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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

У Китаї наголосили на необхідності просування реформи держпідприємств 

28.09.2020 |11:06|Міжнародне радіо Китаю 

Китай вживатиме заходів для реалізації трирічного плану з реформування державних 

підприємств. Про це повідомили на нараді в Пекіні. 

Як відзначили на всекитайській відеоконференції з питань втілення в життя цього плану, 

державні підприємства повинні стати ринковими суб'єктами з ключовою 

конкурентоспроможністю й поглиблювати реформу змішаної форми власності в активному, але 

розумному ключі. 

У нараді взяв участь і виступив з промовою член Політбюро ЦК КПК, віце-прем'єр Держради КНР 

і глава Керівної групи Держради з реформування державних підприємств Лю Хе. На нараді 

головував член Держради, заступник голови зазначеної групи Ван Ян. 

Учасники закликали державні підприємства відігравати активнішу роль у тому, що стосується 

інновацій, а також в удосконаленні індустріальних ланцюжків і ланцюжків поставок. 

Крім того, держпідприємства повинні виступати в ролі гаранта підтримки соціального розвитку 

та народного добробуту, відзначили на нараді. 

Також на нараді закликали відповідні відомства взяти на себе відповідальність за реалізацію 

плану дій, місцева влада – шукати інноваційні методи для втілення його в життя. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200928/552468.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ціни на руду в Китаї незначно збільшилися на тлі зростаючого попиту 

28.09.2020|ГМК Центр 

Вартість сировини зафіксувалася на позначці $112,6/т 

Ціни на залізну руду в Китаї незначно зросли на тлі попиту з боку китайських металургійних 

підприємств. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200928/552468.html
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Про це повідомив Reuters. 

У понеділок, 28 вересня, ф’ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі зросли на 0,7%, 

до $112,61/т. При цьому ф’ючерси на залізну руду на Сінгапурської біржі подорожчали на 0,4%, 

до $113,64/т. 

«Фундаментальним драйвером зростання цін залишається зв’язок між нестійким пропозицією 

з Бразилії і стійким зростанням попиту з боку Китаю. Найближчим часом малоймовірно, що ця 

динаміка серйозно зміниться», – йдеться в щоквартальному звіті Міністерства промисловості, 

науки, енергетики та ресурсів Австралії. 

Проте учасники ринку не виключають, що 1-8 жовтня торговельна активність знизиться у зв’язку 

зі святкуванням Дня заснування КНР. 

Як ми вже писали, Міністерство промисловості, науки, енергетики та ресурсів Австралії 

прогнозує спад цін на залізну руду в 2020 році до $79,50/т. Разом з тим вартість сировини 

наступного року може знизитися до $71/т. 

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

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

Джерело: https://gmk.center/ua/news/cini-na-rudu-v-kitai-neznachno-zrosli-na-tli-zrostajuchogo-

popitu/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Доступ до електроенергії для малих та середніх підприємств буде покращено 

29.09.2020 | 00:00 | China Daily Global 

Регулюючий орган Китаю пообіцяв постійно покращувати послуги електропостачання у країні, 

включаючи якість електроенергії та процес доступу до електроенергії для подальшого 

поліпшення ділового середовища. 

Національне управління енергетики заявило, що буде сприяти подальшому поліпшенню 

процесу доступу до електроенергії та зниженню витрат для жителів, а також малих й середніх 

підприємств, та виділило 130 мільярдів юанів (19,1 мільярда доларів) інвестицій для малих й 

середніх підприємств у країні. 

Адміністрація буде постійно просувати оптимізацію бізнес-середовища з поліпшеним доступом 

до електромережі, сказав Лю Баохуа, заступник директора адміністрації, на прес-конференції у 

Пекіні у понеділок. 

https://gmk.center/ua/news/cini-na-rudu-v-kitai-neznachno-zrosli-na-tli-zrostajuchogo-popitu/
https://gmk.center/ua/news/cini-na-rudu-v-kitai-neznachno-zrosli-na-tli-zrostajuchogo-popitu/
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За його словами, більш висока енергоефективність та стабільні джерела живлення важливі для 

ринкових операцій господарюючих суб'єктів й гарантують здорове бізнес-середовище. 

За даними NEA, до кінця минулого року доступ до електроенергії було надано новим МСП 

всього за 30 робочих днів. Вей Ханьян, аналітик ринку електроенергії у Bloomberg New Energy, 

сказав, що регулюючий орган стежить за ключовими ініціативами по всій країні, які спрямовані 

на дерегулювання ринку електроенергії. 

«З 2015 року ця ініціатива дозволила істотно знизити рахунки за електроенергію, що принесло 

користь мільйонам комерційних та промислових компаній», - сказав він. 

«Це стало ключовим моментом у реформуванні «дорожньої карти» Китаю, що веде до 

поліпшення послуг електропостачання». 

У звіті Світового банку Doing Business 2020 Китай підскочив до 31 позиції з 46 у минулому році. 

Показник «доступ до електрики» зайняв 12-е місце, що є найвищим з 10 показників Китаю, що 

вимірюються банком, випередивши Швейцарію, Францію та Ісландію. Рік тому Китай займав 98-

е місце з доступу до електроенергії. 

В оцінці ділового клімату Китаю Світовий банк використовує показники Шанхаю та Пекіну, при 

цьому вага Шанхая становить 55 відсотків, а Пекіну – 45 відсотків. Адміністрація повідомила, що 

незабаром представить досвід Пекіна та Шанхая іншим містам у країні. 

Джерело: http://epaper.chinadaily.com.cn/a/202009/29/WS5f72884fa31099a234350b04.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Всесвітній банк скоригував прогноз зростання ВВП Китаю у 2020 році 

29.09.2020|06:41|REGNUM  

ВВП Китаю в поточному році виросте лише на 2% при базовому сценарії, йдеться в доповіді 

Світового банку (СБ), яка була опублікована 28 вересня. 

Експерти фінансової установи зазначають, що зростання показника у 2020 році стримують 

слабкі темпи споживання, а позитивний вплив дасть збільшення державних витрат, обсягу 

експорту та ефективність заходів, що вживаються для боротьби з поширенням коронавірусу. 

У той же час СБ прогнозує, що ВВП інших країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону знизиться 

в сукупності на 3,5%. 

У березні 2020 експерти фінансової установи прогнозували, що ВВП Китаю виросте на 2,3%. 

http://epaper.chinadaily.com.cn/a/202009/29/WS5f72884fa31099a234350b04.html
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Джерело: https://regnum.ru/news/economy/3076075.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Завдяки новій моделі розвитку історично бідне село Маїн змогло позбутися злиднів 

29.09.2020 |16:35|Міжнародне радіо Китаю 

2020 рік для Китаю – рік, коли країна повинна отримати остаточну перемогу в битві з бідністю й 

збудувати суспільство середнього достатку. Під керівництвом Комуністичної партії Китаю, 

завдяки невпинним зусиллям всього суспільства, по всій країні відбулися й продовжують 

повсюдно спостерігатися колосальні позитивні зміни. 

Село Маїн повіту Чанфен провінції Аньхой зовсім нещодавно містилось в офіційному переліку 

вкрай бідних поселень. До цього списку включені всі населені пункти, які повинні в першу чергу 

отримувати допомогу в позбавленні від злиднів. З цією метою була розроблена спеціальна 

програма «Маїн», на основі якої була створена нова модель сталого розвитку. 

Програма залучає в село стартаперів, аби вони відкривали там бізнес. Разом з цим вони 

виступають волонтерами-викладачами й роблять важливий внесок у розвиток місцевої освіти. 

Таким чином, колишнє історично бідне село вийшло на шлях розвитку зі своєю яскравою 

специфікою. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200929/553327.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський авторинок повернувся на докороновірусний рівень 

29.09.2020 |17:57|Міжнародне радіо Китаю 

У Пекіні стартувала міжнародна автомобільна виставка Auto China 2020 року, проведення якої 

планувалося на квітень, але було перенесено через епідемію коронавірусу. Спостерігачі 

вважають, що проведення автосалону знаменує посткороновірусне відновлення китайського 

авторинку. 

Продажі автомобілів у Китаї, який є одним з найбільших у світі автомобільних ринків, вже 

повернулися на доепідемічний рівень, тоді як попит у США та Європі залишається слабким, 

повідомляє агентство Associated Press. 

https://regnum.ru/news/economy/3076075.html
http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200929/553327.html
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Агентство Reuters спрогнозувало збільшення у цьому році продажів BMW Group у Китаї, де 

спостерігається відновлення ринку та запускаються нові моделі. Як повідомляє агентство, 

німецька автомобілебудівна компанія Audi AG веде переговори з китайською компанією FAW 

Group про створення другого спільного підприємства, яке буде випускати в Китаї електромобілі 

на платформі PPE, розробленої німецьким концерном. 

Нещодавно агентство Standard & Poor's виступило з прогнозом, що світові продажі автомобілів 

впадуть приблизно на 20% у цьому році, а через два роки продажі будуть на 6% нижче, ніж у 

2019-му. Однак китайський ринок, ймовірно, відновить помірне довгострокове зростання. 

Зокрема в другій половині року можуть вирости продажі автомобілів на нових джерелах енергії, 

пише Standard & Poor's. Агентство також прогнозує, що Китай стане єдиним регіоном, який до 

2022 року зможе повернутися на рівень продажів 2019 року. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200929/553398.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

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

01.10.2020 |10:18|Міжнародне радіо Китаю 

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

підвищився до 51,5 з серпневого показника, зареєстрованого на рівні 51. Про це свідчать дані, 

опубліковані в середу Державним статистичним управлінням /ДСУ/ КНР. 

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

розширення виробничого сектора, нижче 50 – про його скорочення. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201001/554383.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У вересні цього року PMI у невиробничому секторі Китаю виріс 

01.10.2020 |11:00|Міжнародне радіо Китаю 

У вересні цього року індекс менеджерів з закупівель /PMI/ у невиробничому секторі Китаю виріс 

до 55,9 з 55,2 у серпні, повідомило Державне статистичне управління КНР у середу. 

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

розширення сектора, нижче 50 – про його скорочення. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200929/553398.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201001/554383.html
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Згідно з даними ДСУ, індекс PMI у невиробничому секторі залишається вище 50 вже сім місяців 

поспіль. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20201001/554385.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20201001/554385.html
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СУСПІЛЬСТВО  

 

Кількість користувачів інтернету в Китаї перевищила 940 млн осіб 

30.09.2020|07:37| Женьмінь жибао 

Станом на червень, число користувачів інтернету в Китаї досягло 940 млн, що становить п'яту 

частину користувачів глобальної мережі в світі. 

Рівень проникнення інтернету в Китаї досяг 67%, що приблизно на 5 процентних пунктів вище, 

ніж в середньому в світі. Такі дані наводяться в опублікованій сьогодні доповіді центру China 

Internet Network Information Center / CNNIC /. 

Доступ в інтернет за допомогою волоконно-оптичних ліній зв'язку отримали жителі 98% бідних 

сел, що значно зменшило цифровий розрив між містом і селом. 

Епідемія COVID-19 значно вплинула на розвиток інтернет-послуг, в тому числі онлайн-навчання, 

телемедичних консультацій та сервісів віддаленої роботи. Зокрема, число користувачів служб 

онлайн-навчання за цей період перевищило 380 млн, зазначається в доповіді. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0930/c31516-9765790.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0930/c31516-9765790.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китай запустив два супутники для моніторингу довкілля 

28.09.2020|10:44|112.ua 

Супутники запущені для надання послуг в області охорони навколишнього середовища і 

моніторингу факторів стихійних лих. 

З космодрому Тайюань в провінції Шаньсі запущені два супутники для моніторингу 

навколишнього середовища. Про це повідомляє Сіньхуа. 

Запуск супутників HJ - 2a і HJ-2B відбувся 27 вересня за допомогою ракети носія «Чанчжен» 4б. 

«Вони замінять HJ - 1А і HJ-1B, супутники моніторингу навколишнього середовища 

попереднього покоління, для надання послуг в галузі охорони навколишнього середовища та 

природних ресурсів, водного, сільського та лісового господарства», - йдеться в повідомленні. 

HJ-1a і HJ – 1B-це 16-метрові оптичні супутники з високою мобільністю, точністю управління і 

стабільністю, а також тривалим терміном служби. Вони будуть підтримувати моніторинг 

факторів стихійних лих, макромоніторинг землекористування, нагляд і охорону водних ресурсів, 

динамічний моніторинг посівних площ і оцінку врожайності, а також забезпечать підтримку 

аварійно-рятувальним роботам при землетрусах. Розробником нових супутників стала 

Китайська академія космічних технологій. 

Попередні супутники HJ - 1А і HJ-1B були запущені в 2008 році. Вони допомагали під час 

усунення стихійних лих в Китаї. Це вже 348-й запуск ракет-носіїв сімейства «Чанчжен». 

Джерело: https://ua.112.ua/svit/kytai-zapustyv-dva-suputnyky-dlia-monitorynhu-navkolyshnoho-

seredovyshcha-551494.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський конкурент Tesla представив аеротаксі Kiwigogo 

30.09.20|17:05| Центр транспортних стратегій 

Літальний апарат вміщує двох пасажирів і розрахований на роботу на малих висотах від 5 до 25 

метрів. 

Китайський стартап з виробництва електрокарів Xpeng, представив свій перший літальний 

апарат Kiwigogo, орієнтований на ринок безпілотних аеротаксі. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Regnum. 

https://ua.112.ua/svit/kytai-zapustyv-dva-suputnyky-dlia-monitorynhu-navkolyshnoho-seredovyshcha-551494.html
https://ua.112.ua/svit/kytai-zapustyv-dva-suputnyky-dlia-monitorynhu-navkolyshnoho-seredovyshcha-551494.html
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Незважаючи на те, що представники Xpeng називають апарат «літаючим автомобілем», 

зовнішній вигляд Kiwigogo більше нагадує великий дрон з вісьмома гвинтами. 

За інформацією Xpeng, літальний апарат вміщує до двох пасажирів і розрахований на роботу на 

малих висотах від 5 до 25 метрів.  

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/09/30/kitayskiy_konkurent_tesla_predstavil_aerotaksi_kiwigogo_vid

eo_61033  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://cfts.org.ua/news/2020/09/30/kitayskiy_konkurent_tesla_predstavil_aerotaksi_kiwigogo_video_61033
https://cfts.org.ua/news/2020/09/30/kitayskiy_konkurent_tesla_predstavil_aerotaksi_kiwigogo_video_61033
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КОРОНАВІРУС 

 

Китайська вакцина від COVID-19 може вийти в продаж до кінця року 

28.09.20|09:20|УНІАН 

В даний час дослідження і розробки вакцин в Китаї в цілому проходять успішно, чотири вакцини 

вже були схвалені для проведення третьої фази клінічних випробувань за кордоном. 

Китайська інактивована вакцина від COVID-19 може з'явитися у продажу до кінця року. 

Про це заявили у відділі пропаганди Державного комітету з питань охорони Здоров'я Китаю. У 

країні йдуть клінічні випробування 11 вакцин від COVID-19, чотири з них вже знаходяться на 

третьому етапі тестів. 

«В даний час дослідження і розробки вакцин в Китаї в цілому проходять успішно, чотири 

вакцини вже були схвалені для проведення третьої фази клінічних випробувань за кордоном, 

що становить 44% від загального числа всіх клінічних випробувань третього етапу, що 

проводяться в світі», - повідомили в Держкомітеті «РИА Новости». 

Ще кілька вакцин отримали дозвіл на проведення першої та другої фази клінічних випробувань, 

кілька з них вже завершили другий етап клінічних тестів. «Якщо все піде добре, то китайська 

інактивована вакцина може надійти в продаж вже в кінці цього року», - сказали в комітеті. 

У Китаї йде розробка відразу декількох видів вакцин. Це препарати на основі рекомбінантних 

білків, аденовірусного вектора, нуклеїнових кислот, інактивована вакцина і атенуїрувана 

грипозна вакцина. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-kitayska-vakcina-vid-

covid-19-mozhe-z-yavitisya-u-prodazhu-do-kincya-roku-ostanni-novini-11161931.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-kitayska-vakcina-vid-covid-19-mozhe-z-yavitisya-u-prodazhu-do-kincya-roku-ostanni-novini-11161931.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-kitayska-vakcina-vid-covid-19-mozhe-z-yavitisya-u-prodazhu-do-kincya-roku-ostanni-novini-11161931.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Потяги Китай-Словаччина транзитом через Україну підуть на регулярній основі 

28.09.2020|10:00|Центр транспортних стратегій  

Контейнерні поїзди Сіань - Добра - Дунайська-Стреда відновлюють курсування після перерви 

через пандемію. 

У п'ятницю, 25 вересня, на термінал Добра в Словаччині поблизу від кордону з Україною прибув 

другий з початку вересня контейнерний поїзд з Сіаня (Китай). Кінцевий пункт призначення 

поїзда - Дунайська-Стреда, що на заході Словаччини в 20 км від Братислави. До цього поїзд 

пройшов транзитом через територію України. 

Як пише ЦТС з посиланням на Railfreight, перший цієї осені поїзд з Китаю в дунайських-Стреда 

прибув 7 вересня. Ще один склад зараз знаходиться в дорозі. З жовтня контейнерний поїзд 

Сіань - Добра - Дунайська-Стреда стане регулярним - в наступному місяці очікується відправка 

5 поїздів. 

Час в дорозі з Китаю в Словаччину становить 11 днів. Ключовим фактором такої швидкості 

організатори маршруту називають те, що він проходить через територію України. 

За словами Мартіна Кубека, директора з розвитку бізнесу Metrans (одного з операторів поїзда), 

в даний час маршрут через Україну - це навіть найшвидший маршрут, так як є деякі затримки на 

інших кордонах з ЄС. Більш того, за його словами, це набагато більш стратегічний транзитний 

маршрут для кінцевих пунктів призначення в Східній Європі, ніж маршрут через Білорусь і 

Польщу. 

«Ми бачимо великий потенціал маршруту. Митні процедури можуть бажати кращого, але, як я 

чув, Україна готова приєднатися до європейської митної системі NCTS в найближчому 

майбутньому. З цієї точки зору може стати ще простіше перевозити поїзди через Україну», - 

заявляв раніше Мартін Кубек. 

Відзначається, що з терміналу Дунайська-Стреда контейнери далі можна буде відправити 

кінцевим одержувачам по ж / д в Чехію, Австрію, Угорщину чи Німеччину. Це займе ще до трьох 

днів. 

Нагадаємо, що Metrans виконав першу вантажне перевезення з Сіаня через термінал Добра в 

дунайських-Стреда в жовтні минулого року. Регулярне сполучення по маршруту було запущено 

на початку 2020 року, але було призупинено через пандемію коронавируса. 

Як пише Intermodal News, зараз оператори інтермодальних перевезень з ЄС шукають 

альтернативні маршрути для сполучення на Новому Шовковому шляху, і одним із способів 
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збільшення кількості контейнерних поїздів бачиться у розміщенні операцій з перевантаження 

на терміналах на стику колій 1435 мм і тисячі п'ятсот двадцять п'ять, потенціал яких в даний час 

повністю не використовується. Особливо це стосується «сухих портів», розташованих в кінці 

залізничних колій з України в Польщу, Словаччину та Угорщину. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/09/28/poezda_kitay_slovakiya_tranzitom_cherez_ukrainu_poydut_

na_regulyarnoy_osnove_60968  

________________________________________________________________________________ 

 

 

«ArcelorMittal Кривий Ріг» починає експортувати українську залізорудну сировину в Китай 

28.09.2020|11:40|УКРРУДПРОМ 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» почав відвантажувати залізорудний концентрат через причали 

держпідприємства «Морський торговельний порт» (порт «Південний»). Про це повідомила 

прес-служба державної стивідорної компанії. 

«Для залучення додаткового обсягу вантажів служба експлуатації провела переговори з ПАТ» 

АрселорМіттал Кривий Ріг «. Зусилля, спрямовані на збільшення завантаження порту, дали 

реальні результати «, - йдеться в повідомленні. 

25 вересня в 00:30 біля причалу №6 ДП «МТП» Південний «пришвартувалося судно Maran Sky. 

«До завантаження заявлено 104 570 т залізорудного концентрату. Завершення обробки судна 

планується 26 вересня», - уточнюється в повідомленні. 

Балкер Maran Sky має дедвейт 114 078 т, довжину 250 м і ширину 43 м. Прапор - Греція. Глибина 

біля причалу №6 становить 18,9 м. 

На початку квітня 2020 року Мауро Лонгобардов, генеральний директор «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», розповів, що у зв'язку з відновленням попиту на сировину в Піднебесній 

підприємство переорієнтував відвантаження ЗРК з Європи на Китай. «Дуже складно швидко 

переорієнтувати поставки з залізниці в Європу на морський шлях до Китаю», - пояснював тоді 

топ-менеджер. 

Компанія планувала довести рівень відвантаження концентрату через порти до 300 тис. Т на 

місяць. 

Нагадаємо, в 2019 році АМКР справив 9,8 млн т залізорудного концентрату. Це на 5,5% більше, 

ніж в 2018 році. 

https://cfts.org.ua/news/2020/09/28/poezda_kitay_slovakiya_tranzitom_cherez_ukrainu_poydut_na_regulyarnoy_osnove_60968
https://cfts.org.ua/news/2020/09/28/poezda_kitay_slovakiya_tranzitom_cherez_ukrainu_poydut_na_regulyarnoy_osnove_60968
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За січень-серпень 2020 року Україна експортувала 30,7 млн т ЗРС. Це на 12,8% більше, ніж за 

вісім місяців 2019 року. 

Головним споживачем українського ЗРС в цей період залишався Китай. Його частка в експорті 

за вісім місяців склала 64,10%. На другому місці Польща (9,13%), на третьому - Австрія (6,34%). 

Джерело: 

http://ukrrudprom.com/news/ArcelorMittal_Krivoy_Rog_sobiraetsya_eksportirovat_bolee_100_tis.

html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна і Китай мають намір створити спільні проєкти з переробки зерна 

29.09.2020|11:33|elevatorist.com 

Україна і Китай планують розвивати взаємовигідне співробітництво. Українські аграрії 

зацікавлені у створенні спільних підприємств з глибокої переробки зерна. 

Про це йшла мова на зустрічі голови ГО «Аграрний союз України» (АСУ) Геннадія Новікова з 

президентом «Китайської торгової асоціації» Вей Сином. 

«Ми зацікавлені в партнерах, які з одного боку були споживачем продукції, а з іншого - 

виступили б інвесторами, які вклали кошти в будівництво в Україні переробних потужностей», - 

вказав Геннадій Новіков. 

Він також зазначив, що тільки з пшениці українські аграрії можуть виробляти більше 30 видів 

продукції. 

«Це важливе взаємовигідне співробітництво, яке б дало можливість інвесторам переробних 

підприємств не тільки забезпечувати потребу китайського ринку, а й виходити на ринки по 

всьому світу і таким чином отримувати додаткові доходи», - заявив голова АСУ. 

Президент Китайської торгової асоціації Вей Син в свою чергу підкреслив, що вони зацікавлені 

не тільки в створенні переробних підприємств. Китайська сторона також має намір забезпечити 

українських сільгоспвиробників насіннєвим матеріалом, добривами, засобами захисту рослин 

та технікою. 

«І якщо в українських виробників не буде достатньої кількості коштів, щоб отримати необхідну 

техніку, ми готові розглянути можливість оплати за рахунок майбутнього врожаю», - додав Вей 

Син. 

http://ukrrudprom.com/news/ArcelorMittal_Krivoy_Rog_sobiraetsya_eksportirovat_bolee_100_tis.html
http://ukrrudprom.com/news/ArcelorMittal_Krivoy_Rog_sobiraetsya_eksportirovat_bolee_100_tis.html
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За його словами, китайська сторона розглядає можливість створення в Україні 

сільськогосподарського індустріального парку. А також взяти участь у розвитку спільних 

проєктів з переробки агропродукції. 

За інформацією прес-служби АСУ. 

Джерело: https://elevatorist.com/novosti/11203-ukraina-i-kitay-namerenyi-sozdat-sovmestnyie-

proektyi-po-pererabotke-zerna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай розглядає можливість створення в Україні агроіндустріального парку 

29.09.2020 |13:49|Agravery.com 

Голова Громадської спілки «Аграрний союз України» Геннадій Новіков провів зустріч з 

президентом Китайської торговельної асоціації Вей Сином, підсумком якої стали домовленості 

про поглиблення взаємовигідного співробітництва та розвиток партнерських відносин між 

спілкою та китайською стороною. 

Про це повідомляє прес-служба ГС «Аграрний союз України».  

За словами Геннадія Новікова, в рамках співробітництва українських аграріїв цікавить не стільки 

продаж сировини, скільки створення спільних підприємств, які б тут в Україні займалися 

глибокою переробкою зібраного збіжжя.  

«Ми зацікавлені у партнерах, які б з одного боку були споживачем продукції, а з іншого — 

виступили б інвесторами, які вклали кошти в будівництво в Україні переробних потужностей», 

— розповідає Новіков.  

Слід додати, що українські аграрії мають дуже широкі можливості для вироблення та 

постачання широкого спектру продукції на китайський та на інші ринки.  

«Лише з пшениці ми можемо виробляти понад 30 видів продукції. Це важлива взаємовигідна 

співпраця, яка б дала можливість інвесторам переробних підприємств не лише забезпечувати 

потребу китайського ринку, а й виходити на ринки по всьому світі і таким чином отримувати 

додаткові прибутки», — пояснює голова спілки.  

Крім того, «Аграрний союз України» зацікавлений у розвитку співробітництва, яке забезпечить 

прибирання всіх зайвих посередницьких структур. Таким чином споживачі отримають товар за 

найвигіднішою ціною, а виробник — найкращі умови для себе.  

«Китай має зацікавлення як у створенні переробних підприємств, так і в забезпеченні 

українських сільгоспвиробників насіннєвим матеріалом, добривами, засобами захисту рослин 

https://elevatorist.com/novosti/11203-ukraina-i-kitay-namerenyi-sozdat-sovmestnyie-proektyi-po-pererabotke-zerna
https://elevatorist.com/novosti/11203-ukraina-i-kitay-namerenyi-sozdat-sovmestnyie-proektyi-po-pererabotke-zerna
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та технікою. І якщо в українських виробників не буде достатньої кількості коштів, щоб отримати 

необхідну техніку, ми готові розглянути можливість сплати за рахунок майбутнього врожаю», — 

підкреслив Вей Син.  

Разом з тим, китайська сторона також розглядає можливість створення в Україні 

сільськогосподарського індустріального парку та взяти участь у розвитку спільних проєктів з 

переробки сільгосппродукції. 

Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/kitaj-rozgladae-mozlivist-stvorenna-v-ukraini-

agroindustrialnogo-parku  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посольство взяло участь у симпозіумі на тему «Китай та решта світу у глобальному контексті, що 

змінюється» 

01.10.2020|09:00|Посольство України в Китаї 

26 вересня у м.Пекін відбувся симпозіум на тему «Китай та решта світу у глобальному контексті, 

що змінюється», який було проведено з нагоди 5-ї річниці створення Китайського центру з 

питань міжнародних надбань у сфері розвитку (CIKD). Від Посольства України у симпозіумі взяв 

участь перший секретар Олег Малий. 

Ініціативу про створення CIKD було виголошено Головою КНР Сі Цзіньпінем у 2015 р. під час 

Саміту ООН з питань сталого розвитку. Основним завданням цієї організації є вивчення 

міжнародного досвіду імплементації Цілей сталого розвитку ООН та формулювання пропозицій 

для відповідного корегування державної політики у відповідній сфері. 

Учасниками заходу стали представники урядових структур (МЗС, Мінфіну, Мінкомерції та 

інших), провідних корпорацій КНР (Sinochem, Експортно-імпортний банк, Wumart Group, China 

State Farms Agribusiness Group Corporation, COSCO та інших), міжнародних організацій (ВООЗ, 

ЮНЕСКО, ЮНЕЙДС, Програма розвитку ООН, ОЕСР та інших) і дипломатичного корпусу. 

Під час заходу китайські офіційні представники представили статистичні дані щодо актуального 

соціально-економічного життя в країні, повідомили про особливість реалізації нової архітектури 

економічного розвитку т.зв. «dual-cycle economy» в постепідемічний період, а також про 

особливості розвитку інвестиційного співробітництва в останні роки. 

У ході заходу відзначено важливість гармонізації відносин між КНР та США для розвитку 

глобальної економіки. Відбувся обмін думками щодо вироблення найбільш оптимальної 

позиції КНР в умовах нових глобальних тенденцій. 

https://agravery.com/uk/posts/show/kitaj-rozgladae-mozlivist-stvorenna-v-ukraini-agroindustrialnogo-parku
https://agravery.com/uk/posts/show/kitaj-rozgladae-mozlivist-stvorenna-v-ukraini-agroindustrialnogo-parku
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У цілому захід став важливою представницькою платформою для обміну інформацією про 

сприйняття в бізнес середовищі Китаю нових викликів сучасного світу (протекціонізм, 

націоналізм, політично вмотивовані обмеження для торгівлі та співробітництва). З урахуванням 

статусу CIKD як науково-дослідницької установи, можливо очікувати, що висновки, зроблені під 

час симпозіуму, ляжуть в основу пропозицій уряду щодо вироблення нових 

зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних підходів КНР. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1655040191331142  

________________________________________________________________________________ 

 

 

71-а річниця заснування Китайської Народної Республіки 

01.10.20|14:36| Посольство України в Китаї 

30 вересня 2020 року Посол України в КНР Сергій Камишев на запрошення Прем’єра Державної 

Ради КНР Лі Кецяна був присутній на урочистому обіді з нагоди 71-ї річниці заснування 

Китайської Народної Республіки. 

На цей святковий захід, який відбувся у будівлі Всекитайських Зборів Народних Представників, 

були запрошені представники китайських урядових, політичних та військових кіл, а також 

керівники дипломатичних місій, акредитованих в КНР. 

На офіційному обіді був присутній Голова КНР Сі Цзіньпін. Прем’єр Держради Лі Кецян звернуся 

до присутніх з урочистою промовою.  

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1656025237899304  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Мін'юст почав врегулювання спору на $3,5 млрд з китайськими інвесторами «Мотор Січ» - ЗМІ 

01.10.2020 |17:12|УНІАН 

Міністерство юстиції України направило представникам китайських акціонерів ПАТ «Мотор Січ» 

лист з підтвердженням про отримання повідомлення про початок ними інвестиційного спору з 

державою Україна на суму $3,5 млрд. В даний час розпочата підготовча робота для проведення 

засідання міжвідомчої робочої групи для переговорного врегулювання претензій китайських 

інвесторів щодо незаконної експропріації Україною їх інвестицій, яка має судову перспективу в 

міжнародному арбітражі. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1655040191331142
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1656025237899304
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Про це повідомляє УНН. 

«Мін'юст 07.09.2020 отримав повідомлення від громадян Китаю - власників акцій ПАТ «Мотор 

Січ» про заявлене порушення Україною Угоди між Урядом України та Урядом Китайської 

Народної Республіки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 30.05.1993», - сказано в 

листі Міністерства юстиції України, датованому 29 вересня 2020 року. 

Як відомо, група китайських інвесторів ПАТ «Мотор Січ» 4 вересня 2020 року офіційно 

повідомила українське Міністерство юстиції про підготовку позову до міжнародного арбітражу 

проти держави Україна. Дії українських органів влади щодо блокування доступу до 

підприємства його іноземних акціонерів та арештів акцій китайські інвестори розцінюють як 

спробу експропріації інвестицій. У повідомленні Міністерству юстиції про свій намір розпочати 

міжнародний арбітражний процес, вони запропонували українській владі врегулювати ситуацію 

за столом переговорів — в рамках Міжвідомчої робочої групи за участю всіх зацікавлених 

сторін, включаючи інвесторів та акціонерів ПАТ «Мотор Січ». 

У числі залучених органів держвлади ЗМІ називали СБУ, ГПУ, Антимонопольний комітет України, 

Уряд і Офіс Президента, а також Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ін. 

«Мін'юст направив зацікавленим органам державної влади запити про надання інформації, 

матеріалів, висновків і пропозицій про врегулювання спору, а також кандидатур для 

формування складу Міжвідомчої робочої групи. Про хід та результати досудового врегулювання 

на регулярній основі - інформується Кабінет Міністрів України. Після отримання від зацікавлених 

органів відповідей на запити Мін'юст невідкладно проведе засідання Міжвідомчої робочої 

групи. Офіційне запрошення на засідання Міжвідомчої робочої групи буде направлено також 

представнику інвесторів», - повідомляється в листі Міністерства юстиції. 

Раніше провідні українські та іноземні експерти висловили впевненість, що китайські інвестори 

ПАТ «Мотор Січ» мають дуже сильну позицію для перемоги в міжнародному арбітражі і 

подальшого стягнення на цій підставі з України збитку в розмірі 3,5 млрд доларів. 

Зокрема, відомий американський політичний функціонер Роберт А. МакКоннелл у своїй колонці 

для впливового англомовного видання в Україні KyivPost заявив, що не зміг знайти порушень 

закону в купівлі китайськими інвесторами акцій «Мотор Січ». 

А Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю китайському інформагентству «Сіньхуа» 

висловився за поглиблення політичного, культурного та економічного україно-китайського 

співробітництва. З цією метою, як повідомив президент Зеленський, зараз готується засідання 

двосторонньої міжурядової комісії. Крім того, він висловив надію на зустріч з главою КНР Сі 

Цзіньпіном в рамках зустрічі на вищому рівні. «Україна має значний потенціал для співпраці з 

Китаєм у різних сферах, порівнянний або навіть більший, ніж у багатьох інших 
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східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу... Буду радий 

вітати голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний 

Китай», - заявив «Сіньхуа» Президент України. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/min-yust-pochav-vregulyuvannya-sporu-na-3-5-

mlrd-z-kitayskimi-investorami-motor-sich-zmi-ostanni-novini-11167151.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Урочиста церемонія передачі книжок для українознавчих центрів Китаю 

02.10.2020| Українська асоціація китаєзнавців  

1 жовтня 2020 року, в 71-річницю проголошення КНР, Українська асоціація китаєзнавців спільно 

з видавничим домом «Гельветика» провела урочисту церемонію передачі книжок для 

українознавчих центрів Китаю. Понад 30 видань видавництва будуть передані до Центру 

вивчення України при Пекінському університеті іноземних мов, Центру дослідження України 

при Уханьському університеті та Даляньський університет іноземних мов. Уханьського 

університету. Слід наголосити на тому, що дослідження України було започатковані в 1964 році 

в Уханьському університеті. В переліку книжок видання різної тематики – це правова, 

економічна та історична літератури, наукові праці та роботи з українського мистецтвознавства, 

словники з різної тематики тощо. 

Президент Української асоціації китаєзнавців, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України Віктор Кіктенко сказав, що 

Українська асоціація китаєзнавців спільно з видавничим домом «Гельветика» вирішили зробити 

свій внесок у формування бібліотек україністики в Китаї. За словами Віктора Кіктенко – це лише 

перший такий захід, і надалі допомога буде продовжена.  

Засновник видавничого дому «Гельветика» Олег Головко розповів про плани видавництва. 

Зокрема повідомив про бажання збільшити видання книжок присвячених китайській тематиці, 

а також  про бажання популяризувати і розповсюджувати українські книжки на світовому ринку, 

зокрема у  Китаї.  Видавництво вже має контракти на видання книжок присвячених Китаю, 

зокрема буде здійснюватися переклад українською мовою, виданої у Китаї книги про 

«Морський шовковий шлях». Видавництво планує на регулярній основі видавати праці 

українських науковців, які займаються Китаєм.   

Олег Головко також продемонстрував першу книгу видану у видавництві присвячену китайській 

культурі та мові для українських дітей. 

https://www.unian.ua/economics/other/min-yust-pochav-vregulyuvannya-sporu-na-3-5-mlrd-z-kitayskimi-investorami-motor-sich-zmi-ostanni-novini-11167151.html
https://www.unian.ua/economics/other/min-yust-pochav-vregulyuvannya-sporu-na-3-5-mlrd-z-kitayskimi-investorami-motor-sich-zmi-ostanni-novini-11167151.html
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Голова правління  Української асоціації китаєзнавців Віта Голод повідомила про звернення 

президента України Володимира Зеленського до китайської сторони з пропозицією поновити 

політичний діалог на високому рівні, про що він повідомив у інтерв’ю для ІА «Сіньхуа». Це 

послання дає можливість сподіватися на пожвавлення контактів між нашими країнами, що для 

роботи науковців також створить добру основу для розширення співпраці. Українська асоціація 

китаєзнавців робить максимум зусиль, щоб в Україні розуміли сучасний Китай і щоб інформація 

про його культуру, традиції й про китайський народ подавалася об’єктивно. 

Через відео-зв’язок учасників церемонії в Києві привітали керівники центрів україністики в 

Китаї. Вони розказали про свою роботу по вивченню української мови та популяризацію знань 

про України в Китаї. Китайські учасники подякували за передані у дар книжки, а також привітали 

всіх присутніх зі святом Середини Осені та національним святом – Днем проголошення КНР. 

Захід відбувся в Інституті сходознавства НАН України ім. А. Ю. Кримського за участі  українських 

китаєзнавців, науковців та перекладачів китайської мови.  
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Джерело: https://sinologist.com.ua/urochysta-tseremoniya-peredachi-knyzhok-dlya-

ukrayinoznavchyh-tsentriv-kytayu/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://sinologist.com.ua/urochysta-tseremoniya-peredachi-knyzhok-dlya-ukrayinoznavchyh-tsentriv-kytayu/
https://sinologist.com.ua/urochysta-tseremoniya-peredachi-knyzhok-dlya-ukrayinoznavchyh-tsentriv-kytayu/


 

23 

 

      

КИТАЙ – США 
 

США запровадили санкції проти найбільшого в Китаї виробника мікросхем 

28.09.2020|14:48|НВ Бізнес 

Міністерство торгівлі США ввело санкції проти найбільшого китайського виробника мікросхем 

SMIC. Компанія вже постраждала через американські санкції проти Huawei. 

Уряд США ввело санкції відносно найбільшого китайського виробника мікросхем Semiconductor 

Manufacturing International Corp. (SMIC), пише Financial Times. 

У п’ятницю, 25 вересня, Міністерство торгівлі США повідомило компаніям, що експорт продукції 

для SMIC представляє «неприйнятний ризик» і може бути направлений на «кінцеве 

використання у військових цілях». Про це йдеться в копії листа, який цитує Financial Times. 

Тепер американські компанії зобов’язані будуть отримувати ліцензію на експорт певних 

продуктів Semiconductor Manufacturing International Corp. Таким чином, доступ найбільшого 

китайського виробника мікросхем до важливого американського ПО і устаткування для 

виробництва мікросхем буде обмежено. 

Зазначається, що SMIC вже постраждала від посилення санкцій США щодо Huawei. Через санкції 

компанія не могла обслуговувати свого найбільшого клієнта, який приносить п’яту частину 

доходів. Виробник попереджав інвесторів про ризик посилення санкцій США в своєму проспекті 

IPO. 

Як пише видання, санкції торкнуться і компанії Qualcomm — розробника мікросхем в США. 

Компанія використовує SMIC для виготовлення деяких своїх мікросхем, і аналітики називають її 

другим за величиною клієнтом SMIC після Huawei. 

Нагадаємо, що в серпні цього року компанія Huawei заявила про зупинку виробництва 

високопродуктивного чіпсета для смартфонів Kirin 9000 через санкції США. Тоді в компанії 

уточнили, що з-за другого етапу санкцій США виробничі партнери Huawei припинили приймати 

нові замовлення на виготовлення чіпсетів. Зокрема, найбільший виробник чіпів TSMC припинив 

приймати нові замовлення для Huawei ще в травні цього року через побоювання потрапити під 

санкції сполучених Штатів. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/ssha-zaprovadili-sankciji-proti-kitayskogo-virobnika-

mikroshem-smic-ostanni-novini-50114617.html  

________________________________________________________________________________ 
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МЗС КНР: Китай закликає США вести справедливу політику щодо іноземних компаній 

29.09.2020 |10:59|Міжнародне радіо Китаю 

Уряд Китаю закликав владу США вести справедливу політику й сформувати позитивне 

конкурентне ділове середовище для іноземних компаній. Так офіційний представник МЗС КНР 

Ван Веньбінь 28 вересня на прес-конференції прокоментував рішення федерального судді США 

тимчасово заблокувати рішення адміністрації США про видалення додатку соціальної мережі 

TikTok з американських магазинів додатків. 

 «Китай завжди виступав проти використання США національної безпеки як приводу для 

зловживання державною владою з метою здійснення тиску на іноземні підприємства», – 

зазначив він. 

«Ми закликаємо США поважати принципи ринку та здорової конкуренції, дотримуватися 

правил міжнародної торгівлі, а також підтримувати й просувати чесне, відкрите, справедливе й 

недискримінаційне ділове середовище для іноземних компаній», – підкреслив дипломат. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200929/553079.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

З ініціативи Huawei. Китай почне антимонопольне розслідування проти Google — Reuters 

30.09.20|17:27|HB-Бізнес 

Влада Китаю вважають, що монопольне становище Google завдає «екстремальний збиток» 

місцевим виробникам. 

Китай готується почати антимонопольне розслідування відносно Google через операційну 

систему Android, передає Reuters з посиланням на два інформованих джерела. 

Влада КНР перевірятимуть, чи використовувала Google свою операційну систему для 

придушення вільної конкуренції виробників смартфонів. 

Повідомляється, що розслідувати справу стосовно Google запропонував китайський техногігант 

Huawei, який знаходиться під санкціями США. Справу представлено в антимонопольний комітет 

Держради Китаю. 

За словами одного з джерел агентства, в Китаї вважають, що монопольне становище Google 

завдає «екстремальний збиток» китайським виробникам. Рішення про те, чи проводити 

офіційне розслідування, може бути прийнято вже в жовтні. Відзначається, що на нього може 

вплинути стан відносин Китаю з США. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200929/553079.html
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На яких саме сервісах Google зосередиться розслідування поки невідомо. Відзначається, що 

більшість китайських виробників смартфонів використовують версію платформи Android з 

відкритим вихідним кодом. При цьому, онлайнові сервіси компанії (Такі, як пошта і пошуковик) 

на території Китаю заблоковані. 

У Huawei відмовилися коментувати ситуацію. У компанії Google не відповіли за запит агентства. 

Головний регулятор ринку Китаю, Державна адміністрація з регулювання ринку та Державну 

раду також не відповіли на запит про коментарі. 

Нагадаємо, що в липні цього року США офіційно оголосили Huawei загрозою національній 

безпеці . 

Раніше, 15 травня 2020 року, стало відомо про те, що США змінюють одне із стратегічних правил 

експорту, щоб заблокувати поставки чіпів в Huawei Technologies . За прогнозами експертів, це 

рішення може серйозно торкнутися і американські компанії, тому що Huawei буде розвивати 

власну ланцюжок поставок. 

У травні 2019 року минулого року США внесли китайську Huawei в чорний список, обмеживши 

діяльність компанії на американському ринку і заборонивши американським держструктурам 

використовувати обладнання Huawei. 14 травня 2020 США продовжили санкції проти Huawei 

ще на рік. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/tech/kitay-pochne-rozsliduvannya-proti-google-cherez-huawei-

ostanni-novini-50115140.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Глава парламенту Чорногорії заявив про підтримку політики «Одного Китаю» 

30.09.2020 | 15:22 | REGNUM 

30 вересня голова парламенту Чорногорії Алекса Бечічі зустрівся з послом Китаю у Чорногорії 

Лю Джином. Алекса Бечічі зазначив повну підтримку Чорногорією політики «Одного Китаю». 

Про це повідомляє чорногорське новинне агентство RCTG. 

Подякувавши посла за привітання зі вступом голови на нову посаду, Бечічі підкреслив, що 

підтримка громадян на минулих парламентських виборах зобов'язує його працювати на повну 

потужність, і висловив упевненість в тому, що співпраця Чорногорії та Китаю буде 

поглиблюватися в інтересах громадян, і що парламентське співробітництво може сприяти 

поліпшенню відносин. 

У цьому контексті Бечічі висловив задоволення традиційно хорошими та дружніми відносинами 

двох держав, які підкріплені механізмом 17 + 1 та ініціативою Один пояс - один шлях. 

Нагадаємо, що політика «Одного Китаю» - це принцип зовнішньої політики держав, в основі 

якого лежить визнання існування на карті світу тільки одної китайської держави. 

Джерело: https://regnum.ru/news/polit/3077972.html  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

«Чому відновлення Китаю - це не те, що здається» – Майкл Петтіс 

30.09.20|18:19| carnegieendowment.org 

Дані також показали, що промислове виробництво було на 5,6 відсотка вище, що дало 

впевненості більшості аналітикам, що відновлення Китаю від руйнувань пандемією Covid-19 

було одночасно надійним і стійким.  

У вівторок Національне бюро статистики Китаю оприлюднило серпневі дані про китайську 

економіку. Це показало, що хоча роздрібні продажі – довіри для внутрішнього споживання (хоча 

вони включають і інші речі) – зменшились на 8,6 відсотка за перші вісім місяців 2020 року, тим 

не менше, він показав своє перше щомісячне збільшення в річному обчисленні в 2020 році, з 

роздрібними продажами на 0,5 відсотка вище, ніж у минулому році. 

Дані також показали, що промислове виробництво було на 5,6 відсотка вищим. Додавши до 

цього зростання інвестицій в основний капітал на 4,16 відсотка та збільшення профіциту торгівлі 

в серпні на 19,3 відсотка, і дані, що залишили більшість аналітиків переконаними, що 

відновлення Китаю від спустошення пандемії Covid-19 було як надійним, так і стійким. 

Продовження на мові оригіналу можна знайти за посиланням. 

Джерело: https://carnegieendowment.org/publications/82822  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Валютна дуель. Як долар програє юаню 

01.10.20|16:40|HB 

Національна валюта Китаю отримує новий статус сильного, надійного і передбачуваного активу, 

що забезпечить країні необмежений ресурс для нарощування зовнішнього впливу.  

«Щоб ти жив в епоху змін» — це відоме побажання Конфуція ворогам Китаю має мало спільного 

з тим, чим КНР стала сьогодні. Китай дуже активно змінюється, будуючи амбітні плани на 

світовій арені геополітики, підклавши під них стратегію сильної національної економіки. 

Китайський лідер Сі Цзіньпін зумів вселити провідним компаніям країни ідею про глобальне 

домінування, навчивши їх не соромитися просувати китайські погляди і китайський порядок 

https://carnegieendowment.org/publications/82822
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денний у світі. Він пояснив, що не потрібно боятися ні трильйонного фінансового ринку США, ні 

регуляторної політики Євросоюзу, ні більш високої якості життя в сусідній Японії. 

І світ повірив у Китай. На цьому тлі китайський юань встановив десятирічний рекорд зростання 

вартості проти американського долара. Зараз китайська валюта торгується на рівні 6,9 юанів за 

один долар. Банки Goldman Sachs і United Overseas Bank прогнозують, що за найближчий рік 

юань зміцниться до 6,5 за долар. 

На відміну від України, де уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку за зміцнення 

курсу гривні, в Китаї зміцненню юаня раді. Так, це завжди мінус для експортерів, але 

зовнішньоторговельний профіцит Китаю постійно розширюється, тож сумувати китайським 

експортерам не доводиться. Попит є майже на все, що вони роблять — від одягу до фітнес-

гаджетів. 

Глобальні інвестори зараз дивляться на китайський фінансовий ринок з більшою довірою, ніж 

кілька років тому. Коли в 2018-му вийшла в світ книга «Велика китайська боргова стіна» Дінні 

МакМехона, здавалося, після висвітлених у ній фактів жодна розсудлива людина не повірить ні 

в китайську економічну статистику, ні в систему державних фінансів. 

Але тепер все не так. Американський банк Morgan Stanley прогнозує, що до 2030 року інвестори 

будуть вкладати щорічно $80−120 млрд в китайські держоблігації і ще $100 млрд в корпоративні 

папери китайських компаній. А це означає, що юань стає потужним, сильним, впевненим у собі 

конкурентом долара. 

Що отримує інвестор в Китаї? Прибутковість десятирічних китайських держоблігацій — вище 

3%, в той час як аналогічні американські папери дають всього лише 0,65%. Китайська 

стабільність і незмінність політичного курсу все більше підштовхують гравців фінансового ринку 

бачити в юані глобальну гавань безпеки, де можна сховатися від негараздів і криз. До цього 

здавалося, що статус безпечної гавані навічно зацементував за собою американський долар. 

Поки американські біржі прогнозують сезон високої волатильності в США в зв’язку з 

президентськими виборами, а інвестори вчаться на цій самій волатильності заробляти, Китай 

продовжує масштабні програми будівництва і стане єдиною великою економікою в світі, яка 

покаже зростання в цьому році. Агентство Fitch вважає, що ВВП Китаю в 2020-му зросте на 2,7%, 

в той час як показник США скоротиться на 4,6%. 

Що стримувало інвесторів від вкладень у Китай? Політика. Курс Компартії Китаю щодо 

мусульман-уйгурів і трудових таборів, китайських монголів і монгольської мови, Індії і 

держкордону з нею підштовхували найбільш демократично налаштованих інвесторів 

відвертатися від Китаю, його держоблігацій і корпоративного сектора. Але коронавірусний рік 

2020 зробив багатьох з цих інвесторів набагато більш всеїдними. Навіщо втрачати гроші на 

американських держпаперах, якщо є китайські з більш привабливими ставками? 
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Центробанк Китаю з травня не знижував свої ставки, і вони знаходяться на рівні 3,85−4,65%. Це 

набагато вище, ніж у США і єврозоні, а тому набагато цікавіше для тих, хто заробляє на 

фінансовому ринку. Низькі ставки вигідні для кінцевих споживачів фінансових продуктів, але не 

для тих, хто ці фінансові продукти продає. 

Але головне навіть не в тому, хто і як буде заробляти на Китаї. В цьому випадку ключове — це 

те, що Китай фактично сьогодні отримує необмежений фінансовий ресурс через свої боргові 

інструменти. Всі ж впевнені, що Китай і його комуністичний уряд ні за що, ні за яких умов не 

допустять дефолту за фінансовими зобов’язаннями. 

Отримавши трильйонний ресурс, китайський уряд може розгорнути свої будівельні програми 

ще ширше. Якщо український уряд, наприклад, мріє про відремонтовані дороги, то китайські 

амбіції — набагато більше. Китай хоче з нуля будувати нові міста в західному регіоні країни, 

забезпечивши їх усією необхідною інфраструктурою — від доріг і шкіл до широкосмугового 

інтернету і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. 

У китайській фінансовій політиці є такий діамант, як Гонконг. Гонконгська біржа, звичайно, 

поступається за обсягом своїх операцій і Нью-Йоркській фондовій біржі, і біржі Nasdaq, але це ж 

все сьогоднішній день, а завтра або післязавтра вже може бути інакше. Так, компанія Джека Ма 

Ant Group, гігант в індустрії платежів, планує розмістити свої папери саме на біржі Гонконгу, щоб 

залучити на розвиток $35 млрд. І можна бути впевненим, що інвестори підуть на заклик Ма, як 

вони свого часу повірили в американський лістинг його онлайн-ритейлера Alibaba. 

Сильна біржа і надійні держпапери — це два дуже потужних кити, на яких стоїть обома ногами 

Китай і продовжує свою експансію. А ця експансія включає і контроль над інфраструктурою в 

Африці, і політичну активність в ООН, і скупку активів у Євросоюзі, і залучення нових клієнтів до 

китайських телефонів, ноутбуків, соцмереж і онлайн-магазинів. Навіть фінансовий ринок Японії, 

визнаний інвесторами найбільш «нудним» у світі через постійні макроекономічні показники, 

перебуває під впливом китайських трендів. 

Необмежений борговий ресурс в результаті трансформується в посилення зовнішньої політики 

Китаю. Він ще переконливіше буде нав’язувати свої інвестиції Африці, Євросоюзу, Східній Європі 

та Україні також. Якщо він буде залучати гроші під 3%, то чому б йому не прокредитувати Україну 

під 7%? Це дуже проста математика. 

Зростання попиту на активи, номіновані в юанях, перекроїть фінансові потоки світової 

економіки. Гроші кинуться на Схід, а Схід стане від цього набагато сильнішим, ніж він є зараз. 

Причому американський президент Дональд Трамп робить все, щоб це сталося якомога 

швидше. Заглибившись в економічний конфлікт з Китаєм, він тим самим зробив Китаю 

безкоштовну рекламу, в якій той виглядає жертвою безглуздих підозр американського 

президента. 
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Трамп погрожує забороною соцмережі TikTok працювати на американському ринку, хоча ці 

спроби поки що призупинив американський суд. Трамп проти розміщення акцій китайських 

компаній на американських біржах. Але це лише розверне їх у бік Гонконгу і Шанхаю, де 

знаходиться ще одна велика китайська біржа, набагато більш поступлива до політики Компартії, 

ніж біржа в Гонконгу. 

Китай вийшов з коронакризи набагато сильнішим, ніж він був ще в минулому році. Упевнена 

риторика Сі Цзіньпіна, чиї цитати заучують напам’ять китайські студенти, почала подобатися все 

більшому колу людей за кордоном. Віра в юань і китайську економіку сильна як ніколи. Жоден 

великий банк не може працювати, не орієнтуючись на показники китайського фінансового 

ринку. 

Поки Захід намагався вчити Китай хорошим манерам, той зумів довести, що навіть за вечерею 

в елітарному середовищі можна цілком обходитися не виделкою і ножем, тримаючи їх згідно з 

правилами етикету, а традиційними китайськими паличками, потроху допомагаючи собі 

руками. Головне — не правила аристократичної поведінки, а фінансові м’язи. Це — головний 

урок Китаю в 2020 році.  

Джерело: https://nv.ua/ukr/opinion/dolar-kurs-chomu-zrostaye-kitayskiy-yuan-ostanni-novini-

50115077.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://nv.ua/ukr/opinion/dolar-kurs-chomu-zrostaye-kitayskiy-yuan-ostanni-novini-50115077.html
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ІНТЕРВ’Ю  
 

Інтерв’ю Президента України китайському інформаційному агентству «Сіньхуа» 

01.10.2020|09:15|Офіційне інтернет-представництво Президента України 

Інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського китайському інформаційному агентству 

«Сіньхуа». 

– Пане Президенте, після вступу на посаду ви приділяєте особливу увагу розвитку дружнього 

співробітництва між Китаєм та Україною. Як ви оцінюєте нинішній стан двосторонніх 

відносин? 

– Відносини України з КНР – це давня історія політичного та культурного діалогу, економічної 

взаємовигідної співпраці, поваги до вибору шляху розвитку один одного. Наші країни мають усі 

необхідні передумови для розбудови дружніх, взаємовигідних відносин та прагматичної 

співпраці. 

З часу встановлення дипломатичних відносин у 1992 році Україна та Китай досягли значних 

успіхів у розбудові політичного діалогу та практичного співробітництва – від перших 

міждержавних контактів і створення двосторонніх механізмів співпраці до стратегічного 

партнерства, десятиліття зі встановлення якого ми відзначатимемо наступного року. 

Сфера наших інтересів у співпраці з Китаєм завжди була надзвичайно широкою. Втім, нові часи 

диктують нові вимоги – і, на моє переконання, маємо вдихнути у наші взаємини нове життя. 

На геополітичній мапі світу існує кілька центрів сили. І Китай, безумовно, один із них. Мені 

приємно констатувати, що українсько-китайська взаємодія завжди базувалася на міцному 

фундаменті взаємної поваги до суверенітету, територіальної цілісності й незалежності, 

невтручанні у внутрішні справи та визнанні обраного народом шляху розвитку. Ці непорушні 

базові принципи і їхня тверда підтримка з боку Китаю мають для нас важливе значення, 

особливо в останні роки російської агресії проти моєї держави. 

Китай завжди був і залишається серед пріоритетів української зовнішньої політики. Президент 

та уряд України приділяють розвиткові взаємодії з КНР особливу увагу. 

Маємо спільно попрацювати над виробленням нової стратегії, нового бачення, нових точок 

зростання. Впевнений, що реалізації цього сприятиме чергове засідання Комісії зі 

співробітництва між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки, над 

організацією якого активно працюють обидві сторони. Аналіз нинішнього стану співпраці, 

спільне формування нового порядку денного і є основними завданнями цього двостороннього 

органу. 
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Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм у різних сферах, співмірний або навіть 

більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації 

цього потенціалу. 

Китай упевнено посів першу сходинку в рейтингу наших найбільших торговельних партнерів: 

торік наш товарообіг сягнув близько $13 млрд. І дедалі впевненіше Китай виходить на провідні 

позиції серед основних експортних партнерів України. Переконаний, що нинішні показники 

можуть бути суттєво збільшені. 

Однак важливе не лише зростання показників торгівлі, а й диверсифікація товарів, збільшення 

високотехнологічної продукції та продукції з високим ступенем обробки, високою доданою 

вартістю. Україна працює над тим, щоб вийти з категорії виключно «сировинного» 

постачальника. Впевнені, що нам буде що запропонувати, серед іншого й Китаю. 

Ми готові працювати над пошуком нових можливостей для подальшого розширення 

двосторонньої торгівлі та економічної співпраці в межах Комісії зі співробітництва між урядами 

наших країн. 

Хочу окремо наголосити, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу 

Голови КНР пана Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях». Україна має унікальне географічне 

розташування – на східному кордоні ЄС, на шляху з Азії у Європу, а також між Чорним і 

Балтійським морями. У нас є необхідний економічний і промисловий потенціал для ефективної 

участі в цьому амбітному проєкті. 

Серед пріоритетних напрямів практичної співпраці варто згадати кредитно-інвестиційну, 

агропромислову, машинобудівну і транспортну сфери. Україна має значний науковий і освітній 

потенціал, багату культуру. Все це дає хороші можливості для нарощування обсягів 

торговельно-економічної співпраці, активізації двосторонніх гуманітарних контактів та обмінів. 

Для створення кращих умов розвитку туризму з 1 серпня Україна запровадила тимчасовий 

безвізовий режим для китайських туристів. Ми будемо й надалі намагатися покращувати умови 

для взаємних поїздок громадян двох країн, щоб вони мали кращі можливості для знайомства з 

багатою історією та культурою України й Китаю. 

Одним із кроків у напрямку культурного зближення між нашими дружніми народами має стати 

системна підготовка в Україні фахівців-китаєзнавців. Уже зараз китайська мова вивчається в 

загальноосвітніх школах та закладах вищої освіти. В Україні близько 500 китаїстів щороку 

отримують дипломи філологів. Ми маємо кваліфікованих перекладачів. 

Українці завжди цікавилися історією, культурою та мовою чарівного й загадкового Китаю. КНР 

досліджують українські економісти, юристи та історики. Наші фахівці охоче беруть участь у 

міжнародних наукових конференціях китаєзнавців. 
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Сьогодні тисячі українських спеціалістів працюють у Китаї в різних галузях, починаючи з 

викладацької діяльності і закінчуючи IT. Звісно, нам було б приємно бачити нашу фахову молодь 

у себе вдома. І це те, чого ми прагнемо. Втім, упевнений, наші китайські друзі цінують досвід і 

фаховий рівень українців. Яскраве свідчення цього – сотні зацікавлених китайських абітурієнтів, 

охочих щороку отримати дипломи українських вишів. 

– Які у вас є сподівання та плани щодо подальшого розвитку китайсько-українських відносин? 

– У цьому році наші двосторонні контакти були суттєво обмежені пандемією коронавірусу. 

Водночас наші країни ефективно взаємодіяли для боротьби з цим спільним викликом. Хочу 

подякувати уряду Китаю за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, 

сприяння у авіаперевезеннях медичних вантажів, а також у поверненні наших громадян з Китаю 

до України. 

Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального 

захисту були направлені в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало 

не одного українця. 

Особливо вдячні китайським компаніям, громадським об’єднанням, народним урядам 

провінцій та звичайним громадянам за надану Україні вкрай необхідну та вчасну допомогу. Цей 

вияв дружньої підтримки є особливо важливим і цінним для нас у ці складні часи. 

Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії 

коронавірусу. Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною 

вакциною. 

Як я сказав раніше, Україна розвивається та рухається вперед. Так само я хочу бачити рух вперед 

в українсько-китайських відносинах. На моє переконання, настав час надати нашому діалогу 

нових імпульсів. Гадаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між 

нашими державами. Маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і 

відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати 

Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай. 

– Китайський народ незабаром святкуватиме День утворення КНР. Що б ви могли побажати 

китайському народу й Голові КНР Сі Цзіньпіну? 

– 1 жовтня 1949 року на центральній площі міста Пекіна тодішній китайський лідер Мао Цзедун 

оголосив про утворення Китайської Народної Республіки та відкрив нову сторінку 

кількатисячолітньої книги історії Китаю. 

Сьогодні Китай – найбільший світовий експортер широкого спектру продукції, світовий лідер на 

ринку електронної комерції та онлайн-послуг, друга найбільша економіка світу за номінальним 

обсягом ВВП. Ми бачимо, як ваша країна продовжує оновлюватися, вдосконалюватись і 

розвиватися, досягаючи нових цілей, долаючи виклики сьогодення. 
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Упевнений, що завдяки мудрому керівництву, далекоглядній політиці, налаштованості на 

перемогу китайський народ реалізує всі свої амбітні плани. 

Щиро вітаю Голову Китайської Народної Республіки пана Сі Цзіньпіна, а також весь китайський 

народ з національним святом. Бажаю дружньому Китаю нових успіхів та звершень. З Днем 

утворення Китайської Народної Республіки! 

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-kitajskomu-

informacijnomu-agent-64145  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Чому Китаю вдається? – Андрій Гончарук 

 

Відео за посиланням: https://youtu.be/j1e0kUw-6mE   

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
 

Зростання економічної та технологічної потужності Китаю 

28.09.2020|18:20|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1202348.shtml   

________________________________________________________________________________ 
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Найбільші світові центри climate tech startups 

02.10.2020|Statista |Felix Richter 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/23099/venture-capital-funding-raised-by-climate-tech-

startups/ 

________________________________________________________________________________ 
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КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ 
ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 
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