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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Китай збільшив обсяги імпорту цукру 

27.07.2020|08:30|Цукрові компанії України 

За даними митної служби Китаю, в червні 2020 року імпорт цукру збільшився на 196% — до 410 

тис. т, у порівнянні з минулим роком. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

Китай має намір збільшити імпорт цукру в поточному році, оскільки уряд послабив тарифний 

режим на імпорт цукру поза квотою. 

При цьому в Китаї діє квота на імпорт цукру в розмірі 1,95 млн т зі сплатою мита в 15%, яка 

повністю використовується. 

За прогнозами Комітету по сільському господарству, в 2020 роців Китаї виробництво цукру 

досягне 10,4 млн т, при рівні споживання 15,3 млн т. 

Джерело: http://www.ukrsugar.com/uk/post/kitaj-zbilsiv-obsagi-importu-cukru  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Китай вперше за 11 років став нетто-імпортером сталі 

27.07.2020| ГМК Центр  

Швидке відновлення економіки після пандемії коронавірусу зумовило короткостроковий 

наплив імпортної сталі 

У червні Китай вперше з першого півріччя 2009-го став нетто-імпортером сталі. Такого висновку 

дішли аналітики S&P Global Platts. 

Імпорт сталі в Китай у червні сягнцв 4,36 млн т, перевищивши експорт, що становив 3,07 млн т. 

Китайські металурги за місяць імпортували 2,48 млн т напівфабрикатів, переважно слябів і 

заготовки. 

http://www.ukrsugar.com/uk/post/kitaj-zbilsiv-obsagi-importu-cukru
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На думку експертів S&P, Китай став нетто-імпортером сталі у зв’язку зі швидким відновленням 

економіки після пандемії коронавірусу за рахунок державних стимулюючих заходів. 

«Зростання імпорту відповідає ринковим очікуванням, оскільки Китай став першою 

економікою, якій вдалося відновитися після пандемії коронавірусу», – наголосили експерти S&P 

Global Platts. 

Завдяки відновленню економіки та зростанню попиту на сталь Китай зміг тимчасово 

випередити іноземні ринки, що призвело до напливу імпортної сталі. 

Аналітики S&P Global Platts прогнозують зростання виробництва сталі в Китаї за підсумками 

2020 року на 2%. 

За даними Національного бюро статистики Китаю, в червні добова виплавка сталі сягнула 

історичного максимуму в 3,053 млн т. Коефіцієнт завантаженості сталеплавильних потужностей 

становив 91%. Обсяг виробництва в червні зріс на 4,5% в порівнянні з відповідним місяцем 

минулого року – до 91,6 млн т. 

Китай – найбільший виробник сталі в світі. За підсумками 2019 року китайські металургійні 

підприємства збільшили виробництво сталі на 8,3% в порівнянні з 2018-м – до 996,34 млн т. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-vpershe-za-11-rokiv-stav-netto-importerom-stali/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

UBS підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2020 рік до 2,5% 

28.07.2020|17:00| Міжнародне радіо Китаю  

У зв'язку з відновленням внутрішнього споживання та інвестицій Китаю UBS Group AG підвищив 

прогноз зростання китайської економіки з колишніх 1,5% до 2,5% у цьому році. 

Відповідно до нещодавньої доповіді UBS, економіка Китаю виросте на 5,5% і 6% у третьому та 

четвертому кварталах 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У доповіді 

сказано, що найсерйознішим ризиком для відновлення китайської економіки є повторний 

спалах нового коронавірусу в країні й за кордоном. 

У статті наголошується, що напруженість в китайсько-американських відносинах, очікування 

розірвання ланцюжка постачання і перспективи слабкого прибутку підприємств негативно 

впливає на довіру підприємств і торгівлю. Однак, макроекономічна політика Китаю в другій 

половині року буде надавати підтримку економічному розвитку. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-vpershe-za-11-rokiv-stav-netto-importerom-stali/
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На додаток до UBS, Oxford Economics недавно також підвищила річний прогноз ВВП Китаю з 2% 

до 2,5%. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200728/514380.html  

________________________________________________________________________________ 

 

Китай у червні скоротив імпорт коксівного вугілля на 4,3% 

29.07.2020| ГМК Центр  

Закупівлі металургійної сировини за півроку, навпаки, збільшилися 

Металургійні компанії Китаю в червні скоротили імпорт коксівного вугілля на 4,3% в порівнянні 

з відповідним місяцем минулого року – до 6,3 млн т. 

Про це повідомив Steel Orbis. 

За перше півріччя китайські металурги наростили закупівлі на 5,6% в порівнянні з відповідним 

періодом 2019-го – до 38,2 млн т. 

Китай у червні наростив імпорт коксівного вугілля з Австралії на 37,1% в порівнянні з травнем – 

до 2,08 млн т. Однак це лише на 0,9% більше в порівнянні з червнем 2019 року. 

Імпорт з Монголії в червні в порівнянні з червнем минулого року, навпаки, скоротився – на 

22,3%, до 2,1 млн т. А в порівнянні з травнем збільшився на 22,6%. 

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

припадає 22% від світового експорту. Австралія, в свою чергу, є найбільшим постачальником 

коксівного вугілля – 53% світового експорту. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-chervni-skorotiv-import-koksivnogo-vugillya-na-4-3/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай має намір стабілізувати сферу зовнішньої торгівлі та інвестицій шляхом інноваційного 

розвитку торгівлі послугами 

30.07.2020|14:38| Міжнародне радіо Китаю  

Китай має намір робити подальші кроки зі стабілізації сфери зовнішньої торгівлі та інвестицій, а 

також удосконалювати методи тестування у сфері інноваційного розвитку торгівлі послугами. 

Такі рішення були прийняті на виконавчому засіданні Держради КНР, яке пройшло відбулося 

під головуванням прем'єра Держради Лі Кецяна. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200728/514380.html
https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-chervni-skorotiv-import-koksivnogo-vugillya-na-4-3/
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Уряд Китаю надає велику увагу підтримці стабільності у сфері зовнішньої торгівлі та інвестицій. 

Лі Кецян окремо розпорядився ввести нові заходи для досягнення стійкого розвитку в цій сфері. 

«Найбільша невизначеність зараз пов'язана із зовнішнім середовищем, яка безпосередньо 

впливає на зовнішню торгівлю та інвестиції», — зазначив Лі Кецян. Він додав, що «оскільки ми 

працюємо над просуванням шести пріоритетних завдань, де стабільність є ключовим фактором, 

і шести сфер, де потрібні заходи захисту, ми повинні бути повністю готові до відповіді на нові 

виклики, які можуть виникнути на нашому шляху, особливо у справі збереження стабільності в 

глобальних виробничо-збутових ланцюжках, а також у зовнішній торгівлі та інвестиціях». 

Сьогодні ж було прийнято рішення про надання підтримки зовнішньоторговельним 

підприємствам для підвищення їх стійкості до ризиків. 

Модель «страхування кредиту плюс гарантія» повинна збільшити обсяг комерційного 

кредитування для зовнішньоторговельних компаній. 

Центральним, західним і північно-східним регіонам буде запропоновано використовувати свої 

сильні сторони та розмістити у себе трудомісткі галузі промисловості, орієнтовані на зовнішню 

торгівлю. Більш значну підтримку отримають нові форми ведення бізнесу, в тому числі 

транскордонна електронна комерція, закордонні склади та підприємства, що надають 

комплексні послуги у сфері зовнішньої торгівлі. Також будуть розширені ділянки для 

випробування видів торгівлі у формі ринкових закупівель з метою активізувати експорт 

продукції мікро-, малих і середніх підприємств. 

У Китаї будуть створюватися більш сприятливі політичні умови для інвестицій. Ключові проєкти 

з іноземним капіталом на рівних умовах отримають більші гарантії в землекористуванні та інших 

сферах. Спроститься процес акредитації високотехнологічних компаній з іноземними 

інвестиціями. 

Компанії з іноземними інвестиціями нарівні з китайськими підприємствами матимуть право 

подати заявку на спеціальну квоту на повторне кредитування і повторне дисконтування, а також 

нові кредити Експортно-імпортного банку Китаю. 

«Ми повинні забезпечити повну реалізацію вже введених заходів з надання допомоги. З огляду 

на гострі проблеми, такі як падіння замовлень, будуть розгорнуті ефективні заходи з метою 

допомогти підприємствам освоювати нові ринки та знаходити нові можливості. Ці політичні 

установки повинні в рівній мірі застосовуватися до всіх типів компаній», — сказав Лі Кецян. 

З 2016 року, як було встановлено Держрадою КНР, в 17 регіонах країни проводиться 

експеримент з інноваційним розвитком сектора торгівлі послугами, у тому числі в Шанхаї, 

провінції Хайнань, Пекіні та новому районі «Сюн'ань». На сьогоднішньому засіданні були 

прийняті подальші кроки в цьому напрямку. 
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Відповідно до стратегій регіонального розвитку експеримент з інноваційним розвитком сектора 

торгівлі послугами розшириться до 21 регіону. 

Будуть розглянуті додаткові заходи у сфері реформ для розширення відкритості у більшій 

кількості сфер і сприяння спрощенню процедур. Заходи включають розвиток медичного 

страхування у сфері транскордонної комерції, розширення китайсько-іноземного 

співробітництва в організації навчання, розширення сфери дії кваліфікованих операторів з 

імпорту та експорту технологій, а також відновлення міжнародного співробітництва в галузі 

спорту та туризму при постійних заходах з профілактики та контролю над епідемією COVID-19. 

Усі перелічені заходи допоможуть підняти відкритість Китаю на більш високий рівень. 

«Торгівля послугами може стимулювати модернізацію зовнішньої торгівлі Китаю та 

стимулювати високоякісний розвиток. Необхідно повною мірою використовувати роль торгівлі 

послугами у стабілізації загальної торгівлі й інвестицій», — зазначив Лі Кецян. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200730/515734.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei вперше обігнав Apple і Samsung і став світовим лідером за продажами смартфонів 

30.07.2020|15:59|Уніан 

Експерти вважають, що без пандемії коронавірусу китайська компанія не стала б лідером із 

продажу смартфонів. 

Китайська компанія Huawei вперше стала лідером із продажу смартфонів у світі. До цього 

дев'ять років поспіль перше місце займав Apple чи Samsung.  

Про це повідомляє Громадське із посиланням на аналітичну компанію Canalys.  

У другому кварталі 2020 року Huawei поставив 55,8 млн пристроїв, що на 5% нижче, ніж торік. 

Друге місце у Samsung, який поставив 53,7 мільйона смартфонів, що на 30% менше, ніж у 

другому кварталі 2019 року.  

Huawei досі підпадає під санкції США, через що у компанії падають поставки за кордон. Так, у 

другому кварталі вони впали на 27%.  

Натомість компанія виросла на внутрішньому ринку, збільшивши китайські поставки на 8% у 

другому кварталі. Наразі Huawei продає 70% своїх смартфонів на материковому Китаї.  

У Canalys вважають, що без пандемії коронавірусу китайська компанія не стала б лідером із 

продажу смартфонів. Адже Samsung має невелику присутність у Китаї з часткою ринку менш як 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200730/515734.html
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1%. А основні ринки компанії - Бразилія, Індія, США та країни Європи - постраждали від епідемії 

та запровадили обмеження.  

Як повідомляв УНІАН, продажі смартфонів преміум-класу (смартфони вартістю понад 400 

доларів) у першому кварталі 2020 року у порівнянні з першим кварталом 2019 року скоротилися 

на 13%. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/telecom/huawei-vpershe-stav-svitovim-liderom-za-

prodazhami-smartfoniv-novini-11095238.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін головував на нараді, присвяченій заслуховуванню думок і рекомендацій з 

економічної роботи 

31.07.2020|16:32| Міжнародне радіо Китаю  

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін 28 липня головував на нараді, присвяченій 

заслуховуванню думок і рекомендацій осіб, що не входять у КПК, з економічної ситуації та 

економічної роботи країни в другій половині цього року. 

Сі Цзіньпін підкреслив важливість правильного розуміння поточної економічної ситуації та 

детального аналізу, закликавши нарощувати зусилля з всебічного поглиблення реформ, 

активного подолання труднощів у розвитку, ризиків, викликів і тиску в різних секторах. 

Такі зусилля, за його словами, дозволять сформувати широкий консенсус і сконцентрувати 

енергію для подальшого просування реформ і розвитку, усунення різних ризиків і викликів. 

«Ми маємо тверду рішучість, непохитну волю та національну міць, щоб впоратися з цими 

викликами. У нас достатньо впевненості, потенціалу й мудрості для подолання будь-яких 

ризиків і випробувань. Жодна країна, жодна людина не зможе перешкодити історичному 

процесу великого відродження китайської нації», — підкреслив Сі Цзіньпін. 

Епідемічна ситуація в Китаї стабілізувалася, економічна діяльність в основному відновлена. У 

другому півріччі країна повинна скористатися сприятливою ситуацією й зміцнити досягнення, 

щоб заповнити втрати першої половини року. 

Сі Цзіньпін закликав невідступно дотримуватися основоположного принципу прагнення до 

прогресу при збереженні стабільності й нової філософії розвитку. Він закликав покращити 

координацію регулярних протиепідемічних заходів і зусиль з просування соціально-

економічного розвитку. 

https://www.unian.ua/economics/telecom/huawei-vpershe-stav-svitovim-liderom-za-prodazhami-smartfoniv-novini-11095238.html
https://www.unian.ua/economics/telecom/huawei-vpershe-stav-svitovim-liderom-za-prodazhami-smartfoniv-novini-11095238.html
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Необхідно забезпечити стабільність на шести фронтах і безпеку в шести сферах, послідовно 

втілювати в життя макроекономічну політику для досягнення бажаних результатів, покращувати 

стійкість і конкурентоспроможність китайських ланцюжків виробництва і постачання. 

Слід з більшою енергією просувати реформи та відкритість, стимулювати високоякісний 

економічний розвиток, належним чином забезпечувати добробут народу та ліквідувати 

наслідки повеней, підтримувати соціальну стабільність, прагнути до досягнення цілей 

соціально-економічного розвитку на поточний рік. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200731/516590.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У липні 2020 року в Китаї відзначили зростання PMI у виробничому секторі 

31.07.2020|16:32| Міжнародне радіо Китаю  

У липні 2020 року індекс менеджерів із закупівель /PMI/ у виробничому секторі Китаю 

підвищився до 51,1 з червневого показника, рівного 50,9. Про це свідчать дані, опубліковані в 

п'ятницю Державним статистичним управлінням КНР. 

Індекс PMI відбиває рівень ділової активності підприємств. Показник вище 50 свідчить про 

розширення виробничого сектора, нижче 50 — про його скорочення. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200731/516599.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ділові очікування китайських металургів у липні незначно знизилися 

31.07.2020| ГМК Центр  

Темпи зростання виробництва сталі сповільнилися на тлі зниження попиту 

У липні індекс ділових очікувань (PMI) в сталеливарної промисловості Китаю знизився на 0,1 п.п. 

в порівнянні з попереднім місяцем – до 49,2%. Показник нижче 50% свідчить про тенденції 

галузі до зниження. 

Про це повідомив Steel Orbis. 

Причина – сповільнення темпів зростання виробництва сталі на тлі незначного зниження 

попиту в Китаї. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200731/516590.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200731/516599.html
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Субіндекс виробництва сталі в липні знизився на 3 п.п., до 54,5%. З іншого боку, субіндекс нових 

замовлень зріс на 1,3 п.п. у порівнянні з попереднім місяцем – до 47,7%. 

Субіндекс експорту сталы за місяць збільшився на 11,6 п.п. – до 42,8%. До цього показник 

чотири місяці поспіль тримався на позначці нижче 40% через скорочення попиту у зв’язку з 

пандемією коронавірусу та високу конкуренцію на міжнародному ринку. 

Субіндекс запасів металопродукції на сталеливарних заводах знизився в липні на 4,1 п.п. в 

порівнянні з попереднім місяцем – до 40,2%. 

Аналітики Китайської федерації логістики і закупівель (CSLPC) очікують, що в серпні виробництво 

сталі в Китаї збільшиться на тлі покращення попиту після закінчення сезону дощів, що зумовить 

зростання цін на сталь. 

Нагадаємо, що в червні PMI сталеливарної промисловості Китаю знизився на 1,6 п.п. в 

порівнянні з попереднім місяцем – до 49,3%. Причина – незначне скорочення попиту на сталь 

у країні на тлі зростання її виробництва. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/dilovi-ochikuvannya-kitajskih-metalurgiv-u-lipni-neznachno-

znizilisya/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

https://gmk.center/ua/news/dilovi-ochikuvannya-kitajskih-metalurgiv-u-lipni-neznachno-znizilisya/
https://gmk.center/ua/news/dilovi-ochikuvannya-kitajskih-metalurgiv-u-lipni-neznachno-znizilisya/
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Китаї заборонили статтю Путіна: що сталося 

28.07.2020|11:59| Сьогодні 

Цензура відмовилася публікувати переклад пропагандистської статті президента Росії.  

Незважаючи на співпрацю Росії і Китаю в газовій галузі, офіційний Пекін заборонив публікацію 

на своїй території – в тому числі, і віртуально – переклад статті президента РФ Володимира 

Путіна про Другу світову війну.  

Про це повідомила «Медуза», посилаючись на дані сервісу WebSitePulse. 

Пропагандистська стаття російського президента «75 років Великої Перемоги: спільна 

відповідальність перед історією і майбутнім» була опублікована в червні в The National Interest. 

У ній Путін фактично виправдовує окупацію країн Балтії Радянським Союзом і змова нацистської 

Німеччини і сталінського СРСР - пакт Молотова - Ріббентропа. 

Її переклад з'явився на китайській версії пропагандистського сайту Sputnik 20 червня, але в той 

же день був заблокований. 

І хоча в прес-службі сайту подію ніяк не пояснили, експерти вважають, що Пекін таким чином 

утримується від просування політики Кремля, незважаючи на угоду про стратегічне партнерство 

російських і китайських державних ЗМІ. 

Таку поведінку Піднебесної професор глобальних комунікацій в Університеті штату Джорджія 

Марія Репникова пояснює нерівноцінністю співпраці КНР і РФ і тим, що Росія в набагато 

більшому ступені залежить від Китаю, ніж Китай від Росії. 

Нагадаємо, що перед 9 травня Володимир Путін звинуватив Польщу в змові з нацистською 

Німеччиною і поділі Чехословаччини, частково поклавши на Варшаву відповідальність за 

початок Другої світової війни. Цю ж тезу він повторює і в своїй статті. 

Джерело: https://www.segodnya.ua/world/wnews/v-kitae-zapretili-statyu-putina-chto-proizoshlo-

1466418.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.segodnya.ua/world/wnews/v-kitae-zapretili-statyu-putina-chto-proizoshlo-1466418.html
https://www.segodnya.ua/world/wnews/v-kitae-zapretili-statyu-putina-chto-proizoshlo-1466418.html
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У Китаї побудують прогулянкову дорогу в кронах дерев довжиною 19 км 

28.07.2020|12:15| ЦТС 

Уздовж всієї естакади будуть побудовані кімнати для відпочинку, оглядові майданчики і чайні 

будиночки.  

Сінгапурська студія LOOK Architects завершила першу фазу Fuzhou Forest Walkway – 

прогулянкової дороги довжиною 19 кілометрів, яка пройде на рівні крон дерев в китайському 

місті Фучжоу. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Еcobyt. 

Дизайнери студії вирішили зробити міських жителів ближче до природи завдяки прогулянкової 

доріжці на горі Чінньюшан, з якої відкривається вид на місто. 

Проєкт також надав можливість відкрити для відвідування багато частин Чінньюшан, які були 

недоступні для широкого загалу через близькість до військових таборів. Прогулянкова доріжка 

пройде поряд з покинутим кар'єром, який був перетворений в центр для відвідувачів. 

Головний вхід на Естакадну доріжку знаходиться в колишньому автобусному складі Xikezhan, в 

якому розташували лотки з їжею і напоями. З огляду на те, що Fuzhou Forest Walkway досить 

протяжна, архітектори передбачили всі зручності для відвідувачів. 

Уздовж всієї прогулянкової естакади будуть побудовані кімнати для відпочинку, оглядові 

майданчики і чайні будиночки. Вся структура також оснащена WIFI-зв'язком, інформаційними 

щитами з сенсорним екраном і моніторами трафіку відвідувачів, що дає проєкту можливість 

встановити нову планку для еко-маршрутів Китаю. 

Збереження навколишнього середовища є одним з основних пріоритетів проєкту. Кожна секція 

доріжки, зробленої з сталевих грат, складається з восьми модульних компонентів, які можна 

комбінувати, переставляючи по-різному. Це дасть можливість забезпечити природне світло. 

Обережно рознесені опорні стовпи мінімізують вплив на природу гори. 

Проєкт планується завершити в наступному році. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/07/28/v_kitae_postroyat_progulochnuyu_dorogu_v_kronakh_derev

ev_dlinoy_19_km_foto_59926  

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китай запустив три супутники. Вони шукатимуть темну матерію, збиратимуть «комерційні дані» 

та прогнозуватимуть погоду 

26.07.2020|15:36| Громадське 

Китай повідомив про успішний запуск трьох супутників на ракеті-носії «Чанчжен-4Б». Усі вони 

вийшли на задані орбіти, повідомляє китайське інформагентство «Сіньхуа». 

Зокрема, в космос запустили новий стереотопграфічний супутник «Цзиюань-3-03» із високою 

роздільною здатністю. Він разом із іншим супутником «Цзиюань-3-02» допомагатиме збирати 

«багатоспектральні дані» та отримувати «тривимірні зображення високої роздільної здатності». 

Як зазначає інформагентство, космічний апарат надаватиме дані для дослідження земельних 

ресурсів країни, попередження стихійних лих, розвитку сільського господарства, раціонального 

використання водних ресурсів та екологічного обстеження й міського планування. 

Окрім «Цзиюань-3-03», на орбіту вийшли ще два супутники, призначені «для знаходження 

темної матерії та збору комерційних даних відповідно», повідомляє «Сіньхуа». 

23 липня Китай успішно запустив з космодрому Веньчан на острові Хайнань свій перший зонд 

для дослідження Марса «Тяньмень — 1» («Питання до неба»). Він має дістатися до орбіти 

планети у лютому 2021 року. 

Китай із 2003 року активно розвиває власну космічну програму. На початку 2019 року 

Національне космічне агентство Китаю повідомило про успіх місії «Чан’е-4» — першу у світі 

посадку на темний бік Місяця (той, який не видно з поверхні Землі). 

До 2030-х років Китай планує побудувати власну базу на південному полюсі супутника Землі. 

Джерело: https://hromadske.ua/posts/kitaj-zapustiv-tri-suputniki-voni-shukatimut-temnu-

materiyu-zbiratimut-komercijni-dani-ta-prognozuvatimut-pogodu  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай знову випробував найбільший літак-амфібію у світі 

27.07.2020|18:12| Сьогодні 

Найбільший у світі літак-амфібія – представлений в 2016 році китайський AG600 «Куньлун» – 

вперше здійснив політ над морською акваторією. 

https://hromadske.ua/posts/kitaj-zapustiv-tri-suputniki-voni-shukatimut-temnu-materiyu-zbiratimut-komercijni-dani-ta-prognozuvatimut-pogodu
https://hromadske.ua/posts/kitaj-zapustiv-tri-suputniki-voni-shukatimut-temnu-materiyu-zbiratimut-komercijni-dani-ta-prognozuvatimut-pogodu
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Як повідомляє Xinhua, випробування літака проходили на його четвертий «день народження» – 

26 липня біля мису Туаньдао в східно-китайській провінції Шаньдун. 

Допускається, що ці польоти заклали основи для наступних етапів випробувань літака над 

морем і перевірки його характеристик. 

AG600 є власною розробкою КНР і був створений державною авіабудівною корпорацією AVIC. 

Його створення тривало сім років. 

Максимальна злітна вага літака-рекордсмена – 53,5 тонни. Він оснащений чотирма 

турбогвинтовими двигунами WJ6 злітною потужністю по 5,1 тисячі кінських сил, а також може 

перевозити до 50 осіб і перебувати в повітрі до 12 годин. 

За офіційною версією Пекіна, він призначений для гасіння пожеж і проведення рятувальних 

робіт на воді. Свій перший політ у Китаї AG600 здійснив у 2017 році. 

А в жовтні 2018 року завершилися інші випробування гіганта – «Куньлун» вперше злетів з води. 

Джерело: https://www.segodnya.ua/ua/world/wnews/kitay-snova-ispytal-samyy-bolshoy-samolet-

amfibiya-v-mire-video-1466297.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї створено перший в світі шумозахисний тунель для високошвидкісної залізниці 

28.07.2020|14:25| ЦТС 

Загальна довжина споруди становить 847 метрів. 

Завершено будівництво першого в світі шумозахисного тунелю на ділянці високошвидкісної 

залізниці між Пекіном і новим районом Сюн'ань міського округу Баодін на півночі провінції 

Хебей. Залізниця розрахована на швидкість руху поїздів 350 км / ч. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Залізниці світу. 

Загальна довжина споруди становить 847,25 м. Основна конструкція являє собою сталевий 

каркас округлої форми з прольотами довжиною 12,08 м. і висотою 9,4 м., покритий металевими 

звукоізоляційними панелями загальною площею 22 тис. кв. м., які здатні звести до мінімуму 

рівень шуму, що йде від високошвидкісної лінії. 

При будівництві тунелю застосовувався цілий ряд передових технологій, наприклад зварювання 

аркових конструкцій без присадочного металу. 

Відзначається, що об'єкт в цілому був побудований з випередженням графіка майже на 

півмісяця. 

https://www.segodnya.ua/ua/world/wnews/kitay-snova-ispytal-samyy-bolshoy-samolet-amfibiya-v-mire-video-1466297.html
https://www.segodnya.ua/ua/world/wnews/kitay-snova-ispytal-samyy-bolshoy-samolet-amfibiya-v-mire-video-1466297.html
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Введення в експлуатацію нової високошвидкісної магістралі дозволить добиратися з району 

Сюн'ань до Пекіна і міста Тяньцзінь всього за 30 хв, а до міста Шицзячжуан - за 1 годину. 

Про плани будівництва міжміської залізниці Пекін-Сюн'ань в Китаї було оголошено 28 лютого 

2018 року. Проєкт, в який інвестовано 33,5 млрд юанів (4,7 млрд доларів), розглядається в якості 

важливого фактора скоординованого розвитку регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей. 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що Китай планує побудувати більше 2 тис. км. 

високошвидкісних залізничних ліній в 2020 році. Всього в поточному році Китай має намір 

збільшити загальну протяжність залізничних ліній на 4,4 тис. кілометрів. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/07/28/v_kitae_sozdan_pervyy_v_mire_shumozaschitnyy_tonnel_dly

a_vysokoskorostnoy_zh_d_59932   

________________________________________________________________________________ 

 

Найпотужніший у світі електровоз створили в Китаї 

30.07.2020|20:45| Інтерфакс-Україна 

Китайські CRRC Zhuzhou Locomotive Co. і China Energy Investment Corp. розробили надпотужний 

електровоз, повідомляє агентство «Сіньхуа». 

Локомотив дістав назву «Шень-24» (Shen-24). Його потужність становить 28,8 тис. КВт, тягова 

сила - 2280 кH. Це світовий рекорд. Попереднє досягнення належало електровозу потужністю 

14,4 тис. КВт. 

«Шень-24» складається з шести секцій і має 106 метрів завдовжки. Він може розвивати 

швидкість до 120 км/год і переміщувати вантажний потяг масою до 10 тис. тонн ділянкою з 

ухилом 1,2%. 

Порівняно з попередніми моделями новий електровоз не лише потужніший, а й більш 

інтелектуальний, безпечний та екологічно чистий, заявив представник CRRC Ван Вей. 

Новий локомотив курсуватиме залізницею Шеньму-Шочжоу між двома багатими на вугілля 

провінціями Шеньсі та Шаньсі. Ця залізниця є однією з важливих артерій для постачання 

енергоресурсів у Китаї. 

CRRC Zhuzhou Locomotive Co. є однією з провідних у КНР із розробки та виробництва рухомого 

складу. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/678039.html  

________________________________________________________________________________ 

https://cfts.org.ua/news/2020/07/28/v_kitae_sozdan_pervyy_v_mire_shumozaschitnyy_tonnel_dlya_vysokoskorostnoy_zh_d_59932
https://cfts.org.ua/news/2020/07/28/v_kitae_sozdan_pervyy_v_mire_shumozaschitnyy_tonnel_dlya_vysokoskorostnoy_zh_d_59932
https://ua.interfax.com.ua/news/general/678039.html
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Китай запустив конкурента навігаційної системи GPS 

31.07.2020|09:23| УНІАН 

За неофіційними даними, на розгортання супутникового угруповання Beidou-3 і відповідних 

наземних систем китайська влада витратила близько $10 млрд. 

Голова Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у церемонії, присвяченій запуску навігаційної супутникової 

системи Beidou-3. 

Ця система є конкурентом систем супутникової навігації, в тому числі найбільш поширеної у світі 

— американської GPS. Загальне число супутників всіх трьох фаз проєкту Beidou становить 55 

космічних апаратів. Останній супутник угруповання був виведений на орбіту в червні 2020 року, 

повідомляє kommersant з посиланням на агентство «Сіньхуа». Реалізація проєкту супутникової 

навігації Beidou почалася в Китаї в 2000 році. В рамках першої фази Beidou-1 була розгорнута 

група супутників для навігації на території Китаю. В рамках другої фази Beidou-2 до 2012 року 

була створена система супутникової геолокації по Азіатсько-Тихоокеанському регіону. Beidou-3 

охоплює всю поверхню Землі. За неофіційними даними, на розгортання супутникового 

угруповання Beidou-3 і відповідних наземних систем китайська влада витратила близько $10 

млрд. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/gps-kitay-zapustiv-konkurenta-navigaciynoji-sistemi-gps-

novini-11095910.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вчені відновили розкішну колісницю, знайдену в стародавній гробниці 

01.08.2020|12:32| Апостроф 

У Китаї вчені в рамках трирічного проєкту буквально по шматочках відновили унікальну і 

розкішну колісницю, яка була виявлена в стародавній гробниці. 

Про це повідомляє Archaeology News Network з посиланням на дані Інституту археології 

провінції Шеньсі. 

Йдеться про бронзової колісниці, датованій періодом правління династії Західна Чжоу (1046-

771 роки до нашої ери). 

Археологи виявили її ще в 2014 році при проведенні розкопок на ділянці Чжоуюань на 

північному заході Шеньсі. Коли її розкопали, вона була роздроблена на тисячі фрагментів. Поруч 

з нею виявили останки чотирьох коней. Це означає, що поховання належало багатій і впливовій 

https://www.unian.ua/science/gps-kitay-zapustiv-konkurenta-navigaciynoji-sistemi-gps-novini-11095910.html
https://www.unian.ua/science/gps-kitay-zapustiv-konkurenta-navigaciynoji-sistemi-gps-novini-11095910.html
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людині. Колісницю вирішили відновити. Унікальний проєкт розрахований на три роки. Зараз він 

підійшов до кінця. 

 

Фото: Archaeology News Network 

Зібравши артефакт по шматочках, вчені зуміли визначити точні розміри. Довжина колісниці 

становила 3,13 метра, ширина - 2,7 метра, а висота - 1,5 метра. Звичайно ж, вона не була відлита 

з бронзи. 

Це була дерев'яна колісниця, покрита зверху приблизно 400 бронзовими деталями. Причому 

більшість з них до того ж були інкрустовані бірюзою. Обода коліс також була виготовлена з 

бронзи. 

 

Фото: Archaeology News Network 
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Фото: Archaeology News Network 

 

Фото: Archaeology News Network 

Аналіз показав, що слідів тертя на колесах практично немає. Немає таких слідів і в самому візку. 

Це вказує на те, що колісниця використовувалася за призначенням дуже рідко або не 

використовувалася взагалі. Можливо, це було спеціальний церемоніальний транспортний 

засіб, за допомогою якого важливий сановник міг би пересуватися в потойбічному світі. 

Особу власника гробниці і колісниці поки встановити не вдалося. Однак відомо, що в місті 

Чжоуюань, де був знайдений цей артефакт, проживав принц Данфі, один з перших 

представників правлячої еліти сім'ї Чжоу. Це місто відоме ще й як колиска династії Західна Чжоу. 

Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/society/culture/2020-08-01/uchenyie-vosstanovili-

roskoshnuyu-kolesnitsu-naydennuyu-v-drevney-grobnitse/205162 

_______________________________________________________________________________  

https://apostrophe.ua/ua/news/society/culture/2020-08-01/uchenyie-vosstanovili-roskoshnuyu-kolesnitsu-naydennuyu-v-drevney-grobnitse/205162
https://apostrophe.ua/ua/news/society/culture/2020-08-01/uchenyie-vosstanovili-roskoshnuyu-kolesnitsu-naydennuyu-v-drevney-grobnitse/205162
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КОРОНАВІРУС 

 

Центральний уряд Китаю надасть необхідну підтримку Сянґану в боротьбі з COVID-19 

28.07.2020|16:47| Міжнародне радіо Китаю  

Офіційний представник Канцелярії Держради КНР у справах Сянґана та Аоменя заявив, що 

центральний уряд Китаю надасть необхідну підтримку Сянґану в боротьбі з епідемією нової 

коронавірусної інфекції. 

Представник канцелярії зазначив, що центральний уряд надає пильну увагу повторному 

спалаху COVID-19 у Сянґані й надзвичайно стурбований здоров'ям і безпекою його жителів. 

Центральний уряд продовжить підтримувати Сянґан у боротьбі з COVID-19, особливо в таких 

питаннях, як розширення можливостей тестування на нуклеїнові кислоти та прискорене 

будівництво тимчасових карантинних і лікувальних центрів, щоб у найкоротші терміни взяти 

епідемію під контроль. 

За словами представника канцелярії, зараз головне завдання Сянґана — стримати поширення 

епідемії. Він висловив сподівання, що представники всіх верств гонконзького суспільства 

нададуть всебічну підтримку адміністрації району при реалізації контрольно-профілактичних 

заходів. «Завдяки енергійній підтримці центрального уряду й безкорисливій допомозі 

внутрішніх регіонів Сянґан обов'язково здобуде перемогу в битві з епідемією», — додав 

представник канцелярії. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200728/514379.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Концепція «народ — понад усе» в протиепідемічній практиці 

29.07.2020|18:53| Міжнародне радіо Китаю  

Після початку епідемії нового коронавірусу, що сталася найбільш серйозною подією в 

громадській охороні здоров'я з небувало швидкими темпами та самими великими масштабами 

поширення в країні після проголошення КНР, під керівництвом ЦК КПК, ядром якого є Сі 

Цзіньпін, Китай наполягає на тому, щоб ставити життєву безпеку і здоров'я народних мас на 

перше місце всієї роботи, вся країна була мобілізована на народну війну з епідемією нового 

коронавірусу, що повністю продемонструвало китайську концепцію прав людини, в центрі якої 

перебуває народ. 

Забезпечувати розвиток, завжди працювати на благо народу 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200728/514379.html
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З лютого по квітень для підприємств Китаю знизили або звільнили їх від тарифів на три види 

соціального забезпечення та страхування для співробітників. Це допомогло їм зекономити суму 

340 млрд 27 млн юанів; 3,45 млн підприємств змогли повернути тарифи на загальну суму 46,5 

млрд юанів. 

Протиепідемічна робота в країні жодним чином не завадила наміченій роботі з ліквідації 

бідності. КПК дала обіцянку перед народом країни, що у 2020 році в країні повинна буде 

остаточно ліквідована бідність відповідно до поточних критеріїв життєвих умов у країні. 

Обіцянка завжди має бути виконана без будь-яких умов. 

З народом у серці: різні права населення ефективно забезпечені 

У Китаї прийняли унікальну інтелектуальну технологію для запобігання й контролю над 

епідемією — «зелений код здоров'я», що є прекрасним засобом для уникнення інфекції нового 

коронавірусу при пересуванні населення та відновлення виробництва. 

Державні стандарти «зеленого коду здоров'я» виготовлені з повним урахуванням захисту 

відомостей про особисте життя та секретну інформацію, при його використанні здійснена 

нормалізація зборів, опрацювання та користування інформацією про здоров'я. 

Єдина доля: міжнародне співробітництво в боротьбі з пандемією 

Китай на початку проінформував Всесвітню організацію охорони здоров'я про виникнення 

епідемії, поділився послідовністю гена нового коронавірусу, провів міжнародну 

протиепідемічну експертну співпрацю. Китай завоював дорогоцінний час для світу в боротьбі з 

пандемією, довівши тим самим, що КНР є відповідальною державою. 

З поширенням коронавірусу в усьому світі станом на кінець травня, Китай зі 180 країнами та 

понад 10 міжнародними організаціями поділився варіантами щодо запобігання та контролю 

над пандемією, в різний час на запрошення направляв медичні бригади в низку країн, надавав 

екстрену допомогу 150 країнам і 4 міжнародним організаціям, надав усі можливі умови для 

закупівель медичних засобів і обладнання іншими країнами у своїй країні. 

18 травня відкрилася відеоконференція Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я 73 скликання, на 

якій Китай обіцяв надати китайські вакцини від COVID-19 в якості глобальної громадської 

продукції, як тільки вони будуть готові до використання. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200729/515238.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200729/515238.html
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Пекін розширює тестування на COVID-19 

30.07.2020|16:44| Міжнародне радіо Китаю  

Пекін розширює тестування на коронавірусну інфекцію в районі Чанпін після того як там 

виявлені два випадки коронавірусної пневмонії. Про це повідомила 29 липня на прес-

конференції заступник голови районної адміністрації У Бінь. 

За її словами, обидва нових захворювання пов'язані з раніше підтвердженими випадками в 

Даляні. 606 осіб з будівлі, де проживають хворі, були протестовані на наявність нуклеїнових 

кислот. Всі результати виявилися негативними. При цьому у 12,649 жителів із сусідніх будинків 

також були взяті зразки, які до теперішнього часу не підтвердили наявність вірусу, зазначила У 

Бінь. 

Компетентні відомства оперативно організували епідеміологічні дослідження. Зразки були взяті 

також у житлових приміщеннях і місцях, які відвідували хворі, всі тести показали негативні 

результати, додала вона. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200730/515857.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

У Китаї за добу виявлено 138 нових випадків зараження коронавірусом 

31.07.2020|08:56| Інтерфакс-Україна  

За минулу добу в Китаї виявлені 138 нових інфікованих COVID-19: 127 хворих в активній формі і 

11 безсимптомних носіїв, повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті. 

123 активних випадки зафіксовано всередині країни: 112 - в Синьцзян-Уйгурському 

автономному районі КНР, 11 - в північно-східній провінції Ляонін. Ще чотири активних і п'ять 

безсимптомних «імпортовані». 

За попередню добу було виявлено 126 нових інфікованих: 105 хворих в активній формі і 21 

безсимптомний носій. 

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4 тис. 634 людини, зареєстровано 

84 тис. 292 активних випадків зараження при 2 тис. 063 ввізних. 

На китайських територіях поза материковою частиною країни виявлено 149 нових випадків 

захворювання, всі - в Гонконгу. З початку пандемії в трьох районах зареєстровано 3 тис. 664 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200730/515857.html
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хворих з коронавірусом: в Гонконгу - 3 тис. 151 (25 випадків смертельного результату), в Макао 

- 46, на Тайвані - 467 (сім випадків смерті). 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/678103.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Не потребуємо чужих технологій». Китай відреагував на звинувачення в кібератаках на 

компанію-розробник вакцини від коронавірусу 

31.07.2020|17:00| НВ 

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували інформацію про кібератаки на 

американську компанію Moderna, яка займається випробуваннями вакцини від коронавірусу. 

Як повідомляє CGTN, офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу заявив, що 

кібератака не пов'язана з Китаєм. Він назвав звинувачення «чутками і наклепом»: 

«Останнім часом так звані джерела деяких урядових відомств США часто звинувачують Китай в 

кібератаках з метою розкрадання американських технологій в області досліджень і розробок 

вакцин, але при цьому вони ніколи не надавали ніяких доказів». 

Веньбінь додав, що Китай «є світовим лідером в області незалежних досліджень і розробок 

вакцин проти коронавірусу», тому не має потреби в крадіжці чужих технологій. 

«Ми більшою мірою стурбовані тим, що окремі країни, схильні до розкрадання конфіденційної 

інформації, можуть вдатися до допомоги хакерів і вкрасти китайські розробки», - заявив він. 

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на джерело в органах безпеки повідомило, що 

пов'язані з урядом Китаю хакери намагалися викрасти інформацію в біотехнологічної компанії 

Moderna, що займається розробкою вакцини від коронавірусу в США. 

До цього Мін'юст США звинуватив китайських хакерів у зломі комп’ютерних систем розробників 

вакцини від коронавірусу. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-nibito-namagavsya-vikrasti-dani-pro-vakcinu-

vid-koronavirusu-vidpovid-kitayu-ostanni-novini-50103420.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/678103.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-nibito-namagavsya-vikrasti-dani-pro-vakcinu-vid-koronavirusu-vidpovid-kitayu-ostanni-novini-50103420.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-nibito-namagavsya-vikrasti-dani-pro-vakcinu-vid-koronavirusu-vidpovid-kitayu-ostanni-novini-50103420.html
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45 нових випадків COVID-19 виявлено в континентальній частині Китаю за добу 

01.08.2020|18:49| Міжнародне радіо Китаю  

У п'ятницю в континентальній частині Китаю було зафіксовано 45 нових підтверджених випадків 

зараження COVID-19, з яких 39 виявилися локальними. Про це заявив у суботу Державний 

комітет у справах охорони здоров'я КНР. Серед нових локальних випадків зараження 31 був 

виявлений у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, 8 — у провінції Ляонін, сказано в 

щоденному звіті комітету. Летальних випадків від цього захворювання або випадків з підозрою 

на зараження COVID-19 у п'ятницю зареєстровано не було, заявили у відомстві. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200801/517171.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Зеленський ввів тимчасовий безвіз для туристів з Китаю 

28.07.2020|12:52| Укрінформ 

Президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян 

Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.  

Відповідний указ № 295/2020 опублікований на сайті глави держави. 

“Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в 

Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної 

Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні 

не перевищує 30 днів протягом 180 днів”, - зазначається в документі. 

Указ підписано “з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною 

Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму”. 

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий 

режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату 

Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за пів року. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3071382-zelenskij-vviv-timcasovij-bezviz-dla-

turistiv-z-kitau.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Екополіс ХТЗ» почав співпрацювати з китайським оператором технопарків 

28.07.2020| ГМК Центр  

Компанії стануть партнерами у сфері розробок та у залученні китайських і міжнародних 

резидентів в «Екополіс ХТЗ» 

Багатогалузевий бізнес-парк «Екополіс ХТЗ» (Ecopolis HTZ) уклав меморандум про співпрацю з 

великою китайською інвестиційно-промисловою компанією Tus-Holdings. Про це йдеться в 

повідомленні, опублікованому на сайті бізнес-парку. 

За умовами меморандуму, «Екополіс ХТЗ» і Tus Sunergy Company стануть партнерами у сфері 

розробок і в залученні китайських та міжнародних резидентів в «Екополіс ХТЗ», а також в галузі 

інжинірингу, постачання й будівництва. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3071382-zelenskij-vviv-timcasovij-bezviz-dla-turistiv-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3071382-zelenskij-vviv-timcasovij-bezviz-dla-turistiv-z-kitau.html
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Також планується, що на території харківського бізнес-парку створить офіційне представництво 

університет Цінхуа. 

«Ця співпраця допоможе бізнес-парку «Екополіс ХТЗ» стати органічною частиною глобального 

інноваційно-індустріального процесу, а Харків отримає можливість стати одним з помітних на 

карті світу інтелектуальних, технологічних і наукових хабів», – коментує Віталій Баранніков, 

директор керуючої компанії «Екополіса ХТЗ». 

Дочірнє підприємство Tus-Holdings – це вже другий бізнес-резидент парку «Екополіс ХТЗ», що 

представляє сферу високотехнологічних розробок, інновацій та інвестицій. У травні 2020 року 

парк підписав меморандум з великим китайським виробником телекомунікаційного 

устаткування ZTE Сorporation. 

«Екополіс ХТЗ» – довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського, 

який створюється на базі площ Харківського тракторного заводу. Плановий обсяг інвестицій 

становить $1 млрд до 2033 року. На території парку планується створити не менше 10 тис. 

робочих місць. 

Холдинг Tus-Holdings Co., Ltd. володіє акціями близько 800 зареєстрованих на біржі компаній з 

сукупними активами під управлінням майже 200 млрд юанів у сфері розробок і виробництва 

екологічного обладнання, бізнесу з видалення твердих відходів, управління науково-

технологічними та індустріальними парками, бізнесу у сфері освіти, інвестування у венчурні 

проєкти й акселерації стартапів. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/ekopolis-htz-pochav-spivpracjuvati-z-kitajskim-operatorom-

tehnoparkiv/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Безвіз для Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами, - МЗС 

30.07.2020|01:09|РБК-Україна 

У міністерстві не побачили зв'язку між скасуванням віз і політикою інших країн щодо КНР 

Надання безвізового режиму в'їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими 

державами. Введення безвізу для громадян є суверенним правом. 

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає «Радіо Свобода». 

У відомстві зазначили, що формування і реалізація візової політики, в тому числі, введення 

візового чи безвізового режиму для громадян іноземних держав є суверенним правом кожної 

держави. 

https://gmk.center/ua/news/ekopolis-htz-pochav-spivpracjuvati-z-kitajskim-operatorom-tehnoparkiv/
https://gmk.center/ua/news/ekopolis-htz-pochav-spivpracjuvati-z-kitajskim-operatorom-tehnoparkiv/
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«Не вбачається жодного взаємозв'язку між зазначеним рішенням України та політикою інших 

країн щодо КНР. Відповідно, дане рішення не може мати впливу на відносини України з іншими 

країнами», - зазначили в повідомленні. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/bezviz-kitaya-povliyaet-otnosheniya-ukrainy-

1596061068.html  

________________________________________________________________________________ 

 

Ринок китайських нових легкових авто в Україні за півроку виріс на 20%. 

30.07.2020|16:30|Укрінформ 

В Україні за січень-червень 2020 року придбано та зареєстровано на 20% більше китайських 

нових легкових автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року і їх частина на 

українському ринку зросла до 3,6%. 

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром). 

«Не дивлячись на те, що ринок нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з першим 

півріччям 2019 року зменшився на 4%, про що вже писав Укравтопром, продажі китайських 

автомобілів на ньому ростуть. Так, з початку року українці придбали і зареєстрували понад 1,3 

тис. нових легковиків з Піднебесної, що на 20% більше, ніж рік тому. у результаті чого частка 

китайських машин на ринку нових легкових авто зросла з 2,8% до 3,6% «, - говориться в 

повідомленні. 

Більше 90% реалізованих в Україні в цьому році китайських автомобілів припало на три бренди: 

CHERY (793 шт.), HAVAL (306 шт.) і FAW (124 шт.). 

Найпопулярнішим автомобілем китайського виробництва став CHERY «Tiggo 2». З січня по 

червень цей субкомпактний кросовер вибрали 375 покупців. 

На другому місці також представник сімейства CHERY – «Tiggo 7», в активі якого 227 реєстрацій 

за півроку. 

Замикає лідерську трійку з результатом 202 продажі середньорозмірний кросовер HAVAL «H6». 

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за січень-червень 2020 року придбано та зареєстровано 

близько 37,1 тисяч нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період 

минулого року. 

Джерело: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3073035-rynok-kitajskih-novyh-legkovyh-

avto-v-ukraine-za-polgoda-vyros-na-20.html 

________________________________________________________________________________ 

https://www.rbc.ua/ukr/news/bezviz-kitaya-povliyaet-otnosheniya-ukrainy-1596061068.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/bezviz-kitaya-povliyaet-otnosheniya-ukrainy-1596061068.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3073035-rynok-kitajskih-novyh-legkovyh-avto-v-ukraine-za-polgoda-vyros-na-20.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3073035-rynok-kitajskih-novyh-legkovyh-avto-v-ukraine-za-polgoda-vyros-na-20.html


 

28 

 

      

КИТАЙ – США 
 

Обвинувачення Китаю американським політиком отримало супротив 

29.07.2020|10:06| Посольство КНР в Україні 

Недавно Держсекретар США Майкл Помпео виступив з промовою у Президентській бібліотеці 

та музеї Річарда Ніксона, в якій висловив заперечення і напад на Китай. Він заявив, що політика 

президента Ніксона щодо Китаю, розпочата майже 50 років тому, «провалилась», і закликав до 

так званої «війни між вільним світом і тиранією». Цей жахливий виступ політика, якого 

американські ЗМІ назвали «найгіршим державним секретарем в історії», однозначно отримав 

супротив розсудливих людей зі всього світу, включаючи й США. 

Річард Хаас, президент відомого американського аналітичного центру «Американська рада з 

питань міжнародних відносин», написав у «Washington Post», що в промові Помпео «немає 

розуміння історії, не має розуміння Китаю чи США». Метою контактування президента Ніксона 

з Китаєм було використання сили Китаю для боротьби з Радянським Союзом, і він не мав на 

меті змінювати внутрішню політику Китаю. Історичний результат полягав у тому, що США цим 

виграли холодну війну. Один факт, про який Помпео не згадав, – це те, що Китай не воював у 

жодній з війн після 1979 року, а також не застосував воєнну силу для об'єднання Тайваню. 

Визначення майбутнього Китаю чи його зміна точно не входить у рамки можливостей 

Сполучених Штатів, і США все ще потрібно співпрацювати з Китаєм у багатьох питаннях, таких 

як зміни клімату та нерозповсюдження ядерної зброї. США змушують союзників не 

використовувати китайську технологію 5G, але водночас не можуть запропонувати союзникам 

альтернативних варіантів. Вся промова сповнена опортунізмом. 

Автор книги «Кінець на початку: крах Радянського Союзу» Карлос Мартінес вважає, що підйом 

Китаю не слід сприймати як загрозу. Досягнення Китаю після столітнього занепаду – 

становлення однією з найбільш технологічно розвинених країн світу та допомога сотням 

мільйонів людей вийти з бідності заслуговує на похвалу. Великі держави повинні мирно 

співіснувати та домагатися взаємовиграшу – це не тільки можливо, але й необхідно. 

25 липня вчені та активісти з 48 країн спільно підписали заяву «Нова холодна війна проти Китаю 

– війна проти інтересів людства». Заява була також підписана колишніми посадовими особами 

Міністерства оборони США, які зараз у відставці та лідерами лівих політичних партій Європи. 

Повний текст заяви: 

«Ми вказуємо на все висхідну агресивність заяв, а також дій, що вживаються урядом США щодо 

Китаю. Це являє собою загрозу миру на планеті та є перешкодою на шляху успішного вирішення 
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людством надзвичайно серйозних і загальних для всіх проблем, таких як зміна клімату, 

контроль над пандемією, расова дискримінація та економічний розвиток. 

З цієї причини ми вважаємо, що розв'язання Нової Холодної Війни повністю суперечить 

інтересам людства. Ми ж виступаємо на захист максимально широкого глобального 

співробітництва, щоб впоратися з величезними і складними завданнями, що стоять перед 

родом людським. 

Тому ми закликаємо США відмовитися від своїх погроз про розв'язання Холодної Війни, а також 

інших небезпечних загроз миру на землі, таких як вихід з угоди з ядерних ракет середньої та 

меншої дальності; відхід від паризьких домовленостей зі зміни клімату та вихід з організацій 

ООН. США також слід припинити чинити тиск на інші країни з метою змусити їх прийняти ці 

небезпечні позиції. 

Ми виступаємо за те, щоб Китай і США будували свої взаємини на основі взаємного діалогу, 

концентруючи увагу на загальних питаннях, здатних об'єднати людство». 

Перегляньмо оцінки інших західних ЗМІ та експертів: 

Колишній помічник держсекретаря США у справах Східної Азії й Тихого океану Деніел Рассел 24 

липня заявив, що промова Помпео повна нападок на Китай, — «примітивна та неефективна», 

«гнівна істерика» і «постійне ідеологічне гарчання матимуть протилежний ефект. 

Американський журнал «Vanity Fair» заявив: «Нав'язливість Помпео покарати Пекін поставила 

нас у безвихідь та безпорадність. Його авторитет настільки низький, що люди сумніваються в 

його висловлюваннях. 

New York Times заявив, що «Помпео знищив репутацію, яку будував Державний департамент 

протягом багатовікової служби та пожертвування». 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно ще раз підкреслила, що підтримка співпраці з 

Китаєм має «значні стратегічні переваги» для ЄС. 

Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан заявив, що Європа не повинна підтримувати логіку 

вибору однієї сторони, нормальні дипломатичні, економічні та торговельні взаємодії між 

Китаєм та ЄС з його багатьма країнами-членами є впорядкованими відповідно до встановлених 

домовленостей. 

Відомий британський політолог Мартін Жак прямо заявив, що США є крайнім прикладом 

«гегемонічної паніки», намагаючись використовувати торгові угоди в обмін на антикитай 

Британії, щоб врятувати американську гегемонію. 

Financial Times 23 травня повідомляв, що, хоча Помпео високо оцінив американсько-британські 

«особливі відносини» під час свого недавнього візиту до Великобританії, проте Великобританія 
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ретельно уникала цього терміну. «У липні 2020 року британські та американські визначення 

світової ситуації та національної безпеки не здаються повністю на одному шляху». 

Ще один коментар «Financial Times» є більш актуальним: Великобританія повинна зайняти 

довгострокову точку зору. Якщо Британія відмовиться від можливостей Китаю, інші країни світу 

скористаються можливостями Китаю. Виступ Помпео змусив людей відчувати себе як виступ у 

передвиборчій кампанії. «Апетит стає все більшим, а розсудливості стає все менше». 

Джерело: https://www.facebook.com/chinaembua/posts/177808740386234 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай відповість рішуче, але розумно на нерозсудливість США — глава МЗС КНР 

29.07.2020|18:01| Міжнародне радіо Китаю  

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Франції Жан-Івом 

Ле Дріану та поділився своєю думкою про китайсько-американські відносини. 

Ван Ї заявив, що зараз відносини Китаю та США стали предметом занепокоєння для 

міжнародної спільноти. Глибинною причиною цього є те, що окремі політичні сили у США, 

виходячи з політичних міркувань напередодні виборів і потребуючи зберегти однополярність і 

гегемонію, не зупиняються ні перед чим у прагненні заперечити історію китайсько-

американських відносин, справити на Китай безглуздий тиск у всіх аспектах, нескінченно 

здійснювати замахи на ключові інтереси Китаю, завдавати удару по соціальній системі, обраній 

китайським народом, обмовляти керівну партію — плоть від плоті народу Китаю. Ці дії США 

зневажають саму основу взаємодії між державами, руйнують фундамент стандарту 

міжнародних взаємин, і для такої поведінки є тільки одне пояснення: «гегемонія». 

Ван Ї заявив про заклопотаність, викликану нещодавнім виступом держсекретаря США Майка 

Помпео, яким останній спробував знову оживити ідеологічні суперечності та втягнути світ у нову 

холодну війну. Привид маккартизму, повернутого зі звалища історії, і теорії змови здатний не 

тільки зіштовхнути в безодню протистояння відносини Китаю та США, але й створити небезпеку 

для майбутнього всього людства, заявив Ван Ї. 

Ван Ї зазначив, що реалізація політичного принципу «Америка — перш за все» веде США 

шляхом унілатералізму, зневаги до міжнародних зобов'язань і порушення міжнародного права. 

Кількість міжнародних договорів та угод, з яких США вийшли за чинної адміністрації, вже 

перевищила подібні випадки, що трапилися при всіх попередніх керівниках держави. Міністр 

заявив, що Китай готовий відповісти рішуче, але розумно на подібну нерозсудливість США. 

https://www.facebook.com/chinaembua/posts/177808740386234
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Китай має намір вжити всіх можливих рішучих контрзаходів у відповідь на провокації США, 

зокрема на примусове закриття консульства в Х'юстоні, зробити все можливе для збереження 

багаторічного позитивного досвіду китайсько-американських відносин і відновлення стабільних 

і взаємовигідних зв'язків заради інтересів народів двох країн і світу загалом і, згуртувавшись з 

іншими державами, дати відсіч унілатералізму та гегемонії, захистити мир і розвиток усього 

світу. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200729/515188.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США застосували Глобальний акт Магнітського проти Китаю 

31.07.2020|20:40| Укрінформ 

Уряд США оголосив про введення санкцій проти однієї урядової структури Китаю, а також її 

високопоставлених посадовців, причетних до масових арештів і тортур, вчинених проти 

етнічних меншин в Сінцзянсько-Уйгурському автономному окрузі. 

Обмеження запроваджені на підставі Глобального акту Магнітського, йдеться в офіційній заяві 

Міністерства фінансів США. 

Зокрема, вказується, що Сполучені Штати вводять обмеження проти Сінцзянського виробничо-

будівельного корпусу (СВБК), який є напіввійськовим формуванням, а також заступника 

секретаря партії - командувача СВБК та колишнього політичного комісару корпусу. 

«Установа та її посадовці покарані за причетність до серйозних порушень прав людини, скоєних 

проти етнічних меншин у Сінцзяні, в тому числі масові свавільні затримання, жорстоке фізичне 

насильство та інші зловживання проти уйгурів, тюркського мусульманського населення, яке є 

корінним народом у Сінцзяні, а також інших етнічних меншин у регіоні», - зауважили в Мінфіні 

США. 

При цьому підкреслюється, що санкції проти Китаю введені на підставі Глобального акту 

Магнітського щодо відповідальності за порушення прав людини. 

«Сполучені Штати вважають обов'язком застосовувати всю повноту своїх повноважень у 

фінансовій сфері для притягнення до відповідальності тих, хто порушує права людини в Сінцзяні 

та в усьому світі», - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин. 

Як повідомлялося, Глобальний акт Магнітського був прийнятий у грудні 2016 року. Він дозволяє 

(хоча не вимагає) від Президента США вводити санкції проти фізичних та юридичних осіб по 

всьому світу, причетних до корупції, вбивств, тортур та інших грубих порушень прав людини. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200729/515188.html
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Крім того, обмеження можуть застосовуватися проти осіб, які звужують свободи громадян щодо 

віросповідання, висловлювання думок, проведення зібрань, проведення демократичних 

виборів. При цьому, особи, які допомагали діям порушників прав людини, також можуть 

потрапити під санкції Сполучених Штатів. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3073936-ssa-zastosuvali-globalnij-akt-

magnitskogo-proti-kitau.html  

________________________________________________________________________________ 

 

Китай закупив рекордну партію кукурудзи у США 

31.07.2020| Kurkul 

Китай закупив найбільшу в Азії партію фуражного зерна в США за один день, а саме 1,937 млн т 

кукурудзи. Про це пише Latifundist.com. 

USDA, яке 12 серпня опублікує оновлені щомісячні прогнози врожайності, наразі прогнозує 

середню врожайність кукурудзи по країні на рівні 178,5 буш. з акра, що є рекордним 

показником. При цьому аналітики розглядають можливість виходу понад 180 бушелів з акра. 

Повідомляється, що сприятлива погода на більшій частині Середнього Заходу також обмежила 

зростання ф'ючерсів на соєві боби, незважаючи на кращі, ніж очікувалося, щотижневі дані по 

експортних продажів. USDA повідомило, що експортні продажі сої за тиждень, який закінчився 

23 липня, склали понад 3,6 млн т, перевищивши ряд торгових очікувань. 

Джерело: https://kurkul.com/news/21961-kitay-zakupiv-rekordnu-partiyu-kukurudzi-u-ssha  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Трамп заявив про можливість заборони Вашингтоном соцмережі TikTok 

31.07.2020|Deutsche Welle  

Дональд Трамп заявив, що адміністрація США розглядає можливість заборони китайської 

соцмережі TikTok. Тим часом видання New York Times повідомило, що переговори про 

прирдбання TikTok веде Microsoft. 

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 31 серпня, що його адміністрація розглядає 

можливість заборони китайської соцмережі TikTok. «Ми придивляємося до TikTok. Ми можемо 

заборонити TikTok», - сказав Трамп, додавши, що його  адміністрація розглядає «багато 

альтернатив», передає агентство новин dpa. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3073936-ssa-zastosuvali-globalnij-akt-magnitskogo-proti-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3073936-ssa-zastosuvali-globalnij-akt-magnitskogo-proti-kitau.html
https://kurkul.com/news/21961-kitay-zakupiv-rekordnu-partiyu-kukurudzi-u-ssha
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Цього тижня адміністрація Трампа ухвалила рішення, що китайську соцмережу має перевірити 

Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Китайська влада вже розкритикувала це рішення 

США та звинуватила Вашингтон у дискримінації. 

Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance. Її представники наполягають, 

що вона не надає даних користувачів офіційному Пекіну. 

Тим часом в адміністрації Трампа вважають, що ByteDance, як і інші китайські технологічні 

компанії, становлять загрозу національній безпеці США. Вашингтон підштовхує своїх союзників 

до подібних жорстких дій щодо китайських фірм, зокрема, стосовно компанії Huawei. 

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої 

популярності в країнах Азії, а зараз - і в інших частинах світу.  Його користувачі можуть 

створювати короткі відео з ефектами та музикою. 

Увечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант 

Microsoft веде переговори про придбання TikTok. 

За повідомленням агентства Bloomberg та видання Wall Street Journal, які посилаються на 

анонімні джерела у Вашингтоні, адміністрація США ще в п'ятницю може оголосити про рішення, 

яким вимагатиме від ByteDance вийти із власності в TikTok. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3gFZm  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Лю Хе головуватиме на 8-му Китайсько-європейському торгово-економічному діалозі на 

високому рівні 

28.07.2020|14:10| Міжнародне радіо Китаю  

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе і заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс 

у вівторок будуть спільно головувати на 8-му Китайсько-європейському торгово-економічному 

діалозі на високому рівні. 

Діалог буде проведено з допомогою відеозв'язку, його тема — «Відкриття нової сторінки 

китайсько-європейського співробітництва в постепідемічну епоху, стимулювання стабільного 

відновлення та зростання глобальної економіки». 

У цьому році відзначається 45-річчя з часу встановлення дипломатичних відносин між Китаєм 

та Євросоюзом. Починаючи з 2007 року, вищезгаданий діалог функціонує як механізм з 

обговорення та координації торговельно-економічних питань між двома сторонами. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200728/514218.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Д. Раабе 

29.07.2020|18:47| Міжнародне радіо Китаю  

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії 

Домініком Раабе. Що стосується гонконзького питання Ван Ї вкотре роз'яснив принципову 

позицію китайської сторони. Сянґан є китайським Сянґаном; питання, що стосуються Сянґана, є 

внутрішніми справами Китаю, зазначив Ван Ї, підкресливши, що це питання принципового 

характеру. Низка недавніх висловлювань британської сторони з приводу Закону про захист 

національної безпеки в САР Сянґан не відповідають принципам невтручання у внутрішні справи 

інших держав, що є основною нормою, яка регулює міжнародні відносини, у зв'язку з чим 

китайська сторона висловлює рішуче заперечення, заявив Ван Ї. 

Щодо проблеми мережі 5G Ван Ї заявив, що Китай і Велика Британія мали домовленості з даного 

питання: надавати справедливе конкурентне середовище для всіх підприємств відповідно до 

ринкових принципів. Але, на жаль, Велика Британія піддалася тиску і погрозам з боку окремих 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200728/514218.html
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країн, що насправді є наданням політичного характеру комерційним питанням і проявом 

дискримінації щодо китайських компаній. 

Д. Раабе, своєю чергою, заявив, що політика Великої Британії щодо Китаю не зазнала змін. Зараз 

британсько-китайські відносини зіткнулися з певними викликами, але на них не закінчуються 

двосторонні відносини, заявив глава МЗС Великої Британії. Британська сторона не схвалює 

всебічне «перезавантаження» відносин з Китаєм, не підтримує повернення до застарілого 

мислення часів холодної війни, а виступає за збереження раціонального, зрілого та щирого 

діалогу й взаємодії, а також за сприяння прагматичній співпраці, заявив Д. Раабе. 

Крім того, Д. Раабе пояснив позицію британської сторони з питань, що стосуються Сянґана, 

висловивши готовність підтримувати щире спілкування з китайською стороною. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200729/515227.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Розвиток співробітництва між Китаєм та Європою в боротьбі з епідемією піде на користь всьому 

світу — віце-прем'єр Держради КНР 

29.07.2020|18:48| Міжнародне радіо Китаю  

Спільна підтримка Китаєм та Європою співпраці у справі боротьби з епідемією та відновлення 

економіки буде дуже корисною й обом сторонам співробітництва, і світу загалом, заявив віце-

прем'єр Держради КНР Лю Хе. 

Він зробив цю заяву, виступаючи на 8-му Китайсько-європейському торгово-економічному 

діалозі на високому рівні, який він провів спільно з заступником голови Європейської комісії 

Валдісом Домбровскісом у форматі відеоконференції. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200729/515232.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Євросоюз вперше ввів санкції проти Росії і Китаю за кіберзлочинність 

30.07.2020|19:15| НВ  

Євросоюз вирішив ввести санкції проти шести осіб і трьох організацій Китаю і Росії через 

кібератаки. 

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200729/515227.html
http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200729/515232.html
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Під санкції потрапили співробітники Головного розвідувального управління Росії Олексій Мінін, 

Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников. А також структура ГРУ — Головний центр 

спеціальних технологій Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. 

Люди і організації, на які наклали санкції, за даними ЄС, причетні до атаки проти Організації з 

заборони хімічної зброї, атакам WannaCry, NotPetya і Cloud Hopper. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yes-vviv-sankciji-cherez-rosiyski-kiberatak-ostanni-

novini-50103214.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ФРН заморожує угоду про екстрадицію з Гонконгом 

01.08.2020|Deutsche Welle  

Призупинення угоди про екстрадицію з Гонконгом пов'язане з рішенням влади регіону 

відкласти вибори в місцевий парламент. Китай уже розкритикував рішення Берліна. 

Німеччина призупиняє дію угоди про взаємну екстрадицію з Гонконгом через рішення влади 

цього спеціального адміністративного району Китаю відкласти на рік заплановані на 6 вересня 

вибори до місцевої Законодавчої ради. Про це в п'ятницю, 31 липня, повідомив міністр 

закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). 

На його думку, рішення не допустити до виборів десяток опозиційних кандидатів, а також 

перенесення термінів голосування є «черговим посяганням на права громадян Гонконгу». 

Німеччина неодноразово «ясно давала зрозуміти, що очікує від Китаю виконання своїх 

зобов'язань в рамках міжнародного права», - додав Маас. 

Пекін критикує слова Мааса 

Посольство КНР у Берліні відреагувало на заяву глави німецького МЗС із різкою критикою. У 

заяві, оприлюдненій у суботу, 1 серпня, китайські дипломати закидають Німеччині «серйозне 

порушення міжнародного права» та втручання у внутрішні справи Китаю. 

«Ми рішуче відкидаємо це і залишаємо за собою право для подальшої реакції», - йдеться у заяві. 

У посольстві також назвали слова Мааса «помилковими твердженнями». 

У Гонконгу запевняють - рішення щодо виборів пов'язане з COVID-19 

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам 31 липня заявила, що рішення відкласти вибори, які 

проводяться щочотири роки, ухвалили, «аби стримати пандемію». За її твердженням, воно має 

на меті «забезпечення громадської безпеки та здоров'я населення». Пекін привітав цей крок як 

«вкрай необхідний». 

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yes-vviv-sankciji-cherez-rosiyski-kiberatak-ostanni-novini-50103214.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yes-vviv-sankciji-cherez-rosiyski-kiberatak-ostanni-novini-50103214.html
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Законодавча рада Гонконгу - однопалатний парламент, до його складу входять 70 депутатів. 

Половина законодавців обирається безпосередньо за територіальними округами, іншу 

половину висувають представники різних галузей. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3gGFv  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://p.dw.com/p/3gGFv
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Сі Цзіньпін закликав зробити АБІІ новою платформою для створення спільноти єдиної долі 

людства 

29.07.2020|11:00| Міжнародне радіо Китаю  

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав перетворити Азіатський банк інфраструктурних інвестицій /АБІІ/ 

на нову платформу, яка сприяла б розвитку всіх його членів і процесу формування спільноти 

єдиної долі людства. 

Сі Цзіньпін виступив з цим закликом під час відкриття п'ятого щорічного засідання Ради 

керівників АБІІ, що пройшов у форматі відеозв'язку. 

Він закликав докладати зусилля для перетворення АБІІ на багатосторонній банк розвитку 

нового типу, що дозволяє стимулювати спільний розвиток у всьому світі, на платформу з 

розвитку нового типу, що йде в ногу з часом, у структуру міжнародного співробітництва нового 

типу, що відповідає високим стандартам, а також на новий еталон міжнародної 

багатосторонньої взаємодії. 

АБІІ, створення якого ініціював Сі Цзіньпін у кінці 2013 року, офіційно почав свою роботу в січні 

2016 року. 

«Дана ініціатива була висунута з метою сприяння інфраструктурному будівництву та 

взаємозв'язку в Азії, а також з метою поглиблення регіонального співробітництва заради 

здійснення спільного розвитку», — зазначив Сі Цзіньпін. 

Від 57 членів-засновників до нинішніх 102 членів на шести континентах — в Азії, Європі, Африці, 

Північній Америці, Південній Америці та Океанії, АБІІ постійно зміцнюється та вже забезпечив 

своїм членам приблизно 20 млрд дол. у вигляді інфраструктурних інвестицій. 

Сі Цзіньпін підкреслив, що практика боротьби всього світу з пандемією COVID-19 

продемонструвала, що людство є спільнотою з єдиною долею, яка живе одними інтересами й 

спільно долає труднощі. «Взаємна підтримка та співпраця в умовах солідарності є єдиним 

правильним шляхом для людства при подоланні кризових ситуацій», — підкреслив він. 

Він закликав всі країни світу прагнути до створення більш інклюзивної системи глобального 

регулювання, більш ефективних багатосторонніх механізмів і більш активного регіонального 

співробітництва для розв'язання суперечностей, що виникають у процесі економічної 

глобалізації. 
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«Це надасть нового імпульсу економічному та соціальному розвитку в Азії та за її межами», — 

сказав він. 

Сі Цзіньпін також порадив банку залишатися відкритим і всеосяжним, щоб стати новим 

еталоном міжнародного багатостороннього співробітництва. 

Китай незмінно підтримує і зберігає прихильність мультилатералізму, а також прагне до 

загального розвитку з рештою світу в дусі відкритості та взаємовигідного співробітництва, 

підкреслив голова КНР. 

«Китай продовжить працювати з іншими членами АБІІ, щоб підтримати банк і сприяти його 

успіху, а також зробити ще більший внесок у глобальне реагування на ризики та виклики заради 

досягнення загального розвитку», — додав він. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20200729/514942.html  

________________________________________________________________________________ 

 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20200729/514942.html
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АНАЛІТИКА 
 

Коронавірусна криза прискорює прагнення Китаю здобути владу і вплив у Центральній Азії 

28.07.2020|07:40| Радіо Свобода 

У той час як потужна китайська економіка починає відновлюватися після найгіршого етапу 

пандемії, країни Центральної Азії, які опинилися в відчайдушній ситуації, можуть зрозуміти, що 

їхнє економічне й політичне майбутнє прив’язане до більш напористого Пекіну. 

Китай, із невеликою кількістю випадків коронавірусного захворювання, яка залишається в 

країні, здається першою основною світовою економікою, яка відновлюється від руйнівного 

впливу пандемії. 

Але вірус продовжує лютувати в Центральній Азії, п’ять країн якої вже до цього потерпали від 

значного падіння цін на сировину, падіння сум грошових переказів від працівників за кордоном 

і всесвітнього сповільнення економіки, яке, за даними Світового банку, може зменшити ВВП 

країн Центральної Азії на 5,4% до кінця цього року. 

Ця ситуація залишає Пекін основним джерелом допомоги для регіону. 

«Немає ознак того, що пандемія перешкодила довгостроковим цілям Китаю, – сказала Радіо 

Свобода Надеж Роллан, старша дослідниця Національного бюро досліджень Азії і колишня 

радниця у стратегічних питаннях щодо Китаю Міністерства оборони Франції. – Пекін досі хоче 

піднести Китай на вершину глобальних справ і розглядає нинішню кризу як шанс для досягнення 

цієї цілі». 

Не марнуючи часу, Китай провів першу відеоконференцію з міністрами закордонних справ усіх 

п’яти країн Центральної Азії 16 липня. 

Обговорювалася співпраця в боротьбі з коронавірусом і перезапуск нестійких економік регіону. 

Безпрецедентний виклик 

Хоча Китай уже давно є одним із панівних гравців у Центральній Азії, вузький формат цієї зустрічі 

позначив новий цілеспрямований підхід Пекіну до регіону – який віддає перевагу двостороннім 

стосункам або більшим об’єднанням, ніж Шанхайська організація співробітництва (ШОС), 

знаходячи все нові можливості розширення свого впливу на тлі пандемії. 

Конференція відбулася в той час, коли нестримне поширення COVID-19 є безпрецедентним 

викликом для Центральної Азії: пандемія показала жалюгідне становище систем охорони 

здоров’я регіону, вчинила велетенський тиск на його економіки і влаштувала випробування 

їхнім зовнішнім відносинам. 
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Крім нових підходів до стосунків із Центральною Азією, розкритих у липні, Пекін від початку 

пандемії вдавався й до гучно рекламованих гуманітарних і медичних місій і просування своїх 

цифрових технологій задля сповільнення поширення вірусу. 

Китай також використовував ШОС для просування власного наративу про свою відповідь на 

вірус і намагається дедалі більше вплутати Євразію в орбіту своєї ініціативи «Один пояс, один 

шлях» – це широкий термін для найважливішої багатомільярдної складової зовнішньої політики 

керівника Китаю Сі Цзіньпіна, метою якої є здобути вплив через спорудження інфраструктури і 

здійснення інвестицій. 

Проте пандемія також значно посилила інші тенденції, які можуть викликати нові ударні хвилі в 

Центральній Азії, – зокрема дедалі гостріше протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами. 

Нова Холодна війна? 

Протягом останніх кілька місяців загострилася напруженість навколо Гонконгу, 

Південнокитайського моря, порушень прав людини в регіоні Сіньцзян і торговельної війни, яка 

жевріє вже давно. 

Тим часом Вашингтон теж успішно просував свою кампанію з метою змусити країни заборонити 

використання технологій китайського телекомунікаційного велетня Huawei через занепокоєння 

щодо загрози національній безпеці. Цього місяця Велика Британія оголосила заборону на 

технології Huawei у комунікаційних мережах наступного покоління 5G, і також Франція 

повідомила, що суворо обмежить використання цієї китайської технології в своїх мережах. 

Ця ескалація риторики й інші кроки призвели до того, що посадовці і в Пекіні, і в Вашингтоні 

називають зростанням конфронтації на початку нової Холодної війни. 

Країни Центральної Азії звикли балансувати між великими державами і вагатися в своїх ставках 

між Пекіном, Москвою і Вашингтоном. Але нинішня ситуація в регіоні, більш однобока на 

користь Китаю, виявляється дедалі ясніше, і утримувати цей баланс, як то було раніше, схоже, 

стає важче. 

«Китайська політика щодо США досі викривлена, що означає, що цей регіон усе більше 

розглядається через такий об’єктив, – сказав Радіо Свобода Рафаелло Пантуччі, старший 

дослідник у лондонському Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень. – 

Центральна Азія ніколи не хоче обирати якийсь бік, але їй буде важко втримати баланс у світі, 

поділеному між цими двома силами. Це означає, що вони завжди будуть більше схилятися до 

китайської перспективи.» 

Не дуже вдалі ігри 
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Новий підхід Китаю з залученням міністрів закордонних справ країн Центральної Азії, який був 

розкритий 16 липня, – не перша така домовленість, у якій зовнішня сила впливає на ці п’ять 

країн. 

Схожі сценарії існували вже з Японією, Південною Кореєю, ЄС і США, які використали цей 

формат у лютому під час поїздки державного секретаря США Майка Помпео до регіону. 

Саме під час поїздки до Казахстану й Узбекистану Помпео звернув увагу на роль Китаю в 

Центральній Азії, порушивши питання про корупцію, високий рівень заборгованості, а також про 

порушення у Сіньцзяні, де китайський уряд, за повідомленнями, ув’язнив понад один мільйон 

уйгурів та інших меншин мусульманської віри в інтернувальних таборах. 

Але ця поїздка, перша така, здійснена держсекретарем США за п’ять років, – також показала 

обмеженість американського впливу в регіоні. 

Американські інтереси і залучення в ситуацію в Центральній Азії зменшилися від часу розпаду 

СРСР і знову посилилися після вторгнення США в Афганістан і подальших антитерористичних 

військових кампаній. Регіон знову отримав більше уваги у зв’язку з тим, що Вашингтон дедалі 

більше розглядає Китай і Росію як своїх основних конкурентів на світовій сцені. Але, попри це, 

Центральна Азія не є політичним пріоритетом у Вашингтоні. 

Для порівняння, Сі Цзіньпін декілька разів відвідав країни регіону з 2012 року, коли він перебрав 

владу в Китаї, востаннє торік, а ще в 2013 році, коли він проголосив початок ініціативи «Один 

пояс, один шлях» у Казахстані. 

Відтоді Китай став найбільшим фінансистом розвитку в Центральній Азії і світі: китайські 

державні банки фінансували дорогі будівельні проєкти на ринках підвищеного ризику, 

просуваючи вплив Пекіну і створюючи нові можливості для китайських компаній. 

Саме за допомогою цього механізму Китай хоче отримати вигоду від хаосу, створеного 

пандемією, щоб просувати свої цілі й розширювати свій вплив у Центральній Азії, і не тільки. 

Китайські державні ЗМІ вже прийняли цей виклик і почали виставляти ініціативу «Один пояс, 

один шлях» як засіб для перезапуску всієї світової економіки. 

Ініціатива завжди вважалася механізмом для просування Китаєм його поглядів і розбудовою 

його впливу в країнах що розвиваються, каже Роллан, а пандемія є великою можливістю для 

цього. 

«Це не Холодна війна, де ідеології й географічні блоки чітко розділені. Це схоже більше на дуже 

гнучкі сфери впливу, – сказала вона. – Китай поки що не переслідує глобальну гегемонію, 

натомість він намагається створити субсистему, в якій Пекін матиме ціле сузір’я країн, слухняних 

до його поглядів». 
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Вплив Китаю в Центральній Азії також може зрости в час, коли Росія, інший великий гравець у 

регіоні, постала перед важким і тривалим виходом із економічної кризи, спричиненої 

пандемією й падінням цін на енергоносії. 

Москва і Пекін зблизилися за останні роки і намагалися поділити свої інтереси в Центральній 

Азії, але Китай хоче здобути нову перевагу, бо має намір і надалі розширювати свій вплив на тлі 

пандемії в інші сфери поза будівництвом великих інфраструктурних проєктів. 

«Протягом багатьох років було видно, що Китай займається більше економічними питаннями, а 

Росія – питаннями безпеки. Проте все більш очевидно, що ці сфери можуть перекриватися, і 

межі між ними починають розмиватися», – сказав Радіо Свобода Темур Умаров, експерт із 

питань відносин між Китаєм і Центральною Азією при Московському центрі Карнеґі. 

Великий вибоїстий Шовковий шлях 

Хоча китайська економіка почала одужувати від пандемії, швидкість цього одужання досі 

неясна. 

Ці питання виникають у час, коли Пекін усе більше закликають до перенесення виплати за 

наданими ним кредитами на транспортні центри, електростанції й транспортні сполучення, які 

видаються нераціональними в нинішній ситуації економічного застою і сповільненої 

глобалізації в усьому світі – від Латинської Америки до Африки і Близького Сходу. 

Проведене китайським Міністерством закордонних справ у червні дослідження показало, що 

20 відсотків проєктів ініціативи «Один пояс, один шлях» «серйозно постраждали» від пандемії, 

а від 30 до 40 відсотків «частково постраждали». 

Побоювання щодо глобальної рецесії змусили партнерів Китаю переглянути рентабельність 

таких проєктів у їхніх країнах, що може призвести до нових переговорів чи навіть скасування цих 

проєктів. 

Проте на даний момент не скасовано жодного основного контракту цієї ініціативи у зв’язку з 

пандемією, а сама ініціатива надто важлива для Сі й Китаю, щоб її відкинути. 

Як саме Пекін керуватиме проєктами на тлі пандемічних проблем усього світу, буде ключовим 

випробуванням для його навичок у сфері міжнародної дипломатії. 

«Навіть до пандемії наростали занепокоєння щодо заборгованості й корупції, а нинішні 

фінансові реалії тільки погіршують все це, – сказав Радіо Свобода Джонатан Гіллман, директор 

проєкту «Об’єднання Азії» при Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. – Я думаю, що ми 

дивимося в таке майбутнє, в якому китайські чиновники будуть переважно вести повторні 

переговори про наявні угоди замість того, щоб укладати нові». 



 

44 

 

      

Китайські державні ЗМІ вже почали радісно сповіщати про менш дорогі глобальні ініціативи, які 

зосереджуються на технології й охороні здоров’я, а не на інфраструктурних проєктах високого 

профілю. 

Також Китай уже використав пандемію, щоб зосередитися на цифрових ініціативах, таких, як 

електронна (дистанційна медицина, торгівля, платежі й навчання. Аналітики вважають, що 

китайські компанії мають достатньо ресурсів для розширення своїх дій у цих сферах у 

Центральній Азії. 

Ба більше, незважаючи на більш обережний підхід до ініціативи «Один пояс, один шлях» із боку 

Пекіну, Китай залишається одним із небагатьох засобів забезпечення потоку фінансування, що 

могло б сприяти наближенню урядів Центральної Азії до Китаю. 

«Це можливість для Китаю, і він нею скористається, – сказав Гіллман. – Але я б не очікував 

великого спалаху будівництва, як раніше. Це буде новий етап для Пекіну». 

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/kytaj-centralna-azija-koronavirus/30751114.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Приручити дракона: як заробити на фондовому ринку Китаю 

29.07.2020|07:40| Мінфін |Олексій Писарев 

В останні тижні акції багатьох китайських компаній оновили рекордні максимуми. Зростання 

фондового ринку спровокувала передовиця державного видання China Securities Journal від 6 

липня, яка фактично закликала інвесторів купувати акції.  

«Мінфін» з’ясував, чи варто відгукнутися на заклик і що може завадити поповнити свій портфель 

акціями китайських компаній.   

Вийшли переможцями 

Індекс Shenzhen Composite з початку року зріс приблизно на 30% і зараз торгується на рівнях 

2015 р. Аналогічним чином, Shanghai Composite оновив 52-тижневий максимум, додавши з 

початку року 9% . 

Це зростання змусила багатьох замислитися про включення китайських паперів в довгострокові 

портфелі. Що надихає інвесторів? 

Китай проходить коронакризу з мінімальними втратами і експерти називають його одним з 

переможців нинішньої ситуації. Економіка Піднебесної повернулась до росту вже у другому 

кварталі цього року: ВВП виросло на 3,2% (рік до року), оговтавшись від рекордних втрат 

першого кварталу в 6,8%. 

https://www.radiosvoboda.org/a/kytaj-centralna-azija-koronavirus/30751114.html
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 За підсумками року, прогнозують експерти, ріст ВВП країни становитиме близько 4%. Основним 

драйвером росту стало промислове виробництво, яке за підсумками кварталу зросло на 4,8%. 

Оптимізм щодо фондового ринку Китаю спостерігався останнє десятиліття, що цілком 

зрозуміло: середній клас зміцнюється, споживання зростає, і все більша кількість жителів 

отримує доступ до мобільних технологій. Це лише деякі з драйверів, які, як очікується, 

стимулюватимуть доходи китайських компаній.  

Що насторожує? - безперервні торгові війни з США, що, безумовно, тисне і на фондовий ринок.  

Нервують інвесторів деякі економічні показники. Наприклад, роздрібні продажі в червні впали 

на 1,8% у річному вимірі, хоча аналітики очікували на їх зростання. Також на 3,1% скоротились 

інвестиції в основний капітал. Та в порівнянні із США та ЄС, які очікують на падіння економіки за 

підсумками року, китайська економіка виглядає стійкішою.   

Допомогти розвитку країни має і державна підтримка. Вливання в економіку Китаю 

перевищують $800 млрд. В першу чергу, гроші спрямовані на вливання у фінансову систему та 

стимулювання видачі дешевих кредитів для бізнесу. Разом з тим Китай активно розвиває 

інфраструктуру. 

Кошти інвестують в розбудову покриття 5G, високошвидкісний транспорт, загальнонаціональну 

мережу зарядних станцій для електромобілів та вугільні електростанції нового покоління. 

«Китай намагається використати цю кризу для переходу економіки на нові технологічні рейки», 

— констатує експерт Олександр Габуєв. 

Ринок у ріст 

«Китайський фондовий ринок зростає швидше американського. При тому часто і його боргове 

навантаження, і оцінка ринкових активів нижче, ніж в Штатах. Це приваблює до ринку», — 

розповів «Мінфіну» трейдер групи ICU Віталій Сивач. 

Ключовий індекс шанхайської біржі Shanghai Composite з початку року зріс на 8%. Після 

березневого обвалу ключові світові індекси почали відігравати втрати. Але далеко не так 

стрімко і, як правило, все ще «в мінусі». 

Наприклад, Dow Jones все ще на 7% дешевший, ніж на початку січня, а німецький DAX – на 1,9%. 

Завдяки ривку технологічних компаній зумів вирости американський S&P 500, але лише на 0,3%. 

Такий ріст китайських цінних паперів керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин 

пояснює тим, що епідемія коронавірусу почалась в Китаї раніше ніж у більшості країн, а тому 

Піднебесна мала більше часу для того, щоб відіграти втрати. За таких обставин, переконаний 

він, акції китайських компаній виглядають більш привабливо, ніж американські та європейські 

цінні папери. 

Як купити 
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Сучасні технології розмивають кордони для інвесторів і дозволяють вкладати гроші в акції 

компаній з різних частин світу. Однак, якщо мова йде про китайський ринок, то це дещо 

складніше, ніж вийти, наприклад, на американський. 

Найперше, що потрібно – це знайти брокера і зареєструватись у нього. Процедура ця може бути 

дистанційна і не набагато складніша ніж, наприклад, віддалено стати клієнтом українського 

банку. Після цього через сайт чи мобільний додаток можна купувати та продавати акції. 

Водночас, не кожна брокерська компанія дає доступ до Китаю. Наприклад, через Фрідом Фінанс 

Україна купувати такі акції не можна. Виключення брокер зробив лише для виробника 

електроніки Сяомі та маркетплейса Alibaba. 

Брокер Exante дає доступ на Гонконгську фондову біржу. Комісія за операції становитиме 0,08% 

від суми операції. Мінімальної суми комісії при цьому немає. Тому, скажімо, якщо купити акції 

на $1000, брокер візьме собі 80 центів. Потім ще стільки ж, якщо ви вирішите продати акції. 

Купувати ж акції, що торгуються на Шанхайській біржі, через Exante не можна. 

Так само доступ до Гонконгу надає один з найбільших світових брокерів Interactive Brokers. 

Щоправда, комісії у нього вищі. За операції з акціями на цьому ринку треба сплатити 0,08% від 

суми угоди, але не менше 18 гонконгських доларів (близько $2,3). Тому, якщо ви купите акції на 

$1000, треба буде віддати саме цю суму. 

Купувати акції на Шанхайській біржі через Interactive Brokers можна завдяки програмі Шанхай-

Гонконг Stock Connect. Це означає, що брокер працює на Гонконгському ринку, але має право 

купувати акції і іншої біржі. 

Комісія за операції на Шанхайській біржі становить так само 0,08% від суми угоди, але не менше 

15 юаней ($2,14). 

Також варто враховувати, що значна кількість великих китайських компаній торгується на 

американських ринках. Зокрема, це вже згадана Alibaba, її конкурент JD.com, виробник 

автомобілів NIO, пошукова система Baidu, ІТ-гігант NetEase та багато інших. 

В чому ризики? 

Незважаючи на потужність економіки КНР та зростання ринку, інвестиції в китайські компанії 

більш ризиковані, ніж видається на перший погляд. Цьому є кілька причин. 

Протистояння зі США 

Незважаючи на зростання внутрішнього ринку, Китай – це найбільший світовий експортер і, 

природньо, значною мірою залежить від своїх партнерів. Як наслідок, торгівельна війна зі США, 

яка розпочалась у 2018 році, нанесла відчутний удар по фондовому ринку країни. 

Для того, щоб наглядно продемонструвати цю тезу, можна поглянути на показники індексу 

Shanghai Composite за останні 5 років. 
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Індекс Shanghai Composite у 2015-2020 рр. 

 

 

Тут не складно знайти різкий обвал індексів на початку 2018 р., коли почалось торгівельне 

протистояння. На його фоні падіння через корона-кризу виглядає незначною проблемою. 

Звісно, конфлікт створив ризики не лише для КНР, але й для світової економіки загалом. Однак, 

спробуйте знайти вплив цього протистояння на індексі S&P 500. Тут він майже невідчутний. 

Індекс S&P 500 у 2015-2020 рр. 

 

 

Тому якщо протистояння зі США почнеться з новою силою, для китайських компаній це знову 

стане потужним ударом. До того, ж новим елементом цієї війни може стати обмеження доступу 

китайських компаній на американський фондовий ринок, про що влітку вже заявляв Дональд 

Трамп. 

Дії влади 

Існує цілий ряд сумнівних дій влади КНР, які призводили до економічних та політичних проблем. 

Найгучніша з них – це спроба «закрутити гайки» в Гонконгу, що призвело до масових акцій 

протесту, втечі капіталу і ослаблення місцевого фондового ринку. 
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Інший приклад – конфлікт з Індією через межі кордону у червні цього року. Повідомляється, що 

внаслідок нього з обох сторін загинуло більше 20 військових, хоча Китай своїх втрат не визнав. 

Протистояння відбувається за високогірний район, контроль над яким не принесе жодних 

економічних зисків. А ось втрати від сварки з сьомою економікою світу очевидні. 

«Не потрібно забувати про ризики, які є специфічними для компаній з реєстрацією у тій чи іншій 

країні. Такі загрози залежать, в першу чергу, від якості регулювання, пріоритетів центральних 

банків та урядів, механізмів стримувань та противаг», — пояснив «Мінфіну» директор 

департаменту управління проєктами рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик. 

На цьому фоні, переконаний аналітик ІГ Універ Михайло Федоров, збільшуватиметься 

протистояння всередині китайського суспільства. 

«Китай виріс економічно, і завдяки цьому в Китаї з'явився середній клас і буржуазія. У той же 

час Китай в політиці залишається комуністичним з провідним статусом комуністичної партії. 

Середній клас і буржуазія однозначно увійдуть в конфлікт з вертикаллю влади КПК Китаю, і те, 

що ми сьогодні бачимо в Гонконзі – це лише початок майбутнього протистояння, яке 

гальмуватиме розвиток економіки», — переконаний він. 

Роздуття бульбашки 

Частина експертів переконана, що ралі шанхайського ринку в умовах корона-кризи – не більше 

ніж роздування бульбашки. 

Державні фінансові інститути просто виходять на біржу і скуповують акції. Ціль таких дій - 

продемонструвати видимість росту і, як наслідок, інтерес інвесторів. 

Прямих доказів подібних дій немає, але дослідження Goldman Sachs продемонструвало, що 

влітку фонди, що орієнтовані на китайські активи, зіштовхнулись з тривалим відтоком капіталу. 

Таким чином, зростання якимось чином відбувається без інтересу інвесторів. 

Гра у довгу 

Вважається, що фондові індекси після кожного обвалу відіграють свої втрати. Мовляв, тому, 

якщо ви купуєте акції на 20 років наперед, можете не хвилюватись про їхню ціну. Однак 

китайських ринків це правило не стосується. 

В 2007 і 2015 роках відбувались катастрофічні обвали Shanghai Composite, які можна побачити 

на графіку нижче. Ті падіння індекс не відіграв ще й досі. 

Індекс Shanghai Composite у 1990-2020 рр. 
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Не так добре справи йшли в Шанхаї і після цих обвалів. За останні 5 років Shanghai Composite 

виріс лише на 4%. Дещо кращі справи у головного індексу гонконгської біржі Hang Seng, який за 

цей самий період набрав 16%. 

Водночас, як констатує аналітик Фрідом Фінанс Україна Степан Джус, історичні дані свідчать, що 

європейські і тим більше американські ринки зростають швидше. Так, DAX за 5 років набрав 

28%, а Dow Jones і S&P 500: 62% і 65% відповідно. 

Варто ще пам'ятати про такий специфічний ризик для інвестицій в китайські цінні папери, як 

рішення уряду Китаю. Економіка КНР існує нібито в двох площинах — частково соціалістична з 

величезною концентрацією економічних рішень в урядових органах Китаю, і в форматі вільного 

ринку — з його відносної саморегуляцією. Зараз різко зросли ризики, пов'язані з обмеженнями 

через «соціалістичне управління» цілими галузями народного господарства КНР, що в 

поєднанні з торговими війнами з США може порушити економічну логіку і навіть 

найоптимістичніші показники деяких напрямків вкладень для рядових інвесторів. 

Незважаючи на перспективи цілого ряду китайських компаній, ринок загалом виглядає досить 

ризикованим. Хоча, швидше за все, взяти участь нинішньому ралі захоче чимало інвесторів. 

Головне вчасно зафіксувати прибуток. 

Джерело: https://minfin.com.ua/ua/2020/07/29/49333512/  

________________________________________________________________________________ 

https://minfin.com.ua/ua/2020/07/29/49333512/
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ІНФОГРАФІКА 
Країни, які отримали найбільше фінансування від Азіатського банку інфраструктурних інвестицій  

27.07.2020|22:23|Global Times 

 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1195831.shtml 

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1195831.shtml
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КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ 
 

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 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei оголошує конкурсний відбір для участі у всесвітній онлайн - програмі «Насіння для 

майбутнього» 

Huawei щороку оголошує 

конкурсний відбір для участі у 

всесвітній програмі «Насіння для 

майбутнього». Найкращі студенти 

університетів світу отримають змогу 

дізнатись від провідних експертів у 

сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій про галузеві тенденції, 

особливості технологій 4G та 5G, 

інтернет речей, хмарні рішення, 

штучний інтелект, кібербезпеку та багато іншого. У 2020 році компанія Huawei проводить 

всесвітню програму «Насіння для майбутнього» онлайн (Seeds for the Future Sky Program 2020), 

тому можлива участь більшої кількості студентів у порівнянні з попередніми роками. 

Мета програми створення екосистеми для студентів та випускників, яких цікавлять знання та 

майбутня робота в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, спілкування у спеціально 

створеній групі для учасників програми з різних країн світу 

в  https://www.linkedin.com/groups/6787709/  

 

http://www.sinologist.com.ua/
https://www.linkedin.com/groups/6787709/
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Для участі у конкурсі до 15.09.2020 (включно) потрібно надіслати комплект документів (дивіться 

повний перелік нижче) за email- csrukraine@huawei.com  

 Програма передбачає навчання, спілкування з лекторами та учасниками, складання 

іспитів на англійській мові. 

 Серед всіх, хто подав заявки на конкурс, шляхом рандомного відбору буде розіграно 30 

аксесуарів для мобільних пристроїв.  

 Учасники програми будуть додані в базу претендентів на стажування в ХУАВЕЙ УКРАЇНА 

з можливістю майбутнього працевлаштування в компанії. 

 Для учасників програми різних років буде організована зустріч онлайн та (або) в офісі 

компанії ХУАВЕЙ УКРАЇНА з метою обміну досвідом та налагодження зв’язків. 

Для кого програма «Насіння для майбутнього - 2020» (Seeds for the Future Sky) 

Цього року Huawei передбачає участь студентів (починаючи з третього року навчання 

(закінчений другий курс) та  випускників, які отримали диплом у 2020 році технічних 

спеціальностей  (STEM) з високими результатами навчання. Також компанія вперше надає 

можливість долучитися до програми онлайн студентам та випускникам нетехнічних 

спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Освітня програма для української делегації триватиме онлайн 5 днів у період з 19 по 23 жовтня 

2020 року включно.  

Слідкуйте за оновленнями:  

 Офіційний сайт програми Seeds for the Future 

Sky:  http://site.fphis.com/seeds/program.html   

 Офіційний сайт ХУАВЕЙ УКРАЇНА: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703  

Передбачено отримання сертифікату (електронний варіант) лише за умови відвідання 

обов'язкових та додаткових курсів, участі у церемонії відкриття, обговорення з представниками 

бізнесу про нові технології та участь у офіційній церемонії завершення програми. 

Сертифікати учасників 

Передбачено отримання сертифіката (електронний варіант) тільки за умови відвідування 

обов'язкових і додаткових курсів, участі в церемонії відкриття, обговорення з представниками 

бізнесу нових технологій і участі в офіційній церемонії завершення програми. 

Унікальність програми «Насіння для майбутнього» 

1. Знайомство з Huawei 

mailto:csrukraine@huawei.com
http://site.fphis.com/seeds/program.html
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703
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Учасники ознайомляться з продуктами та послугами Huawei за допомогою віртуальних турів та 

презентацій, а також поспілкуються зі співробітниками компанії. 

2. Курси онлайн на платформі iLearning 

На учасників чекають комплексні серії онлайн-курсів, лекції експертів Huawei та запрошених 

спікерів. Теми охоплюють новітні технології, лідерство та галузеві тенденції.  

3. Мандрівка у світ технологій  

Організатори вже підготували захопливі віртуальні візити до провідних високотехнологічних 

компаній, під час яких переможці конкурсу дізнаються про розвиток технологій Китаю та краще 

зрозуміють екосистему сучасних технологій.  

4. Знайомство із китайською культурою  

Студенти  візьмуть участь у спеціалізованих віртуальних турах по всесвітньо відомих історичних 

пам’ятках Китаю (Великий китайський мур, Заборонене місто) і відкриють для себе китайську 

культуру, звичаї та традиції. 

 «ХУАВЕЙ УКРАЇНА прагне забезпечити рівний доступ до цифрових технологій та ділитись 

досвідом і знаннями провідних спеціалістів з талановитою молоддю. Завдяки міжнародній 

навчальній програмі «Насіння для майбутнього» студенти ознайомляться із тенденціями 

розвитку цифрових технологій та зрозуміти, які знання та навички допоможуть їм 

побудувати успішну кар’єру в інформаційно-комунікаційній галузі», – зазначив Ма Ці, директор 

ХУАВЕЙ УКРАЇНА.  

Тематика курсів програми «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future Sky Program 2020) 

Детальну онлайн-програму «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future Sky Program 2020) 

прочитайте за посиланням.  

1. Основний навчальний план (обов’язкові курси для всіх студентів):   

1.1. Huawei: Знайомство з компанією, віртуальна екскурсія по виставковому залу Galileo, 

Songshan і флагманському магазину Nanshan ( 2 години). 

1.2. Технології.  

1.2.1. Мережа 5G: Підключіть світ, підключіться до майбутнього (1 год),  

1.2.2. Передові технології та тенденції у сфері хмарних обчислень (1 год).  

1.2.3. Штучний інтелект: створення інтелектуального світу майбутнього (1 год). 

2. Додаткові курси за вибором: студенти обирають курси, що відповідають їхнім інтересам (1 

год). 2.1. Основи кібербезпеки: досвід експертів (0,5 год).  

2.2. Електронна комерція (0,5 год). 
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2.3. Цифрова економіка (1 год). 

2.4. Галузеві тенденції (1 год). 

2.5. Лідерство:  

2.5.1. Лідерські навички (1 год). 

2.5.2. Управління та міжкультурна комунікація  (1 год). 

3. Культура Китаю: студенти мають доступ до контенту у будь-який час.   

3.1. Обговорення нових технологій з представниками бізнесу. 

3.2. Курси китайської мови (гнучкий графік навчання онлайн). 

Усі учасники обов’язково мають пройти навчання онлайн (обов’язкові та додаткові тематичні 

курси).  

Критерії відбору учасників 

 У конкурсному відборі програми «Насіння для майбутнього» у 2020 році (Seeds for the 

Future Sky Program 2020) можуть взяти участь: 

 Студенти, починаючи з третього року навчання (закінчений другий курс), випускники, які 

отримали диплом у 2020 році.   

 Cпеціалізація: а) Особи, які навчаються або завершили навчання у 2020 році за 

спеціальностями STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), особливо 

телекомунікації, радіофізика, штучний інтелект, IT, хмарні обчислення, кібербезпека, 

енергетика (теплоенергетика, сонячна енергетика); b) Студентам та випускникам 

нетехнічних спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати 

в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Високі результати у навчанні (83-100 балів за профільними предметами). 

 Знання англійської мови Intermediate та вище.  

 Активна життєва позиція, відкритість, комунікабельність, лідерські якості. 

 Досвід роботи у проєктах та участь у конкурсах за фахом.  

 Зацікавленість у майбутньому працевлаштуванні у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Документи для подання заявки на конкурс 

Для участі у конкурсі до 15.09.2020 (включно) кандидати мають надіслати на електронну адресу 

csrukraine@huawei.com наступні документи: 
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1. Мотиваційний лист українською (не більше 1-2 сторінок) (Як я використаю у 

майбутньому знання та навички, отримані під час програми «Насіння для 

майбутнього»?)  

2. Заява українською (назва навчального закладу, інститут, факультет, відділення, 

спеціальність, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал за 2019-2020 

навчальний рік, участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях, хакатонах, здобутки у 

науковій роботі (теми тез, публікацій), наявність патентних розробок 

тощо)  ЗАВАНТАЖИТИ 

3. Для студентів - витяг із залікової книжки з середнім балом, завіренний деканатом. Для 

випускників - скан копія диплому та додатку до диплому із зазначенням середнього 

балу.  

4. Рекомендаційний лист з університету для участі у програмі «Насіння для майбутнього» 

(бажано). 

5. З тими, хто відповідає цим критеріям, буде проведено індивідуальна онлайн-співбесіда 

українською та англійською мовами.  

Контактна особа з університетами щодо участі у конкурсному відборі Аліна Севастюк: 

sevastiuk.alina@huawei.com, +380 95 462 82 82. 

Джерело: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/local-site/ua/pdf/20200715.pdf?la=uk-ua
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 

 

________________________________________________________________________________ 


