

Чи є більші бачення? 

У відомому інтернет-відео з 1999 року Джек Ма висловлює своє бачення китайської компанії з 

електронної комерції своїй тодішній невеликій команді. Через двадцять років Ма значно 

перевершив висловлені сподівання. 

У такому ж руслі Ма звернувся до публічного посилання на eWTP на Петербурзькому 

міжнародному економічному форумі у червні 2016 року. Він, як повідомляється, зазначив, що 

«У більшості країн МСП вносять понад 50 відсотків ВВП і ще більший відсоток зайнятості. « І все-

таки, зауважив він, МСП ефективно закриваються на світових ринках через перешкоди, 

включаючи складні регулювання та режими виходу на ринки, якими можуть користуватися 

лише великі компанії, а також відсутність доступу до фінансування. Ма пообіцяла, що система 

eWTP та її майбутні електронні центри дозволять зробити торгівлю більш інтегрованою, а також 

підтримати молодих підприємців. Він пообіцяв створити цифрові зони вільної торгівлі - для 

малого та середнього бізнесу – і ці вузли електронної комерції з'єднатимуть ринки світу. 

Роблячи це, eWTP також допоможе написати правила цифрової світової торгівлі. 

COVID19 висунув цифрову торговельну революцію eWTP. 

Під час припинення 2020 року COVID19 електронна комерція стала набагато важливішою, 

оскільки традиційні покупки значною мірою зводяться до безконтактних поставок. Водночас 

світ прокинувся до усвідомлення того, що виробнича потужність ЗІЗ, включаючи медичні 

рукавички та халати, зосереджена в Китаї. Джек Ма швидко взяв на себе роль підприємця та 

мецената, побачивши, що вони доставляються тим, хто потребує, спочатку в Азії, Африці та 

Європі – через eWTP. 

Руанда та Ефіопія відіграли вирішальну роль у розподілі пожертвуваних ЗІЗ під час COVID19 в 

Африці. Ці поставки ЗІЗ були доставлені спочатку до Ефіопії та Руанди, звідки вони були 

доставлені в інші країни Африки. Такою була основна роль Ethiopia Air, що Alibaba та Ethiopia Air 

з тих пір підписали договір про партнерство для поглиблення еквівалентного логістичного 

партнерства електронної комерції у майбутньому. 

Очікування. 

Назва раніше згаданої панелі Відкритого форуму СОТ, «Електронна комерція 2030: 

забезпечення інклюзивного майбутнього для електронної комерції», може вказувати на часові 

рамки Ма. Тобто, до 2030 року глобальна торгівля, можливо, зробила революцію, щоб вона 
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містила щось ближче до глобальної матриці штучного інтелекту, що підтримується цифровою 

валютою, і торгівля, що домінує над МСП. Важливість електронних центрів, можливо, 

залежатиме від того, як цілі цих норм були нормалізовані поза межами електронних центрів та 

в ширшій економіці, а також від їх відносної ефективності та логістичної ролі. 

Більш абстрактні правила, що керують базовою цифровою торговельною екосистемою, неявно 

формуються між часом. Будучи в Ханчжоу чи Женеві чи ще десь, частково залежатиме від того, 

кого буде обрано наступним Генеральним директором СОТ, і від здатності цієї людини досягти 

готовності країн-членів ефективно співпрацювати та ефективно просунути існуючу глобальну 

торговельну архітектуру для ери цифрової комерції. 

Джерело: https://www.soas.ac.uk/blogs/study/covid19-pushes-forward-jack-mas-plans-for-a-

world-trade-revolution/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Економічне опудало США. Чому варто повчитися у Китаю 

10.07.2020|13:25|НВ Погляди|Дені Родрик 

Мета повинна полягати в тому, щоб побудувати більш продуктивну, більш інклюзивну 

економіку у себе вдома, а не просто перемогти Китай 

Коли COVID-19 перекинувся з Китаю в Європу, а потім у США, країни, що постраждали від 

пандемії, почали гарячково боротися за поставки товарів медичного призначення: маски, 

апарати штучної вентиляції легенів, захисний одяг. Найчастіше їм доводилося звертатися з цим 

до Китаю. 

До моменту початку кризи Китай став найбільшим у світі постачальником ключових товарів, на 

його частку припадала половина всього європейського і американського імпорту засобів 

індивідуального захисту. «Китай заклав основу для свого подальшого багаторічного 

домінування на ринку засобів захисту і медичних товарів», — йдеться в нещодавній статті New 

York Times. 

Коли Китай вперше звернувся до світових ринків, він мав перевагу у вигляді практично 

необмеженої кількості дешевої робочої сили. Але, як визнають тепер всі, виробнича потужність 

Китаю не є результатом дій неконтрольованих ринкових сил. 

До моменту початку кризи Китай став найбільшим у світі постачальником ключових товарів 

Відповідно до політики «Зроблено в Китаї — 2025», уряд Піднебесної націлений на серйозне 

збільшення частки своїх виробників у світових поставках медичного обладнання. У статті New 

https://www.soas.ac.uk/blogs/study/covid19-pushes-forward-jack-mas-plans-for-a-world-trade-revolution/
https://www.soas.ac.uk/blogs/study/covid19-pushes-forward-jack-mas-plans-for-a-world-trade-revolution/
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York Times докладно пояснюється, як влада надавала дешеву землю китайським фабрикам, 

забезпечувала субсидованими кредитами, давала вказівки державним компаніям виробляти 

ключові матеріали і стимулювали внутрішні ланцюжки поставок, вимагаючи від лікарень і фірм 

використовувати місцеву продукцію. 

Наприклад, Сичуань, друга за величиною провінція Китаю, скоротила вдвічі кількість категорій, 

яким надано дозвіл на імпорт медичного обладнання. Більшість лікарень були зобов'язані 

отримувати все з місцевих джерел, і тільки провідні лікарні мали право на постачання з-за 

кордону. 

Західні ЗМІ тепер рясніють повідомленнями про «прагнення Китаю домінувати над важливими 

шестернями глобальної промислової машини» — цитата з тієї ж New York Times. Роль Китаю в 

світовій економіці все частіше описується термінами, що нагадують не про doux commerce, а 

про імперську агресію. Зростання авторитаризму очільника КНР Сі Цзіньпіна і ескалація торгових 

конфліктів зі США, очевидно, також підіграють цьому наративу. 

Стратегічна і геополітична напруженість між США і Китаєм — це реальність. Вона заснована на 

зростанні економічної і військової потужності Китаю і небажанні влади США визнати реальність 

неминуче багатополярного світу. Але ми не повинні дозволяти економіці ставати заручницею 

геополітики або, що ще гірше, підігрівати і посилювати стратегічне суперництво. 

Для початку, ми повинні визнати, що змішана, керована державою економічна модель завжди 

лежала в основі китайських економічних успіхів. Якщо половина економічного дива Китаю 

обумовлена його переходом на ринкові рейки з кінця 1970-х, то інша половина є результатом 

активної державної політики, яка захищала старі економічні структури — такі як державні 

підприємства — в період, коли за допомогою численних інструментів промислової політики 

створювалися нові галузі. 

Звичайно ж, основну користь від цього отримали самі китайці, які пережили найбільш стрімкий 

в історії підйом рівня життя. Але це було досягнуто аж ніяк не за рахунок решти світу. Саме 

політика зростання, яка сьогодні викликає роздратування у інших країн, є причиною 

перетворення Китаю на такий великий ринок для західних експортерів та інвесторів. 

Але хіба китайська промислова політика — наприклад, щодо товарів медичного призначення 

— не є несправедливою щодо іноземних конкурентів? 

Ми повинні виявити обережність, перш ніж виносити такий вирок. Стандартне обгрунтування 

промислової політики полягає в тому, що нові галузі сприяють ефекту побічного освоєння знань, 

технологічним наслідкам і приносять інші загальносоціальні вигоди, що робить бажаною 

підтримку держави. Але багато західних економістів вважають, що держава не дуже сильна в 

частині правильного вибору галузей, які заслуговують на підтримку, і що основна частина витрат 

при цьому лягає на плечі споживачів і платників податків усередині країни. Іншими словами, 
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якби китайська промислова політика була помилковою і проводилася не в тому напрямку, то в 

результаті постраждала б власна економіка Китаю. 

За тією ж логікою, якщо китайські політики де-факто орієнтувалися на дії, в яких вигоди соціальні 

перевершують вигоди приватних осіб, забезпечуючи поліпшення економічних показників, тоді 

незрозуміло, на що скаржитися іноземцям. Це те, що економісти називають «виправленням 

недоліків ринку». З точки зору зовнішнього спостерігача, чинити перешкоди китайському уряду 

в проведенні такої політики все одно що заважати конкуренту звільнити свої ринки. 

Це особливо вірно, коли під «зовнішнім» розуміється весь інший світ, як у випадку зі зміною 

клімату. Китайські субсидії на сонячні батареї і вітряні турбіни призвели до зниження вартості 

відновлюваної енергії — а це величезна вигода для решти світу. 

Економічний бік промислової політики може ускладнитися за наявності монополій і фірм, що 

домінують на ринку. У промисловій політиці можуть бути обґрунтовані обмеження, якщо вона 

дає тим самим можливість домінувати на ринку за рахунок решти світу. 

Але китайських виробників рідко звинувачують у завищенні цін, що є ознакою домінування на 

ринку. Найчастіше зміст скарг протилежний. Тож ці міркування, ймовірно, більшою мірою 

відносяться до американських і європейських фірм, що часто відіграють провідну роль на 

високотехнологічних ринках. 

Ніщо з цього не є аргументом на користь того, щоб інші країни сиділи склавши руки, поки Китай 

захоплює все більш складні виробничі галузі. США, наприклад, мають довгу історію успішної 

промислової політики, особливо в галузі оборонних технологій. Нині в політичному спектрі США 

існує єдина думка, що країні потрібна чіткіша промислова політика, орієнтована на хороші 

робочі місця, інновації та зелену економіку. Законопроєкт, висунутий лідером демократичної 

фракції Сенату США Чаком Шумером, передбачає виділення на нові технології 100 мільярдів 

доларів протягом наступних п'яти років. 

Новий імпульс для промислової політики в США і Європі багато в чому мотивується 

передбачуваною китайською «загрозою». Але економічні міркування вказують на те, що це 

неправильний акцент. Потреби і інструменти знаходяться в сфері внутрішньої політики. Мета 

повинна полягати в тому, щоб побудувати більш продуктивну, більш інклюзивну економіку у 

себе вдома, а не просто перемогти Китай або спробувати підірвати його економічний прогрес. 

Оригінал: https://www.project-syndicate.org/commentary/west-should-stop-criticizing-china-

industrial-policy-by-dani-rodrik-2020-07 (Copyright: Project Syndicate, 2020) 

Джерело: https://nv.ua/ukr/opinion/ekonomika-kitayu-chogo-ne-rozumiye-yevropa-i-ssha-ostanni-

novini-50099181.html 

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
Перші 100 днів в КНР під впливом COVID-19 

08.07.2020|18:45|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1193981.shtml 

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1193981.shtml
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Найбільші економіки світу у 2020 році: прогноз 

10.07.2020| Katharina Buchholz|Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/19489/biggest-economies-in-the-world/ 

________________________________________________________________________________ 
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Найбільші економіки світу у 2100 році: прогноз 

10.07.2020| Katharina Buchholz|Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/20298/most-populous-countries-in-the-world-in-1950-

2020-and-2100/  

________________________________________________________________________________ 
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КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у ХIV 

Міжнародній науковій конференції 

«Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність», яка відбудеться 5 листопада 

2020 року. 

Робота конференції відбудеться за 

тематичними секціями: 

 Китай в сучасному світі: міжнародно-

політичний аспект  

 Дослідження китайської цивілізації: 

історія, філософія, культура  

 Сучасна модель соціально-

економічного розвитку Китаю  

 Теоретичні та прикладні питання 

китайського мовознавства та 

літературознавства 

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ 

у дискусії – до 5 хв.  

Робочі мови: українська, російська, 

китайська, англійська. 

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не фінансує проїзд, проживання та харчування 

учасників конференції. 

У разі Вашої зацікавленості просимо до 15 жовтня 2020 р. надіслати заявку на адресу 

info@sinologist.com.ua.  

Вимоги до оформлення заявки (українською та англійською мовами): 

mailto:info@sinologist.com.ua
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 назва доповіді (всі великі літери), прізвище й ім’я авторів (шрифт напівжирний), 

електронна адреса, установа, місто, де розміщена установа, країна, текст анотації, 

ключові слова (4–8); анотація – до 200 слів; 

 шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал – 1; вирівнювання по ширині; 

 поля: верхнє та нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2 см. 

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до друку у журналі «Китаєзнавчі дослідження». 

Оргкомітет ХIV Міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність»: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ вул. Грушевського 4, кімн. 211 

e-mail: info@sinologist.com.ua web: http://www.sinologist.com.ua  

Секретар оргкомітету: ГОБОВА Євгенія, канд. філол. наук. +38 066 729-0549 

________________________________________________________________________________ 

http://www.sinologist.com.ua/
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ЖУРНАЛ  
 

Журнал «Китаєзнавчі дослідження» №1, 2020  

 

ЗМІСТ 

Політичний та соціально-економічний розвиток 

Китаю 

Гобова Є. В. Кризова комунікація Китаю на 

початковому етапі епідемії COVID-19  

Дроботюк О. В., Осадчук В. Є., Шайдецька В. О. 

Енергетичнатрансформація в Китаї: шлях до 

глобального лідерства у альтернативній 

енергетиці  

Кіктенко В. О. Ідеологія Комуністичної партії 

Китаю в період Політики реформ і відкритості: 

проблема визначення та методологія 

досліджень  

Ленський П. С. Ініціатива “Пояс та Шлях”: 

Формування китайсько-м’янманського 

економічного коридору  

Jie Li. The 1980s and 1990s Chinese Debates on 

Socialism: The Case of Gorbachev’s Glasnost  

Zhang Yuyan. Understanding the “Great Transformations once in a Century”  

Китайська мова та література 

Ван Юэ. Перевод как фактор формирования и развития китайского романа  

Далте О. Ю. Темпи поширення та особливості використання буквених слів у сучасній китайській 

мові  

У Сяося. Об особенностях развития современной китайской научной фантастики  

Переклади китайської літератури 

Урусов В. Б. Творчість Бей Дао та його вірші “Букет” і “Відповідь”  
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Цзі Сяньлінь. Сутінки. Переклад з кит. Є. Гобової  

Китай та його сусіди 

Shevchenko O. Armenia and Armenians on the Silk Road in the 17th Century (According to Travel 

Diaries of the French Merchant Jean-Baptiste Tavernier)  

Повна версія журналу: https://chinese-studies.com.ua/uk/archive/2020/1 

________________________________________________________________________________ 

 

https://chinese-studies.com.ua/uk/archive/2020/1

