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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Шеньчжень безперервно залучає іноземні інвестиції, світ з оптимізмом дивиться на розвиток 

Китаю 

13.10.20|17:00| Міжнародне радіо Китаю 

У цьому році першій у Китаї особливій економічній зоні Шеньчжень виповниться 40 років. 

Підйом Шеньчженя – образне віддзеркалення справи реформ і відкритості в усій країні, завдяки 

йому світу вдасться представити перспективні напрямки розвитку всього Китаю. 

У перші дні свого створення СЕЗ Шеньчжень здійснила прориви на кожному кроці. У місті 

відбувся перший аукціон ділянки землі, була створена перша промислова зона, орієнтована на 

експорт, був відкритий перший в країні акціонерний комерційний банк, навіть відкрився 

перший в країні Макдональдс. Особлива економічна зона привела до всесторонніх реформ і 

відкритості Китаю. 

Мета створення СЕЗ полягає в тому, щоб надати досвід для проведення реформ і відкритості 

всієї країни. Після поширення досвіду у великих масштабах Шеньчжень вже припиняє 

користуватися спеціальною пільговою політикою. У такому випадку місто рішуче переключає 

модель розвитку, шляхом інновації, знайшовши нову, більш потужну і стійку енергію для 

розвитку, ставши місцем, гідним «китайської кремнієвої долиною», в результаті в місті 

розташували свої штаб-квартири такі науково-технічні гіганти Китаю, як Huawei, Tencent, BYD, 

DJI та інші. Кількість високотехнологічних компаній в місті зросла зі 100 в 2000 році до нинішніх 

понад 30 тисяч. У минулому році додана вартість виробництва стратегічно новітніх галузей 

склала 37,7% від ВВП всього міста, компанії передової виробничої індустрії та індустрії послуг 

перевищили 70% загальних чисел своїх галузей. 

Перехід моделі розвитку від традиційних видів виробництва до інновації – ось у чому шлях 

розвитку Шеньчженя за минулі 40 років. Він також є необхідним етапом процесу здійснення 

високоякісного розвитку для всієї країни. Рік тому Шеньчжень, авангард у справі реформ і 

відкритості Китаю, взяв на себе і нову місію. Місто має подати приклад для всієї країни в процесі 

будівництва соціалістичної модернізованої сильної країни. 

Як була потрібна особлива економічна зона 40 років тому, сьогодні в Китаї також потрібне місто, 

яке має відігравати роль зразково-показової зони, що йде попереду всієї районів, і, врешті-
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решт, накопичити новий досвід, відкрити нову модель і шлях до нового розвитку після всебічної 

побудови суспільства середнього достатку. 

Сьогоднішній Шеньчжень, як і раніше, цілком здатний бути такою зоною. Оскільки він є містом 

з найбільшим середнім ВВП на душу населення в країні, має щільний матеріальний фундамент, 

як ніхто наближається до цілей модернізованої сильної країни. 

Днями Держрада КНР оприлюднила документ, що передає Шеньчжень ще більше автономного 

права в провідних сферах і ключових ланках господарювання, завдяки чому місто може першим 

вдосконалити системи в різних сферах, сформувати механізми для високоякісного розвитку, 

просунути модернізацію системи і здатності управління, прискорити формування нової ситуації, 

відрізнятися всебічним поглибленням реформ і розширенням зовнішньої відкритості. 

Міжнародні інвестори моментально зрозуміли сигнал того, що в Китаї не призупинять кроків по 

шляху реформ і відкритості. Близько 300 провідних світових компаній з 500 вклали капітали в 

Шеньчжені. У місті відкрили свої представництва такі відомі комерційні організації, як торгово-

промислова асоціація Німеччини (DIHK) і Британо-китайське торговельне товариство (CBBC). З 

січня по липень цього року сума фактично використаних іноземних інвестицій у Шеньчжені 

наблизилась до 4,9 млрд доларів, збільшившись на 12,8%. 

Протягом 40 років після утворення спеціальної економічної зони в Шеньчжені безперервно 

надходять іноземні інвестиції. Протягом 40 років у Китаї безперервно виводять на новий 

високий рівень реформи, що призвело до більш високого рівня зовнішньої відкритості країни, в 

результаті в усьому світі з оптимізмом розглядають перспективи розвитку Китаю. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201013/559837.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай захопив рекордну частку світового експорту – Bloomberg 

15.10.2020|09:40|Bloomberg 

Китай зміцнює свій статус домінуючої торгової країни світу, захопивши рекордну частку 

світового експорту. Про це пише Bloomberg. 

У той час як решта світу бореться з наслідками карантину, в Китаї досить швидко відновилася 

робота підприємств. 

Експорт показав зростання четвертий місяць поспіль. У вересні він зріс на 9,9% в доларовому 

вираженні рік до року, а імпорт – на 13,2%. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201013/559837.html
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Поліпшення економічних показників сприяло зростанню юаня, який досяг 18-місячного 

максимуму у жовтні. Однак експерти бачать ризик для панування КНР у погіршенні американо-

китайських відносин і в нерівномірному відновленні інших країн від наслідків пандемії 

коронавірусу. 

Китай залишається єдиною великою економікою, яка, за прогнозами, покаже зростання на 1,9 

відсотка, а в 2021 році – на 8,2 відсотка. 

COVID-19 вдарила по економіці Китаю раніше, ніж по інших країнах. Були введені жорсткі 

обмежувальні заходи. Через них у першому кварталі ВВП Китаю скоротився на 6,8% (р/р). Але і 

відновлюватися економіка КНР почала раніше, ніж в інших країнах. В кінці липня Fitch підвищило 

прогноз зростання китайської економіки на цей рік до 2,7% з очікуваних у червні 1,2%. 

На частку КНР припадає 19% світового ВВП і 28% глобального виробництва. Довгий час країна 

була відповідальна за більш ніж 40% світового зростання. При цьому останніми роками Китай 

зіткнувся з уповільненням економіки. 

Джерело: https://ua-news.liga.net/economics/news/kitay-zahopiv-rekordnu-chastku-svitovogo-

eksportu-bloomberg  

________________________________________________________________________________ 

 

 

CPI у Китаї виріс на 1,7% у вересні 2020 року 

15.10.20|17:40| Міжнародне радіо Китаю 

У вересні 2020 року в Китаї індекс споживчих цін /CPI/ – основний показник інфляції – виріс на 

1,7% у річному обчисленні. Про це повідомило в четвер Державне статистичне управління КНР. 

Нагадаємо, що зростання CPI в серпні склало 2,4%. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201015/561271.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай звільнить від мита низку товарів, які будуть продані на імпортній ЕКСПО 

15.10.20|17:41| Міжнародне радіо Китаю 

Китай оголосив про звільнення низки зарубіжних товарів від імпортних мит, які будуть продані 

на 3-й Китайській міжнародній імпортній ЕКСПО. Товари будуть звільнені від мит відповідно до 

визначених встановленими лімітами. 

https://ua-news.liga.net/economics/news/kitay-zahopiv-rekordnu-chastku-svitovogo-eksportu-bloomberg
https://ua-news.liga.net/economics/news/kitay-zahopiv-rekordnu-chastku-svitovogo-eksportu-bloomberg
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201015/561271.html
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Як повідомляється в заяві Міністерства фінансів КНР, опублікованій на сайті відомства, учасники 

ЕКСПО будуть звільнені від сплати імпортних мит, податку на додану вартість імпорту та податку 

на споживання відносно продажів певної кількості товарів, що належать до п'яти категорій: 

машинне обладнання, медичне обладнання та твори мистецтва. 

Квоти на товари в кожній з категорій складають від двох до 12 найменувань на кожного 

учасника виставки. 

Як випливає із заяви, звільнення від мит буде також стосуватися й товарів у інших категоріях, 

проте тільки за умови, що виручка від їх продажу не перевищить 20 тис. доларів на кожного 

учасника виставки. 

3-я Китайська міжнародна імпортна ЕКСПО пройде з 5 по 10 листопада в Шанхаї. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201015/561272.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Народному банку Китаю закликали прискорити запуск цифрового юаня 

15.10.2020 | forklog.com 

Китай повинен активізувати зусилля по запуску суверенної цифровий валюти, зробивши її 

частиною незалежної фінансової інфраструктури, заявив заступник голови Народного банку 

Китаю Чень Юлю. Про це повідомляє South China Morning Post. 

Коментарі чиновника пов'язані з прискоренням розробки CBDC низкою великих центробанків, 

вважає видання. 

Чень Юлю також зазначив, що цифровий юань сприяє реалізації раніше оголошеної нової 

економічної стратегії Китаю з опорою на зростання внутрішнього попиту в країні. Нова політика 

покликана ізолювати економіку від зростаючої геополітичної напруженості з США та іншими 

країнами. 

«Ми повинні створити незалежну та якісну фінансову інфраструктуру [...] прискорити темпи 

досліджень і розробки CBDC, а також в ході пілотних випробувань переконатися, що вона 

контрольована та забезпечує безпеку платежів», – підкреслив представник центробанку. 

Китай почав дослідження цифрової валюти у 2014 році. Регулятор прискорив роботи після 

оголошення Facebook про плани запуску Libra.   

Народний банк Китаю вже тестує систему електронних платежів у цифровій валюті (DCEP) у 

чотирьох містах – Сучжоу, Сюнгане, Шеньчжені і Ченду.  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201015/561272.html
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Напередодні влада Шеньчженя провела перший розподіл цифрового юаня серед населення. У 

лотереї взяли участь понад 1,9 млн жителів мегаполісу – приблизно 15% населення. 

Раніше в Народному банку Китаю уточнили, що в ході випробувань DCEP провели 3,13 млн 

транзакцій обсягом 1,1 млрд юанів (близько 162 млн дол. США).  

Влада Китаю розраховує, що запуск CBDC допоможе зміцнити позиції юаня на міжнародній 

арені та зломити домінування долара. 

Успіхи Піднебесної у розробці цифрової валюти послужили стимулом для аналогічних 

досліджень в інших великих економіках. Європейський центральний банк (ЄЦБ), Банк Англії, 

ФРС США, Банк Канади, Банк Японії, а також ЦБ Швеції і Швейцарії разом з Банком міжнародних 

розрахунків визначили основні вимоги до CBDC. 

Банк Кореї у 2021 році почне останній етап тестування цифрової валюти. Центробанк Франції 

провів перше успішне випробування CBDC у травні. 

Джерело: https://forklog.com/v-tsentrobanke-kitaya-prizvali-uskorit-zapusk-tsifrovogo-yuanya/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Лі Кецян підкреслив важливу роль інновацій та підприємництва в стимулюванні економічного 

зростання 

16.10.20|10:00| Міжнародне радіо Китаю 

Член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, прем'єр Держради КНР Лі Кецян закликав до 

активного розвитку масового підприємництва та інновацій для стимулювання стійкості і 

внутрішніх рушійних сил економічного зростання. 

Лі Кецян заявив про це, виступаючи в Пекіні на церемонії відкриття Всекитайського тижня 

масових інновацій та підприємництва 2020 року. 

За його словами, послідовні зусилля Китаю щодо поглиблення реформ і відкритості, а також 

стратегія розвитку, який рухають інновації, дали відчутні результати. 

Прем'єр Держради зазначив, що масове підприємництво та інновації залучили велику кількість 

нових суб'єктів ринку в різних секторах економіки і створили безліч нових робочих місць. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201016/561799.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://forklog.com/v-tsentrobanke-kitaya-prizvali-uskorit-zapusk-tsifrovogo-yuanya/
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201016/561799.html
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Китай готується до III міжнародної імпортної ЕКСПО 

16.10.20|17:22| Міжнародне радіо Китаю 

Підготовка до III Китайської міжнародної імпортної ЕКСПО йде за графіком, повідомив 15 

жовтня офіційний представник Міністерства комерції КНР Ґао Фен. За його словами, загальна 

виставкова площа майбутньої ЕКСПО буде більшою за попередні. На незмінному рівні 

збережеться представництво Топ-500 найбільших компаній світу. Окремі компанії вже 

підписали угоди про участь в ЕКСПО на три роки вперед. 

До відкриття Китайської міжнародної імпортної ЕКСПО залишилося менше трьох тижнів. 

Представник Мінкомерції зазначив, що на виставці буде діяти шість спеціалізованих зон: 

продукти харчування та сільськогосподарська продукція, автомобілі, технічне обладнання, 

споживчі товари, медична апаратура, лікарські та оздоровчі послуги. Додатково буде створено 

чотири тематичні відділення, присвячені охороні здоров'я та профілактиці епідемій, 

енергозбереження та захисту навколишнього середовища, інтелектуальних транспортних 

систем, а також спорту. 

Вже почалося транспортування експонатів зі США, Італії, Іспанії, Німеччини та інших країн світу. 

28 вересня митну декларацію при в'їзді в Китай успішно пройшла перша партія експонатів. 

Організатори майбутньої виставки вже провели 23 презентації в 19 провінціях Китаю. 

Напередодні виставки вже проведено 5 конференцій з питань попиту та пропозиції, під час 

ЕКСПО заплановано проведення презентацій з торгівлі та інвестицій. Уже розміщена інформація 

про більш ніж 780 видів виставкової продукції компаній-учасниць ЕКСПО. 

Ґао Фен підкреслив, що в умовах ефективного ведення протиепідемічної роботи пріоритет в 

організації третьої міжнародної імпортної ЕКСПО як і раніше віддається безпеці. Китай готовий 

докласти максимум зусиль, щоб зробити її безпечнішою, яскравою та плідною. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20201016/561894.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї ухвалили закон для контролю за експортом продукції, що має причетність до нацбезпеки 

18.10.20|15:26| Інтерфакс-Україна 

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників з метою захисту національної 

безпеки КНР напередодні схвалив закон, який вводить посилений контроль за експортом 

товарів подвійного призначення, повідомляє в неділю агентство Associated press (AP). 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20201016/561894.html
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Закон набуде чинності 1 грудня. Його застосовуватимуть до всіх компаній у Китаї, до всієї 

продукції цивільного і військового призначення, товарів, технологій і послуг, які можуть 

стосуватися гарантування національної безпеки країни. При цьому список цих товарів влада 

пообіцяла оприлюднити пізніше «у встановлені терміни». 

Крім цього, цей закон дає право Китаю вживати «відповідних заходів» проти країн, які 

зловживають механізмами експортного контролю проти Китаю і загрожують його безпеці та 

інтересам. 

Компаніям і особам, зокрема іноземним, які порушують положення цього закону, що 

встановлює нові правила експортного контролю КНР, можуть загрожувати кримінальні 

звинувачення і штрафи. Так, у разі експорту будь-якого особливого товару без дозволу 

порушник може отримати штраф у розмірі понад $754 тис. або в 20 разів більше, ніж комерційна 

цінність нелегальної торгової операції. 

AP зазначає, що цей закон повинен стати ще одним інструментом влади КНР в їх економічному 

і технологічному протистоянні зі США. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/695955.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай став газовим гігантом. Запаси горючих сланців виросли на третину 

18.10.20|15:53| thepage 

China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec) збільшила доведені геологічні запаси сланцевого 

газу на 191,83 млрд кубометрів на газовому родовищі Фулін в басейні Сичуань. 

Це збільшує загальні оціночні геологічні запаси блоку Фулін на південному заході Китаю, 

першого великого комерційного проєкту з видобутку сланцевого газу в країні, до 792,64 млрд 

кубометрів, передає Reuters. 

Компанія повідомила, що недавно підтверджені запаси родовища Фулін були сертифіковані 

Міністерством природних ресурсів КНР. 

Президент Sinopec Ма Юншен (Ma Yongsheng) раніше заявляв, що компанія має намір майже 

подвоїти видобуток природного газу з горючих сланців до 13 млрд кубометрів на рік до 2025 

року. 

Так компанія виконує заклик китайського уряду підвищити енергетичну безпеку країни і 

збільшити споживання природного газу замість вугілля. 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/695955.html
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Це допоможе Китаю наблизитися до енергетичної безпеки. І це погана новина для РФ, так як у 

країн укладено контракт на щорічну поставку 38 млрд кубометрів газу з Росії. Більш того, 

«Газпром» хоче збільшити обсяг експорту до 44 млрд кубометрів на рік. Нова оцінка запасів 

родовища Фулін може знизити потребу КНР в російському газі. 

За даними Sinopec, загальні доведені геологічні запаси сланцевого газу в Китаї складають 940,77 

млрд кубометрів. 

Джерело: https://thepage.ua/ua/news/kitaj-stav-gazovim-gigantom  

________________________________________________________________________________ 
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СУСПІЛЬСТВО  

 

Лідер Китаю закликав армію готуватися до війни  

14.10.2020 | 18:47 | РБК-Україна 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до 

війни. До війни з ким саме будуть готуватися, лідер Китаю не уточнив. 

Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа». 

Під час інспекції Корпусу морської піхоти у місті Чаочжоу Сі Цзіньпін закликав армію 

«підтримувати стан підвищеної готовності» та бути «абсолютно лояльною, абсолютно чистою 

та абсолютно надійною». 

Китайський лідер зазначив, що посилення армії буде одним з завдань майбутньої п'ятирічки. 

«Ми повинні спиратися на поточну ситуацію та мати перспективний погляд, серйозно вивчати 

та вирішувати непогашені суперечності та реальні потреби, а також планувати посилення 

морської піхоти», – наголосив він. 

Зазначимо, що таку заяву Сі Цзіньпін зробив на тлі зростаючого напруження у відносинах між 

Китаєм та США. Суперечки щодо Тайваню та пандемії коронавірусу лише посилюють 

розбіжності між Вашингтоном і Пекіном. 

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у поширенні 

коронавірусу та заявив, що Пекіну доведеться поплатитися за це. 

Крім того, у стратегічному командуванні США звинувачували Китай у збільшенні ядерних 

арсеналів. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/lider-kitaya-prizval-armiyu-gotovitsya-voyne-

1602690388.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай прийняв закон про біозахист для запобігання інфекційним захворюванням 

18.10.20|15:40| День 

Вищий законодавчий орган Китаю прийняв новий закон про біозахист, спрямований на 

профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями. Закон створить системи для 

запобігання та контролю ризиків біобезпеки. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/lider-kitaya-prizval-armiyu-gotovitsya-voyne-1602690388.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/lider-kitaya-prizval-armiyu-gotovitsya-voyne-1602690388.html
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Про це повідомляє агентство Reuters, передає РБК-Україна. 

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників проголосував за ухвалення 

закону в суботу, і він набуде чинності 15 квітня 2021 року. 

Закон створить системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки, включаючи 

моніторинг ризиків і раннє попередження, розслідування та оцінку ризиків, а також обмін 

інформацією. 

«Він також буде мати положення для запобігання і реагування на конкретні ризики біобезпеки, 

включаючи основні інфекційні захворювання, епідемії та раптові спалахи, а також 

біотехнологічні дослідження, розробки», - йдеться в повідомленні. 

Джерело: https://day.kyiv.ua/uk/news/181020-kytay-pryynyav-zakon-pro-biozahyst-dlya-

zapobigannya-infektsiynym-zakhvoryuvannyam  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

https://day.kyiv.ua/uk/news/181020-kytay-pryynyav-zakon-pro-biozahyst-dlya-zapobigannya-infektsiynym-zakhvoryuvannyam
https://day.kyiv.ua/uk/news/181020-kytay-pryynyav-zakon-pro-biozahyst-dlya-zapobigannya-infektsiynym-zakhvoryuvannyam
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

У Китаї знайшли руїни палацу віком понад тисячу років 

12.10.2020|08:05|НВ 

Китайські археологи під час проведення розкопок на північному заході Китаю виявили добре 

збережені залишки багатоповерхового палацу епохи династії Тан. 

Залишки палацу датуються 618−907 роками нашої ери, повідомляють китайські ЗМІ. 

На думку археологів, це був палац Хуацін — один з головних імператорських палаців на горі 

Лішань в Сіані, древній столиці Китаю і нинішній столиці провінції Шеньсі. Розкопки на цьому 

місці ведуться з 2018 року. За цей час вдалося не просто розкопати більшу частину палацу, а й 

частково відтворити його архітектуру. 

Залишки палацу розташовані на археологічній ділянці Чаоюань. Вони являють собою групу 

споруд, що понад тисячу років тому виглядали куди більш велично. 

«Археологічні розкопки підтвердили, що це єдиний відкритий на сьогодні багатоповерховий 

будинок епохи династії Тан, побудований з використанням найкращих будівельних технологій 

того часу», — сказав Сін Фулай, дослідник інституту археології Шеньсі, учасник розкопок. 

Павільйон Чаоюань став свідком слави і занепаду імперії Тан, перш ніж вона звалилася на 

початку династії Північна Сун (960−1127). Він двічі перебудовувався за часів династії Північна 

Сун і ранньої династії Юань (1271−1368). 

«Археологічні розкопки на цьому місці надають нові дослідницькі матеріали для розуміння 

планування палацу Хуацін, структури павільйону Чаоюань і його впливу на архітектуру наступних 

поколінь», — підкреслили дослідники. 

Квадратна печатка виготовлена з чистого золота (95%) і являє собою квадрат зі сторонами по 

10 см і товщиною близько 3 см, відзначають автори відкриття. 

Зверху розташована велика ручка у формі черепахи. Знаки на зворотному боці друку свідчать 

«Шу Ши Цзи Бао». Шу — це назва епохи династії Мін для сучасної провінції Сичуань, а «Ши Цзи» 

— це назва першого сина принца. 

Золоту печатку разом з безліччю інших артефактів знайшли на березі річки Миньцзян. Тут в 

пізній період правління династії Мін (1368−1644 рр. н.е.) відбулася одна з найбільших битв так 

званої Селянської війни. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/rozkopki-palacu-v-kitaji-50117240.html  

________________________________________________________________________________ 
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Китай запустив новий оптичний супутник дистанційного зондування «Гаофень-13» 

12.10.2020|10:50| Укрінформ 

Оптичний супутник дистанційного зондування «Гаофень-13» був успішно запущений з 

космодрому у провінції Сичуань в понеділок о 12:57 за пекінським часом. 

Він виведений на задану орбіту за допомогою ракети-носія Long March-3B. 

Зазначається, що супутник буде в основному використовуватися для обстеження земель, 

підтвердження прав на землю, оцінки врожайності, прогнозу погоди, запобігання і пом'якшення 

наслідків стихійного лиха та захисту навколишнього середовища. 

Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня Китай запустив оптичний супутник дистанційного 

зондування «Гаофень-11 02». 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3116003-kitaj-zapustiv-se-odin-opticnij-

suputnik.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дивні ігри. У Китаї знайшли найдавніші м’ячі в Євразії 

12.10.2020|16:03|НВ 

Вчені провели радіовуглецевий аналіз трьох шкіряних куль, знайдених при розкопках поховань 

в Китаї, і з’ясували, що їх виготовили в XII-X століттях до нашої ери. 

Дослідники з Цюріхського університету разом з німецькими та китайськими колегами 

вважають, що кулі діаметром від 7,4 до 9,2 см датуються віком від 2900 до 3200 років. 

Найстаріші кулі, про які відомо в даний час, були зроблені в Єгипті близько 4500 років тому з 

льону. Жителі Центральної Америки грають в ігри з м’ячем не менше 3700 років, про що свідчать 

монументальні майданчики для гри в м’яч, зроблені з каменю, і зображення гравців в м’яч. Їх 

м’ячі були зроблені з гуми. До цих пір вважалося, що ігри з м’ячем в Європі і Азії пішли набагато 

пізніше: в Греції близько 2500 років тому і приблизно через 300 років в Китаї. 

«Нове відкриття робить ці м’ячі приблизно на п’ять століть старше, ніж відомі раніше стародавні 

м’ячі і зображення ігор з м’ячем в Євразії. На жаль, однак, пов’язаної з цим археологічної 

інформації недостатньо, щоб відповісти на питання, як саме грали в ці кулі», — каже перший 

автор Патрік Вертманн з Інституту сходознавства і Азії Цюріхського університету. 

Найбільш ранні ілюстрації з Греції показують гравців в м’яч, які біжать, а зображення з Китаю 

показують вершників, що використовують ключки. Аналогічні вигнуті палиці були також 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3116003-kitaj-zapustiv-se-odin-opticnij-suputnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3116003-kitaj-zapustiv-se-odin-opticnij-suputnik.html
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знайдені в Янхаї, але не було очевидною прямого зв’язку з кулями. Причому датовані вони 

більш пізнім періодом. 

«Таким чином, шкіряні м’ячі з Янхая не пов’язані з ранніми формами хокею на траві або поло, 

хоча два м’ячі були знайдені в могилах вершників», — говорить Вертманн. 

В одній з могил вершників були знайдені збережені залишки складеного лука і пари брюк, які 

були зроблені в цьому регіоні в той час і є одними з найстаріших у світі. І те, і інше є ознаками 

нової ери верхової їзди, кінних воєн і фундаментальних соціальних перетворень, що 

супроводжувалися зростаючими екологічними змінами і зростаючої мобільністю в східній 

частині Центральної Азії. 

Дослідження показує, що м’ячі та ігри з м’ячем з самого початку були частиною фізичних вправ 

і військової підготовки. Крім того, як і сьогодні, спорт грав центральну роль в суспільстві і був 

широко поширеним видом дозвілля. 

Дослідження надає перший фізичний доказ поло на віслюках в Імперському Китаї, яке раніше 

було відомо лише з історичних текстів. Це також проливає світло на роль ослів в житті жінок з 

високим статусом в цей період. 

Дослідники виявили кістки трьох ослів в могилі Цуй Ши, дворянки, яка померла в 878 році нашої 

ери в Сіані, Китай. Дослідники стверджують, що присутність останків тварин в могилі 

найбагатшої жінки була несподіваним. 

Дослідники провели радіовуглецеве датування і проаналізували розмір і характер напружень і 

деформацій на кістках ослів з могили Цуй Ши. Їх результати показують, що ці маленькі і активні 

осли використовувалися для поло. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/starodavni-m-yachi-v-kitaji-50117394.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Пекіні запустили тестування безпілотних таксі 

15.10.20|11:40| НВ 

Китайський інтернет-гігант Baidu запустив в Пекіні безкоштовні пробні поїздки на безпілотному 

таксі. 

Ця послуга, яка буде щодня доступна на певних зупинках в деяких частинах міста з 10:00 до 

16:00, триватиме до 6 листопада цього року. 

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/starodavni-m-yachi-v-kitaji-50117394.html
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Безпілотні таксі курсуватимуть у випробувальній зоні, яка охоплює основні житлові та ділові 

зони в районах Ічжуан, Хайдянь і Шуньї в столиці Китаю. Викликати таксі можна через 

картографічний додаток Baidu або через спеціалізовану мобільну програму Apollo GO. 

У компанії відзначили, що «Пекін грає провідну роль з точки зору обсягу парку тестових 

автомобілів і насиченості тестових сценаріїв». Пекін також ввів найсуворішу політику щодо 

забезпечення безпеки і надійності автономних транспортних засобів. 

Скористатися новою послугою зможуть пасажири віком від 18 до 60 років у супроводі 

співробітника, який, перебуваючи в салоні авто, буде стежити за безпекою поїздки. 

Baidu Apollo, підрозділ компанії Baidu, що відповідає за безпілотне водіння, має понад 150 

ліцензій на проведення дорожніх випробувань автономного водіння, а також 1800 глобальних 

патентів на інтелектуальне водіння. В ході дорожніх випробувань його автомобілі подолали 

понад 6 млн км і безпечно перевезли понад 100 тис. людей. 

Відзначається, що безпілотне таксі «здатне впоратися з безліччю складних дорожніх ситуацій». 

Наприклад, воно може повернути ліворуч за відсутності світлофорів і знаків, що вважається 

однією з найскладніших проблем для безпілотних технологій. 

Раніше НВ писав, що компанія Baidu оголосила про запуск масового виробництва першого в 

Китаї повністю самокерованого комерційного автобуса. 

Безпілотний автобус Apolong, що працює на відкритій платформі автономного водіння 

останньої версії Apollo 3.0, курсуватиме по дорогах Китаю та інших країн. Apolong здатний без 

участі водія об'їжджати перешкоди, повертати, а також здійснювати перевалювання вантажу. 

На початковому етапі автобус буде експлуатуватися на кінцевих ділянках шляху на туристичних 

об'єктах, в аеропортах та інших закритих зонах. 

Apolong розроблений компанією Baidu спільно з китайським виробником автобусів King Long і 

з’явиться в декількох китайських містах, включаючи Пекін, Шеньчжень, Ухань, Пінтан і новий 

район Сюн’ань. Обсяг виробництва автобусів на базі в місті Сямень в провінції Фуцзянь на 

південному сході Китаю досяг 100 одиниць. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/bezpilotne-taksi-v-pekini-50117870.html  

________________________________________________________________________________ 
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Час кіборгів. Інженери з Китаю і США надрукували сенсори на шкірі людини 

15.10.20|18:00|НВ 

Міжнародна група дослідників розробила новий метод виробництва точних і 

високопродуктивних біометричних датчиків — друк на шкірі без нагріву.  

Такі датчики зможуть забезпечити набагато більш точні біометричні вимірювання та зручність 

для користувачів, впевнені інженери з Китаю і США. 

«У цій статті ми повідомляємо про просту, але універсальну технологію виготовлення з 

використанням нового шару допоміжного спікання, що дозволяє здійснювати прямий друк для 

датчиків на тілі», — сказав перший автор Лін Чжан, дослідник з Харбінського технологічного 

інституту в Китаї і в лабораторії Ларрі Ченга, професора з Департаменту інженерних наук і 

механіки штату Пенсільванія. 

Ченг і його колеги раніше розробили гнучкі друковані плати для використання датчиках, що 

носяться, але друк безпосередньо на шкірі утруднений через процес з'єднання металевих 

компонентів датчика. Цей процес, званий спіканням, зазвичай вимагає температури близько 

300 градусів за Цельсієм, щоб зв’язати наночастинки срібла датчика разом. 

«Очевидно, що поверхня шкіри не витримує такої високої температури. Щоб обійти це 

обмеження, ми запропонували шар, що сприяє спіканню — те, що не зашкодить шкірі і може 

сприяти спіканню матеріалу при більш низькій температурі», — сказав Ларрі Ченг. 

При додаванні наночастинок в суміш частки срібла спікається при більш низькій температурі, 

приблизно 100 C. 

«Це можна використовувати для друку датчиків на одязі і папері, що корисно, але це все ще 

більше, ніж ми можемо витримати при друку на шкірі людини. Навіть 40 C все ще може 

викликати опік шкірної тканини. Ми змінили формулу допоміжного шару, змінили друкарський 

матеріал і виявили, що ми можемо спікати при кімнатній температурі», — розповіли 

дослідники. 

Шар для спікання при кімнатній температурі складається з пасти з полівінілового спирту — 

основного інгредієнта масок для обличчя — і карбонату кальцію, який містить яєчну шкаралупу. 

Цей шар зменшує шорсткість друкованої поверхні і дозволяє створювати ультратонкий шар 

металевих малюнків, які можуть згинатися і складатися, зберігаючи при цьому електромеханічні 

можливості. Коли датчик надрукований, дослідники використовують холодне повітря для 

видалення води, яка використовується в якості розчинника в чорнилі. 

«Результат вражає. Нам не потрібно покладатися на тепло для спікання», — сказав Ченг. 

За словами Ченга, датчики здатні точно і безперервно реєструвати температуру, вологість, 

рівень кисню в крові і сигнали серцевої діяльності. Дослідники також зв’язали датчики на тілі в 
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мережу з можливістю бездротової передачі, щоб відстежувати комбінацію сигналів у міру їх 

проходження. 

За словами Ченга, цей процес також є екологічно чистим. Датчик залишається міцним під 

холодною водою протягом декількох днів, але гарячий душ легко його видалить. 

Раніше НВ писав, що Чжіонг Фан з Гонконзького університету науки і технології і його колеги 

розробили сферичний зоровий датчик, який імітує структуру людського ока. 

Такий пристрій має поле зору, аналогічне реальному людському оку, а швидкість реакції у нього 

краще, ніж у очі людини. 

Як і справжнє, штучне око містить лінзу для фокусування світла і напівсферичну сітківку, область 

в задній частині ока, де світлочутливі клітини генерують електричні імпульси для відправки в 

мозок. 

Штучне око має діаметр 2 сантиметри, а його порожнистий центр заповнений рідиною. Око 

дорослої людини такого ж розміру і наповнене так званим склоподібним тілом. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/druk-na-shkiri-lyudini-50118001.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї випробували систему масового запуску дронів-камікадзе 

17.10.20|00:15| УНІАН 

Дрони оснащені оснащені висувними крилами та камерою, несуть осколково-фугасні 

боєголовки і можуть баражувати над полем бою. 

Китайська академія електроніки та інформаційних технологій випробувала систему запуску 

цілого рою дронів-камікадзе. 

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Business Insider. 

На опублікованому відео випробувань дрони запускає китайський легкий тактичний 

автомобіль, він може одночасно запустити 48 безпілотників. Також під час випробувань ці 

дрони запускали з гелікоптерів. 

Вони оснащені висувними крилами та камерою, несуть осколково-фугасні боєголовки і можуть 

баражувати над полем бою, поки оператор шукає цілі. Вони призначені для знищення 

особового складу ворога, легких транспортних засобів і навіть бронетехніки. 

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/druk-na-shkiri-lyudini-50118001.html
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Цей дрон-камікадзе поки не має назви, але він схожий на перший китайський тактичний 

безпілотник - дрон-»смертник» CH-901. Також не відомо, чи взяла армія КНР цей дрон на 

озброєння і чи застосовувала вже його. 

Джерела South China Morning Post зазначають, що китайські розробники намагаються вирішити 

ще низку технічних проблем - з покращення штучного інтелекту, пришвидшенням реакції дрону 

та системами протидії перешкодам. 

Джерело: https://www.unian.ua/weapons/zbroya-v-kitaji-sistemu-masovogo-zapusku-droniv-

kamikadze-viprobuvali-v-kitaji-ostanni-novini-11184239.html  

________________________________________________________________________________ 
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В Китаї хочуть протестувати на коронавірус населення мегаполіса Ціндао: понад 9 мільйонів 

людей 

12.10.20|15:14|УНІАН 

Населення міста та його околиць хочуть протестувати протягом п’яти днів. 

Влада китайського міста Ціндао має намір протестувати на коронавірус усе населення 

мегаполісу та його околиць. Мова йде про понад 9 мільйонів людей. 

Як повідомляє DW, місцева комісія з питань охорони здоров'я оголосила про десяток нових 

випадків COVID-19, більшість яких пов'язані з лікарнями. Одразу після цього лікарі обстежили 

понад 140 тисяч людей, зосередившись на секторі охорони здоров'я. 

Місцева влада заявила, що населення усього міста протестують протягом п’яти днів. 

В Китаї тривалий час повідомляли, що реєстрували лише завезені з-за кордону випадки 

інфікування коронавірусом. За офіційними даними, зупинити епідемію вдалось завдяки 

суворим обмежувальним заходам. 

Однак протягом останніх місяців в країні все ж реєстрували кілька місцевих спалахів епідемії. В 

цих випадках також проводились масові тестування на коронавірус. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/v-kitaji-hochut-protestuvati-na-koronavirus-

naselennya-megapolisa-cindao-ponad-9-milyoniv-lyudey-ostanni-novini-11178857.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.unian.ua/health/worldnews/v-kitaji-hochut-protestuvati-na-koronavirus-naselennya-megapolisa-cindao-ponad-9-milyoniv-lyudey-ostanni-novini-11178857.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/v-kitaji-hochut-protestuvati-na-koronavirus-naselennya-megapolisa-cindao-ponad-9-milyoniv-lyudey-ostanni-novini-11178857.html


 

21 

 

      

КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Сергій Камишев та дипломати Посольства відвідали Організаційний комітет Пекінського 

міжнародного кінофестивалю та зустрілися з виконавчим директором п.Цуй Янем 

13.10.2020|13:33|Посольство України в Китаї 

13 жовтня 2020 року Посол України в Китаї Сергій Камишев та дипломати Посольства відвідали 

Організаційний комітет Пекінського міжнародного кінофестивалю та зустрілися з виконавчим 

директором п.Цуй Янем. 

Під час зустрічі сторони обговорили сучасний стан співробітництва між Україною та Китаєм у 

сфері кінематографії, а також окреслили подальші напрямки активізації творчих обмінів у 

рамках міжнародних кінофестивалів. 

Щорічний Пекінський кінофестиваль є однією з найважливіших кіноподій Азії, організується та 

фінансується урядом столичного муніципалітету. Показово, що цьогоріч українська дебютна 

комедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», створена за підтримки Держкіно України, була 

включена до основної конкурсної програми Пекінського кінофестивалю. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1667035663464928  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Міжнародна виставка «China Wind Power 2020» відкриває інвестиційні можливості для України 

15.10.20|12:33| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China 

14 жовтня Посол України в КНР Сергій Камишев та дипломати Посольства взяли участь у 

церемонії відкриття щорічної міжнародної виставки досягнень галузі вітроенергетики «China 

Wind Power 2020», яка цього року відбулася у м.Пекін та об’єднала близько 100 компаній-

учасниць. 

Цей виставковий захід організовано за участю китайських бізнес-асоціацій відповідного 

профілю (зокрема, «Chinese Wind Energy Association») під егідою Міністерства комерції КНР. 

Його метою є продемонструвати останні технологічні досягнення галузі, надати платформу для 

міжнародного обміну інноваційним досвідом, встановлення ділових контактів між 

виробниками та замовниками. 

Із промовами на церемонії відкриття виступили представники керівної ланки Міжнародного 

агентства відновлювальної енергетики, Міжнародного енергетичного агентства, Данського 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1667035663464928
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енергетичного агентства, Міністерства енергетики Аргентини, дипломатичного корпусу 

(Норвегія, Данія, Аргентина та інші). 

У ході виставки Посольством були встановлені контакти з ключовими китайськими 

виробниками вітрогенераторів («Goldwind», «Sino-wind», «Winenergy», «Sinovel» та ін.) – 

потенційними інвесторами та гравцями українського ринку відновлювальної енергетики. 

Під час бесіди з представником компанії «Goldwind» (займає 3 місце в світі за обсягами 

виробництва вітрогенераторів після данської «Vestas» та німецької «Siemens») було виявлено 

інтерес цієї компанії відкрити в Україні сервісний центр по обслуговуванню вітропарку із 

використанням праці українських фахівців, а в перспективі – побудувати цех для виробництва 

окремих компонентів вітрогенераторів. 

Участь у вказаному заході сприяла визначенню перспектив, заохоченню китайських інвесторів 

та виробників до розгортання ділової присутності в нашій державі у наступному році. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1668950573273437  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Держспецзв'язок співпрацюватиме з компанією Хуавей Україна в питаннях кібербезпеки, 

кіберзахисту та телекомунікацій 

15.10.20|18:13| Інтерфакс-Україна 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з 

компанією Хуавей Україна з метою покращення державно-приватної взаємодії, співпраці у 

сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій. 

«Ми готові тісно співпрацювати з компанією Хуавей для забезпечення та підвищення 

кіберзахисту та кібербезпеки в Україні. Держспецзв'язок глибоко цінує, що компанія світового 

рівня буде працювати з нами над проєктами у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша 

взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами», ― зазначив Голова 

Держспецзв'язку Юрій Щиголь. 

«Компанія Хуавей Україна вдячна Держспецзв'язку за цей крок у розвитку співпраці. Ми 

впевнені, що через взаємодію держави та приватного сектора можна побудувати ефективну 

систему кіберзахисту в Україні», ― зазначив директор Хуавей Україна Ма Ці. 

Меморандум також відкриває нові можливості для реалізації спільних наукових проєктів, 

навчання та підвищення кваліфікації кадрів у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та 

телекомунікацій. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1668950573273437
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Про компанію Huawei 

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох 

основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми 

прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для 

кожної людини, оселі та організації. 

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і 

безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову 

цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте 

життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів. 

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її 

співробітникам. 

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в 

фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ 

уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, 

які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі. 

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної 

відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист 

довкілля, розвиток. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/695374.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Укравтодор розірвав договір із китайською компанією, яка будує північний обхід Житомира 

16.10.20|10:38| Укрінформ 

Укравтодор розірвав договір із китайською компанією Sinohydro Corporation Limited, яка 

займалася будівництвом північного обходу Житомира, через порушення умов договору та 

повільні темпи робіт. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державне агентство автомобільних доріг 

України «Укравтодор». 

«Укравтодор ініціював розірвання контракту з компанією, яка працює на обході Житомира. З 

листопада 2017 року на дорозі М-06 працює китайська компанія Sinohydro Corporation Limited. 

https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/695374.html
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За контрактом, компанія зобов’язалася реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року», - 

йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що договір розірвали через кілька факторів: підрядник не продовжив термін дії 

забезпечення виконання контракту та роботи відповідно до нього, а також не дотримується 

необхідності виправлення результатів робіт. 

Серед конкретних прикладів робочого браку є руйнуванням цементобетонного покриття. За 

висновками компанії технагляду «IRD ENGINEERING S.R.L.», руйнування виникли через 

недотримання підрядником методології проведення будівельних робіт. Крім того, виявлені 

порушення, які стосуються влаштування асфальтобетонного покриття, зведення штучних 

споруд. 

«Прикро, що співпраця з Sinohydro дійшла до точки неповернення. Зі свого боку ми намагалися 

робити все, щоб дати шанс компанії реабілітуватися та виправити ситуацію. Однак, через 

подібне ставлення втрачає держава та громадяни. Ми не можемо дозволити собі зволікати чи 

очікувати на зустрічні кроки – дорога потрібна Україні вже зараз», - зауважив голова 

Укравтодору Олександр Кубраков.  

Станом на початок жовтня відсоток виконання будівельних робіт підрядником мав би становити 

близько 80%. Натомість фактичне виконання – 49,17%, з яких велика частина містить серйозні 

зауваження щодо якості виконання. 

Реконструкція вказаної ділянки проводиться в рамках проєкту Укравтодору, Європейського 

банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) – 

«Пан’європейські коридори»/Європейські дороги України II». 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3118381-ukravtodor-rozirvav-dogovir-iz-

kitajskou-kompanieu-aka-budue-pivnicnij-obhid-zitomira.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

МХП підписав контракт на EUR65,1 млн із китайською корпорацією САМСЕ із будівництва 

електростанції у Вінницькій області 

16.10.20|16:00| Інтерфакс-Україна 

Підприємство «Ладижин ЕКО генерація», створене агрохолдингом МХП і «Групою компаній 

«Сатер-Екоенеро», підписало контракт на будівництво електростанції з Китайською 

корпорацією інжинірингу CAMCЕ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3118381-ukravtodor-rozirvav-dogovir-iz-kitajskou-kompanieu-aka-budue-pivnicnij-obhid-zitomira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3118381-ukravtodor-rozirvav-dogovir-iz-kitajskou-kompanieu-aka-budue-pivnicnij-obhid-zitomira.html
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Відповідно до прес-релізу МХП у п'ятницю, проєкт вартістю EUR65,1 млн буде реалізований у 

місті Ладижин Вінницької області. Він передбачає будівництво електростанції потужністю 12 

МВт. Термін будівництва 18 місяців. 

У МХП зазначили, що основна діяльність CAMCЕ включає в себе будівництво промислових і 

сільськогосподарських об'єктів, об'єктів водного господарства, електроенергетики, 

транспортних, нафтохімічних об'єктів тощо. 

«Ми шукаємо провідні світові рішення та імплементуємо їх в Україні. Кейс вироблення 

електричної енергії з курячого посліду може стати успішним прикладом для національного 

ринку енергоресурсів», - прокоментував угоду заступник голови правління МХП Максим 

Писарєв. 

Голова правління CAMCE Ван Бо і голова правління «Ладижин ЕКО генерація» Олег Арапов 

підписали контракт через відеозв'язок. 

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Виробляє також зернові, соняшникову олію, 

продукти м’ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які 

переробляють, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. 

У лютому 2019 року МХП завершив операцію з придбання словенської компанії Perutnina Ptuj. 

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк. 

Чистий прибуток МХП у 2019 році зріс в 1,7 раза порівняно з 2018 роком - до $215 млн, виручка 

збільшилася на 32% - до $2,06 млрд. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/investments/695654.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

Нова стратегія економічного розвитку Китаю може завдати серйозного удару США - Bloomberg 

15.10.2020|17:04|Дзеркало тижня  

Новий п'ятирічний план Китаю – це попередження для підприємств у всьому світі. Нова стратегія 

економічного розвитку Китаю може завдати серйозного удару США – Bloomberg. 

Вже давно не секрет, що останнім часом зростає ворожнеча між США та Китаєм. Однак, Китай 

серйозно налаштований остаточно здобути домінування на міжнародній арені. А новий 

п’ятирічний план розвитку Китаю може завдати значного економічного стресу світу, який 

відновлюватиметься після згубного впливу пандемії коронавірусу, пише Bloomberg. 

Світ повинен уважно спостерігати за тим, як Пекін готується представити нову п’ятирічну 

стратегію розвитку країни, орієнтовану на високотехнологічну галузь. 

Між трильйонами доларів податкових стимулів, «легкими грошима» та широко прискореним 

кредитним циклом Китаю світові промислові гіганти знайшли попутний вітер. Статистика цього 

тижня показала, що замовлення на обладнання і механізми в Японії – провідний показник 

експорту капітальних товарів, зросли майже на 50% порівняно із серпнем. 

Однак інвесторам слід бути обережними. Промислова політика Пекіна, яка встановлюється 

п’ятирічними планами, зазвичай призводить до шоку для функціонування цільових галузей 

промисловості, як всередині, так і за межами Китаю. 

Для прикладу, можна помітити цікаву закономірність стосовно того, що зростання потужності 

тих чи інших галузей промисловості в Китаї призводить до погіршення показників цих 

промислових галузей в США. 

У минулому така закономірність вражала меблеву промисловість та виготовлення іграшок. 

Загалом, Вашингтон не зазнавав непоправної шкоди від цього. Але зараз Китай все більше 

зосереджується на секторах, в яких обидві країни хочуть отримати першість, такі як 5G та ще 

одна галузь майбутнього, так звані «зелені технології». 

А це справжній попереджувальний постріл для того, хто стане новим президентом США після 

майбутніх виборів. 

Напруга зрозуміла. Коли Пекін викладає свій п’ятирічний план розвитку промисловості та 

перераховує галузі, на які найбільш активно буде орієнтуватися країна, реалізація цього плану 

призводить до того, що в середньому кількість компаній у цільових галузях в Китаї зростає на 

30%. Тоді як у США зайнятість у цих сферах падає на 5%, а кількість копаній – на 7%. 
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Влада Китаю цього місяця збереться для розгляду та затвердження програм розвитку країни, 

які будуть оприлюднені на Всекитайських зборах народних представників наступного року. 

Очікується, що нова стратегія в першу чергу буде передбачати внутрішній попит для 

стимулювання економічного зростання, а також буде доповнена іноземними інвестиціями та 

технологіями. 

Отже, що станеться, якщо Китай просунеться вгору по технологічному харчовому ланцюжку? 

Багато експертів погоджуються, що вплив зростання різних промислових галузей Китаю чинить 

досить негативний вплив на американців робочого класу через торгівлю. Більше падіння 

спостерігалося у галузях, де працювала кваліфікована робоча сила (порівняно з 

некваліфікованою). 

Новий п’ятирічний план Китаю – це  попередження для підприємств у всьому світі. 

Дослідження також показують, що китайська конкуренція у галузі інтелектуальної власності 

«має сильний і потужний негативний вплив» на довгострокове зростання продажів, реалізовані 

патенти та витрати на дослідження та розробки американськими фірмами. 

Починаючи з 1950-х років, Китай видавав п'ятирічні плани, наслідуючи стратегію СРСР. 

Супутні субсидії давали напрямок для руху економіки та бізнесу. Протягом десятиліть ці плани 

сприяли розвитку сільського господарства та промисловості. 

До цього часу галузь новітніх технологій не займала важливого місця у п’ятирічних планах 

Китаю. У дванадцятому плані Китаю, який діяв з 2011 по 2015 рік, стратегія економічного 

зростання змінилася, оскільки темпи розвитку сповільнились у порівнянні з роками після вступу 

до Світової організації торгівлі. 

Нинішній план згадує «інновації» більше 200 разів і наполягає на «Зроблено в Китаї 2025» – 

політика, яка стала найбільшою проблемою в торгових суперечках Китаю із США. 

Зараз Китай намагається здобути домінування з галузях високотехнологічного виробництва, 

сховищ даних та кіберпросторі. До того ж, саме ці сектори є найбільш важливими для інших 

впливових країн. 

Виклики Китаю щодо здійснення власної промислової політики зростають, оскільки 

посилюються міжнародні політичні вітри, а світова економіка веде боротьбу з наслідками 

пандемії коронавірусу. 

Інвестиції змушені ставати більш цілеспрямованими, «фіскальна скарбниця» знаходиться під 

тиском. Відновлення економік різних країн після COVID-19 було нерівним, і в світі зростає 

негативне ставлення до Китаю. 
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Та навіть попри всі перераховані перешкоди, Китай має на меті втілити свої зухвалі амбіції. Пекін 

вдосконалює нову інфраструктуру та орієнтує власну промисловість на технології 5G та новітні 

«зелені» екологічні технології. 

Розбудова мережі 5G залишається головною метою. Реформування державних підприємств є 

черговим пріоритетом. Тим часом Робочий відділ Об’єднаного фронту Центрального комітету 

Комуністичної партії Китаю, який підпорядковується безпосередньо центральним партійним 

чиновникам, зараз зосереджений на залученні приватних підприємств до тіснішої співпраці з 

державою. 

Майбутній план буде не таким, як попередній: Пекін знає, що йому потрібно просунутися вгору 

і вийти з похмурої економічної реальності. Це повинно турбувати конкурентів, націлених на той 

самий промисловий та економічний простір, резюмує видання. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/WORLD/nova-stratehija-ekonomichnoho-rozvitku-kitaju-mozhe-

zavdati-serjoznoho-udaru-ssha-bloomberg.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У КНР засудили ухвалений у США закон щодо автономії Гонконгу 

16.10.20|04:12| Укрінформ 

Китай у четвер виступив проти закону, ухваленого у США про автономію Гонконгу, який став 

відповіддю Пекіну на ухвалення 28 травня закону про національну безпеку Гонконгу в обхід 

місцевого гонконзького законодавчого органу. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu. 

«Китай рішуче виступає проти та категорично засуджує так званий Закон про автономію 

Гонконгу, придуманий США, та рішення про санкції проти людей (чиновників, відповідальних за 

порушення автономії Гонконгу - ред.)», - заявив речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. 

За його словами, така практика серйозно порушує основні норми міжнародного права та 

міжнародних відносин, і є сильним втручанням у внутрішні справи Китаю. 

«США мають негайно виправити свою помилку», - додав Чжао Ліцзянь. 

У середу Вашингтон опублікував перший звіт Конгресу США щодо закону про автономію 

Гонконгу, в якому звинувачується очільниця адміністрації Гонконгу Кері Лам у «підриві 

автономії» та відповідні дії влади Китаю. 

https://zn.ua/ukr/WORLD/nova-stratehija-ekonomichnoho-rozvitku-kitaju-mozhe-zavdati-serjoznoho-udaru-ssha-bloomberg.html
https://zn.ua/ukr/WORLD/nova-stratehija-ekonomichnoho-rozvitku-kitaju-mozhe-zavdati-serjoznoho-udaru-ssha-bloomberg.html
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У заяві Державного департаменту США зазначено, що звіт «підкреслює наше тривале 

заперечення щодо дій Пекіна, які навмисно зроблені для того, щоб підірвати свободу народу 

Гонконгу та нав'язати гнобительську політику КПК [Комуністичної партії Китаю - ред.]». 

Міністерство фінансів США додало до свого чорного списку «Спеціально визначених громадян», 

щодо яких застосовуються санкції, 10 осіб пов'язаних з діями що порушують автономію 

Гонконгу, зокрема очільницю адміністрації Кері Лам. 

Як повідомлялося, Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про 

національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого гонконзького законодавчого органу. За 

ухваленим законом китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні 

розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу у 

Гонконгу. 

Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, 

Китай звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-

британської угоди про передачу цієї території КНР. 

Також у США заявили, що позбавлять Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав 

бути відокремленою складовою КНР. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3118269-u-knr-zasudili-uhvalenij-u-ssa-zakon-

sodo-avtonomii-gonkongu.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США і КНР лідирують у глобальній цифровій економіці 2019 року 

16.10.20|16:17| Міжнародне радіо Китаю 

У рейтингу 2019 року за масштабом розвитку цифрової економіки США посіли перше місце, а 

Китай – друге. Про це свідчить доповідь, опублікована на Китайській міжнародній 

інформаційно-комунікаційній виставці 2020 року. 

У доповіді наголошується, що серед 47 досліджених економік лідерами глобальної цифрової 

економіки є США і КНР. У минулому році обсяг виробництва Сполучених Штатів у цій сфері досяг 

13,1 трлн доларів, а цей показник у Китаї – 5,2 трлн дол. Наступні три місця зайняли Німеччина, 

Японія і Велика Британія. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201016/561808.html  

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3118269-u-knr-zasudili-uhvalenij-u-ssa-zakon-sodo-avtonomii-gonkongu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3118269-u-knr-zasudili-uhvalenij-u-ssa-zakon-sodo-avtonomii-gonkongu.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201016/561808.html
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Китай попередив США про можливі масові затримання американців 

18.10.20|05:14| РБК-Україна 

Влада Китаю застерегла американських колег від політики затримання китайських вчених в 

США. Пекін пообіцяв, що якщо така практика буде продовжена, то ця ж доля чекатиме 

американців в Китаї. 

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на чиновників США. 

Китайські офіційні особи неодноразово і по декількох каналах робили попередження 

представникам уряду США, у тому числі через посольство США в Пекіні. 

«США мають припинити переслідування китайських вчених в американських судах, інакше 

американці в Китаї можуть несподівано виявитися порушниками китайського законодавства», - 

йдеться в заяві. 

Китай почав робити такі попередження цього літа після того, як в США було заарештовано 

відразу кілька китайських вчених, які відвідували американські університети для проведення 

досліджень. Вашингтон також звинуватив їх в ухилянні від імміграційної влади США. 

Влада США з моменту початку торговельної війни з Китаєм досить упереджено ставиться до 

китайських вчених, які працюють в американських університетах. Офіційні особи США 

неодноразово звинувачували Китай в промисловому шпигунстві і спробі крадіжки 

інтелектуальної власності. 

Раніше глава Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що Китай прагне 

стати єдиною світовою наддержавою і докладає для цього всіх зусиль. А шпигунство і крадіжки 

з його боку є найбільшими довгостроковими загрозами для Сполучених Штатів. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-predupredil-ssha-vozmozhnyh-massovyh-

1602988240.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Китай та Швейцарія мають намір зміцнювати двосторонні відносини та зв'язки 

14.10.2020 | 22:16 | REGNUM 

На церемонії вручення вірчих грамот новим послом КНР у Швейцарії Ван Шітіном, президент 

Швейцарської конфедерації Симонетта Соммаруга констатувала ефективну підтримку двома 

країнами один одного у боротьбі з епідемією коронавирусу, та підкреслила, що КНР і Швейцарія 

мають величезний потенціал співпраці у багатьох сферах. Про це 14 жовтня повідомляє Сіньхуа, 

особливо відзначаючи, що президент Швейцарії попросила дипломата Китаю передати 

керівництву КНР щирий привіт та сердечні побажання. 

Погодившись з необхідністю динамічного розвитку двосторонніх відносин, Ван Шітін зауважив, 

що у нинішньому році відзначається 70-річний ювілей встановлення між країнами 

дипломатичних відносин, а також нагадав про важливі результати державного візиту Сі 

Цзіньпіна до Швейцарії у 2017 році, який заклав основу для швидкого розвитку зв'язків. 

Дипломат запевнив швейцарську сторону, що на своїй посаді зробить все можливе для 

зміцнення відносин і розвитку всебічного стратегічного співробітництва та всебічного 

партнерства. 

Джерело: https://regnum.ru/news/economy/3090021.html  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

«Золоті річки» Китаю: Як влаштовані перевезення внутрішніми водними шляхами в КНР 

12.10.2020|13:57|Центр транспортних стратегій 

Як внутрішні водні шляхи стали найважливішим фактором розвитку економіки Піднебесної і що 

з себе представляє система річкових перевезень зараз. 

На сьогоднішній день внутрішній водний транспорт Китаю обробляє найбільший обсяг вантажів 

у світі - 3,74 млрд тонн на рік. Для розуміння масштабів варто відзначити, що в світі, крім КНР, 

всього два ринки мають обсяги вантажообігу на річковому транспорті, що перевищують 500 млн 

тонн на рік - Європейський Союз і США. При цьому лише 6 внутрішніх водних артерій в світі 

мають річні обсяги більш 100 млн тонн. Першу трійку з них складають Янцзи, Перлова ріка і 

Великий канал в Китаї. Решта три - Рейн, Міссісіпі і Меконг. 

Раніше ЦТС вже робив спробу на основі розрізнених фактів скласти загальну картину того, як 

влаштована система річкових перевезень в Піднебесній. 

Через півтора року аналіз роботи внутрішнього водного транспорту КНР провели експерти 

Світового банку - вийшло у вересні цього року дослідження містить оновлені і додаткові дані. 

На основі цього матеріалу ЦТС публікує ключові витримки про актуальний стан системи ОВТ 

Китаю. 

Найбільші судноплавні річки і канали 

Китайська система внутрішніх водних шляхів є найбільш завантаженою у світі, а річка Янцзи – 

найнавантаженішою водною артерією на планеті. У 2017 році тільки по ній було перевезено 2,3 

млрд тон вантажів. 

За даними Міністерства транспорту КНР, в 2018 році протяжність системи водних шляхів 

становила 127,13 тис. Км. З них 66,2 тис. Км (52%) мають класи судноплавства, починаючи з VII 

класу, які обслуговуються найменшими комерційними судами (вантажопідйомністю близько 50 

тон). Майже 10% мережі ОВТ відносяться до III класу або вище. Це означає, що по річці / каналу 

можуть ходити судна вантажопідйомністю від 1 тис. тон. Судна вантажопідйомністю понад 3 

тис. тон можуть використовувати тільки 1% судноплавних водних шляхів. 

Система річки Янцзи, включаючи русло і притоки, налічує 64 848 км судноплавних шляхів - це 

більше половини довжини всіх судноплавних внутрішніх маршрутів Китаю. На другому місці за 

значимістю знаходиться Перлова ріка, а ось по довжині судноплавних шляхів вона поступилася 

другим місцем річці Хуайхе (16,5 тис. км проти 17,5 тис. км). Далі за показником протяжності 

судноплавних шляхів слідують річки Хейлуцзян, Хуанхе, Мінь і Великий канал. Довжина 
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останнього (1438 км) на сьогодні становить всього 1% від загальної протяжності внутрішніх 

водних шляхів Китаю - зігравши важливу роль у розвитку економіки країни, зараз канал також 

залишається видатним шедевром гідротехніки. Поступаючись Янцзи і Перлової річки по 

вантажообігу, Великий канал, як об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, грає важливу роль в 

пасажирських перевезеннях і туризмі. 

Система основних внутрішніх артерій Китаю ще називається мережею 2-1-2-18. це: 

- 2 горизонтальних маршрути уздовж русел Янцзи і Перлової річки; 

- 1 вертикальний маршрут - Великий канал; 

- 2 мережі водних шляхів: дельти річок Янцзи і Чжуцзян; 

- 18 повноцінних водних шляхів і їх притоки: 10 приток річки Янцзи; 3 припливу Перлової річки; 

Хуайхе; річки Шайінхе, Хейлунцзян, Сунхуацзян і Мінь. 

Важливо відзначити, що розвиток мережі 2-1-2-18 є стратегічним і чітко регламентується 

п'ятирічними планами розвитку. Незважаючи на вплив різних рівнів влади, ці плани рідко 

істотно змінюються, так що бізнес, місцева влада і держава можуть з упевненістю планувати 

свою роботу на цих внутрішніх водних шляхах. 

Інфраструктура і флот 

Відповідно до китайського законодавства про порти, до категорії основних на національному 

рівні відносяться 28 внутрішніх портів. 15 з них розташовані в басейні річки Янцзи, 5 - в басейні 

річки Перлової, 6 - на Великому каналі і в басейні річки Хуайхе, і по 2 в системах річок 

Хейлунцзян і Сунляо. У топ-5 річкових портів Китаю входять: Сучжоу, що знаходиться в гирлі 

Янцзи біля узбережжя Жовтого моря (з перевалкою 532 млн тонн на рік), розташований 

навпроти Наньтун (267 млн тонн), Нанкін (252 млн тонн), Тайжоу (245 млн тонн ), Чунцин (204 

млн тонн). 

Інфраструктура внутрішніх портів налічує 21,7 тис. причалів для обробки суден. Багато внутрішні 

порти (418) здатні приймати судна дедвейтом понад 10 тис. тон. Більшість з них зосереджені в 

провінціях Цзянсу і Аньхой, в нижній течії ділянки річки Янцзи. 

На 2018 рік у Китаї був флот з 124 345 суден внутрішнього плавання загальним дедвейтом 129,2 

млн т. Майже 100 000 з цих судів - це самохідні суховантажні судна. Контейнерний флот 

налічував 556 суден, загальною потужністю 338 100 TEU - в середньому 605 TEU на судно. Крім 

вантажних, в Китаї налічується 18 682 пасажирських судна, близько 14% від загального парку. 

Вони розраховані на 723 тис. місць. 

40 років реформ ОВТ Китаю 

До налагодження ефективної системи роботи на ВВП країна йшла довгим і безперервним 

шляхом. Аж до 1970-х років система внутрішнього водного транспорту Китаю отримувала мало 
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підтримки з боку уряду, оскільки не вважалася важливим видом транспорту. ОВТ сприймався 

як застарілий спосіб транспортування товарів і пасажирів. Роль річок обмежувалися сільським 

господарством і гідроенергетикою. Однак за останні 40 років ставлення до них кардинально 

змінилося. 

Знаковим для Китаю став 1971 рік, коли Генасамблея ООН визнала КНР єдиним і законним 

представником Китаю в ООН. Після цього істотно покращилися китайсько-американські 

відносини, а економіка і торгівля Піднебесної почала стрімко розвиватися. Великі підприємства, 

створені уздовж річки Янцзи (в основному це були виробники стали, продуктів нафтохімії і 

теплової енергетики) заклали основу розвитку перевезень насипних вантажів по річці. 

Згодом перехід від єдиної планової економіки до більш ринкових методів привів до нового 

збільшення попиту на внутрішні водні перевезення. Стимулюючи розвиток ринку ОВТ, 

Міністерство транспорту КНР розробило детальну політику і представило інституційні реформи, 

спрямовані на прискорення розвитку галузі. Наприклад, в 1982 році Міністерство транспорту 

оголосило про формування нової адміністрації ОВТ. Паралельно відомство реалізовувало 

численні інфраструктурні проєкти - наприклад, по розширенню Великого каналу в провінції 

Цзянсу, забезпечення доступності судноплавних шляхів (будівництво греблі Гечжоуба на річці 

Янцзи) і багато іншого. Зміни незабаром торкнулися і флоту. У 1989 році Мінтранс КНР ініціював 

впровадження пілотних проєктів по мультимодальному транспортуванню вантажів по річках, 

після чого почалася активна контейнеризації внутрішнього водного транспорту Китаю. 

З 1990 по 1995 рік зростання зовнішньої торгівлі в середньому становив 15,2% в рік. У цей період 

середньорічні темпи зростання пропускної спроможності внутрішніх портів становили 5,9%, і 

досягли 925 млн тон до 1995 року; перевезені обсяги зросли на 7,6% в рік, досягнувши 831 млн 

тон в 1995 році. 

Саме в цей період відбулося стрімкий розвиток річки Янцзи. Неподалік від Сучжоу був 

побудований канал Сунан, який швидко привернув значні обсяги вантажів. Вирішальна роль 

розвитку ОВТ в економічному розвитку Китаю стала очевидна і для центрального уряду, і урядів 

провінцій. У 1995 році Міністерство транспорту організувало національну конференцію - першу 

в історії Китаю, присвячену виключно проблемам в секторі ОВТ. Завданням конференції було 

усунення вузьких місць в мережі і поліпшення можливостей судноплавних компаній і агентств 

з управління водними шляхами. Результатом конференції стала пропозиція плану мережі 2-1-2 

(яка згодом була розширена до нинішньої мережі 2-1-2-18) з відповідними пріоритетами 

розвитку. За результатами конференції став впроваджуватися принцип «загального планування 

в центрі з багаторівневою відповідальністю і спільного будівництва». Згодом цей принцип ліг в 

основу сучасної багаторівневої і розгалуженої мережі управління внутрішніми водними 

шляхами Китаю. Також була закладена основа політики диверсифікованих інвестицій в 

поєднанні з інструментами багатоканального фінансування ОВТ. 
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Ще одним поворотним моментом в історії розвитку внутрішніх водних шляхів Китаю стало 

прийняття 11-го п'ятирічного плану розвитку Китаю (на 2006-2010 роки), в результаті якого в 

рамках збалансованого розвитку міських і сільських районів було вирішено додатково 

стимулювати розвиток судноплавства в дельтах Янцзи і Перлової ріки. Слідуючи цим планом, 

кожна провінція представила свої схеми його реалізації. Наприклад, з 2007 року департамент 

фінансів провінції Цзянсу виділяє понад 500 млн юанів на рік на поліпшення ВВТ, зокрема по 

Янцзи. Уряд провінції Хубей на розвиток ОВТ щорічно виділяє 100 млн юанів. 

Таким чином, протягом більш ніж 40 років китайська влада на різних рівнях розробляли і 

надавали підтримку у вигляді інституційних механізмів, фондів, програм, що і лягло в основу 

стрімкого розвитку внутрішнього водного транспорту країни. 

Як управляють річковим транспортом? 

Сьогодні країна має складну модель управління внутрішнім водним транспортом, в якій 

відповідальність розподілена між багатьма установами на національному та регіональних 

рівнях. 

Відповідно до Положення про адміністрування водних шляхів, Міністерство транспорту 

відповідає за планування водних шляхів національної важливості, які включають канали та річки 

класу IV і вище (підходять для суден водотоннажністю понад 500 тон), важливі 

транспровінціальні транспортні шляхи. При цьому Мінтранс децентралізував відповідальність 

за адміністрування та управління основними водними шляхами національного значення і 

частково передав їх адміністраціям Янцзи і Перлової річки. 

Також в країні працює Міністерство водного господарства. Це вищий адміністративний орган, 

відповідальний за загальне управління та координацію водних ресурсів. Точно так же, як і у 

випадку з Мінтрансом, це відомство делегувало частину рутинних управлінських функцій 

адміністраціям річок Чанцзян, Хейлунцзян і Чжецзян і ще чотирьох річкових басейнів. 

Провінційний уряд на місцевому рівні несе відповідальність за більшість інших водних шляхів, і 

за більшу частину мережі, якою він керує через провінційні органи навігації. 

При цьому функції різних органів і рівнів влади координуються і узгоджуються. Наприклад, 

технічні регламенти для суден і екіпажів встановлюються Міністерством транспорту на 

національному рівні, але огляд і реєстрація судів проводяться провінційним судноплавним 

органи влади (вважається, що між провінціями існує значна розбіжність у відповідності з 

національними стандартами, частково через спроби деяких провінцій заохочувати реєстрацію 

суден в їх юрисдикції). Навігаційні влади кожної провінції складають план розвитку водних 

шляхів, які перебувають під його контролем, однак він повинен бути узгоджений з 

національною політикою планування водних шляхів. І навпаки, якщо водний шлях, що 
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знаходиться у віданні Мінтрансу і Міністерства водного господарства, перетинає провінцію, 

уряд зобов'язаний узгодити план його розвитку з відповідною провінцією. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/articles/zolotye_reki_kitaya_kak_ustroeny_perevozki_po_vnutrennim_vodnym_

putyam_v_knr_1723  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Роль «ПАНД», або Китай як новий глобальний фінансовий супергравець 

15.10.20|13:32| thepage.ua| Вадим Сирота 

Вранці 1 жовтня на офіційному інтернет-представництві президента України було опубліковано 

інтерв'ю Володимира Зеленського китайському інформаційному агентству «Сіньхуа». 

Хвиля коментарів, аналітичних думок, припущень, а іноді й збурень прокотилася 

інформаційними каналами. 

Інтерв'ю розбирали на цитати та шукали прихований сенс журналісти, блогери, політологи та 

навіть ексчиновники, що викликало не менший резонанс в експертних та інтелектуальних колах, 

ніж інтерв'ю президента. 

Тональність постів низки авторитетних фахівців у сфері фінансів дозволяє здійснити подорож у 

часі та відчути риторику холодної війни. Водночас варто звернути увагу на книгу авторитетної 

американської вченої Дебори Бройтігам «Дар Дракона: реальна історія Китаю в Африці», видану 

у 2009 році. 

«Родзинка» цієї ситуації в тому, що дане дослідження містить достатньо виважену та позитивну 

оцінку китайської фінансової присутності на Африканському континенті. 

Пані Бройтігам розвінчує міф про негативний вплив Китаю: 

• піддається критиці твердження про китайські інвестиції, які обумовлюють 

деіндустріалізацію країн; 

• не знайдено достатньої аргументації щодо безконтрольного виснажливого споживання 

африканських природних ресурсів; 

• визнається позитивний вплив китайських інвестицій на подолання бідності на 

континенті. 

Іронічний читач може запитати: з моменту видання згаданої книги минуло майже десять років, 

світ кардинально змінився як, можливо, і думка автора. 

https://cfts.org.ua/articles/zolotye_reki_kitaya_kak_ustroeny_perevozki_po_vnutrennim_vodnym_putyam_v_knr_1723
https://cfts.org.ua/articles/zolotye_reki_kitaya_kak_ustroeny_perevozki_po_vnutrennim_vodnym_putyam_v_knr_1723
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Але якщо проаналізувати матеріали в рамках дослідницької ініціативи China-Africa Research 

Initiative (John Hopkins University, Вашингтон, США), співавторкою яких виступає Дебора 

Бройтігам, то стає очевидним, що подібні потужні західні аналітичні центри далекі від риторики 

негативних оцінок фінансової активності Китаю. 

Більш того, пані Бройтігам у попередні 1-2 роки публічно виступала адвокаткою китайських 

кредитів та інвестицій на сторінках авторитетних видань New York Times, Washington Post і The 

American Interest. 

Для більшості країн потенційна критична залежність і загроза для платоспроможності може 

виникнути від кредиторів некитайського походження, зокрема, і глобальних фінансово-

кредитних установ. 

Аналогічні висновки зробили дослідники Бостонського інституту Глобального розвитку щодо 

фінансових відносин Китаю з країнами Латинської Америки (за винятком Венесуели). Багато 

представників західного академічного та експертного середовища в результаті своїх 

досліджень дійшли до думки, солідарної з оцінками Дебори Бройтігам. 

Наприклад, експерти авторитетного британського аналітичного центру Chatham House 

заперечують цілеспрямоване доведення Китаєм до дефолту боржників із метою отримання 

контролю над їхніми стратегічними активами в рамках цього проєкту («дипломатія боргової 

пастки», анг. Debt trap diplomacy). 

Таким чином, очевидно, що фінансово-економічна кооперація з Китаєм має досить солідне 

обгрунтування в світовому науково-аналітичному співтоваристві. 

Повертаючись до вітчизняних реалій, хотілося б звернути увагу на потенційно корисний проєкт 

Фундації розвитку ринку капіталу. 

Йдеться про створення Фінсіті — сучасного інноваційного фінансового центру, який 

функціонуватиме паралельно з ДіяСіті, проєктованому спеціалізованому хабі для ІТ-інвестицій. 

Хотілося б звернути увагу на те, що такий перспективний проєкт може «не злетіти» через 

ігнорування ролі Китаю як зароджуваної глобальної фінансової сили. 

Саме фінансові ресурси та апетит до ризиків Східного Дракона можуть дати колосальний 

імпульс розвитку згаданого проєкту. 

Ключовим моментом є те, що інтегрованість Китаю в світове фінансове співтовариство настільки 

висока на даному етапі, що успіх, цивілізованість і глобальність будь-якого значимого проєкту з 

розвитку ринку капіталу визначається здатністю залучити китайські гроші. 

Світові експерти та професіонали фінансового ринку відзначають цікаве протиріччя: 

незважаючи на політичну конфронтацію та торгові війни Китаю і США, в сфері фінансів 

спостерігається протилежний процес — єднання. 
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Фінансові системи Заходу та Китаю настільки переплетені, що звести нову Берлінську стіну не 

вдасться без колосальних збитків для всіх глобальних партнерів. 

Так, загальний обсяг випущених акцій та облігацій на американському фондовому ринку і 

позабіржових угод, в які вклали гроші професійні інвестори, оцінюється в $2 трлн США. 

Водночас можливості США використовувати свою «фінансову ядерну зброю» — відключення 

Китаю від інфраструктури доларових платежів — теж загрожують неконтрольованими 

наслідками для глобальної економіки та торгівлі: китайські компанії формують десяту частину 

світового експорту. 

З огляду на викладене, зрозуміло, чому представники корпоративного світу США і Wall Street 

сформували потужну опозицію можливій фінансовій війні з Китаєм, отримавши від 

представників військових кіл і силовиків прізвисько «ПАНДИ». 

Фахівцям необхідно звернути увагу на низку аспектів розвитку фінансових ринків Китаю, які 

будуть корисні для успішного старту Фінсіті. 

Як свідчить рейтинг провідних фінансових центрів світу Global Financial Centres Index 27 (GFCI 

27), складений лондонською компанією Z/Yen Partners і презентований в березні 2020 року, в 

топ-10 лідерів представлені Гонгконг (6 позиція) і два континентальних хаби: Шанхай (4 позиція) 

і Пекін (7 позиція). 

Високе місце Гонгконгу як «фінансових воріт» глобального фінансово-банківського капіталу в 

Китай, що має жорстку систему валютного регулювання, не викликає додаткових питань. За 

оцінками The Economist, близько $10 трлн пройшло минулого року транзитом через цей хаб, 

обслуговуючи міжбанківські платіжні потоки. 

А ось досвід Шанхая, що займає найвище місце серед континентальних китайських фінансових 

хабів, буде найкориснішим для експертів українського ФінСіті. 

Цей фінансовий центр у розрізі галузевих субрейтингів займає друге місце в категорії 

«банківська справа», а фінансова система України, нагадаємо, є банкоцентричною. 

Високі результати досягнуті також за рахунок прогресу в розвитку ринків капіталу, зокрема й 

емісії корпоративних облігацій та корпоративного кредитування в національній валюті. 

Результати такої політики вражають: за оцінками The Economist, іноземні фонди управління 

активами за минулий рік купили акцій та облігацій в континентальному Китаї на суму приблизно 

$200 млрд. 

З іншого боку, висока друга позиція Шанхая в сегменті «інвестиційний менеджмент» GFCI 27 

також відкриває певні можливості для потенційного залучення інвестицій: за оцінками 

консалтингової компанії Oliver Wyman, прогнозується зростання статків роздрібних клієнтів, яке 

призначене для інвестування, з $24 трлн у 2018 році до $41 трлн — у 2023 році. 
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З огляду на наміри активно впроваджувати технічні інновації в ФінСіті, важливо розуміти, що, 

відповідно до субрейтингу GFCI 27 у категорії Fintech, 5 із топ-10 хабів у цій сучасній сфері 

фінансів є китайськими. 

Пекін і Шанхай зайняли, відповідно, друге і третє місця в цьому рейтингу, випередивши Лондон, 

що є визнаним лідером у списку Fintech хабів. 

Підводячи підсумок, хотілося б побажати нашим фінансовим експертам максимально 

враховувати та вивчати переваги від співпраці з Китаєм. 

У книзі Томаса Орлика «Китай: бульбашка, який ніколи не лопає» головний економіст Bloomberg 

Economics аргументовано та без ідеологічного забарвлення описав причини, що дозволяли 

Китаю долати глобальні економічні та фінансові кризи. 

Дуже не хочеться, щоб Україна опинилася не просто на невірному боці «глобальних фінансових 

барикад», а десь у сірій зоні між новими Берлінською та Великою Китайською стінами. 

Джерело: https://thepage.ua/ua/experts/kitaj-yak-novij-globalnij-finansovij-supergravec 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подальше поглиблення реформ і розширення відкритості Китаю несуть нові глобальні 

можливості та блага 

15.10.20|17:48| Міжнародне радіо Китаю 

«У світі діє понад 4000 спеціальних економічних зон, лідером серед яких є Шеньчжень», – така 

оцінка відомого британського видання The Economist. Дана оцінка абсолютно справедлива, 

хоча вона звучить дуже нетипово на тлі тривалих торговельних суперечок і зміцнення тенденцій 

протекціонізму й унілатералізму. 

14 жовтня в Китаї відбулися урочистості з нагоди 40-річчя з часу створення Особливої 

економічної зони (ОЕЗ) Шеньчжень, під час яких голова КНР Сі Цзіньпін виступив з промовою. 

Він прокоментував «код» інноваційного розвитку Шеньчженя і визначив напрямки подальшого 

розвитку інноваційного мегаполісу, продемонстрував рішучість КНР до подальшого 

поглиблення комплексних реформ і розширення відкритості зовнішньому світу. 

40 років розвитку Шеньчженя – це, без перебільшення, справжнє диво еволюції та інновацій, 

що не має аналогів у світовій історії. Валовий регіональний продукт (ВРП) міста збільшився з 270 

млн юанів у 1980 році до 2,7 трлн юанів у 2019 році з приростом 20.7% в річному численні. Обсяг 

зовнішньої торгівлі за той самий період виріс з 18 млн дол. до 431,5 млрд дол. Доходи на душу 

https://thepage.ua/ua/experts/kitaj-yak-novij-globalnij-finansovij-supergravec
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населення в 2019 році склали 62,5 тис. юанів (близько 9350 дол.), збільшившись у реальному 

обчисленні у 31,6 разів у порівнянні з показниками 1985 року. 

Сі Цзіньпін узагальнив досвід реформ та відкритості Шеньчженьської та інших ОЕЗ у 10 ключових 

аспектах. Він підкреслив, що в будівництві ОЕЗ необхідно дотримуватися партійного 

керівництва, підтримувати та вдосконалювати соціалістичний лад з китайською специфікою, 

дотримуватися концепції «розвиток – справа великої важливості», зберігати прихильність 

зовнішній відкритості в усіх напрямках, розглядати інновації, як найважливішу рушійну силу, 

здійснювати концепцію розвитку, при якій народ займає центральне місце, забезпечити 

наукову обґрунтованість законотворчості, строгість правозастосування, справедливість 

правосуддя та законослухняність усіх громадян, впроваджувати в життя концепцію «зелені гори 

і смарагдові води – безцінні скарби», всебічно і точно продовжувати втілювати в життя 

основний курс «одна держава – дві системи» і в повній мірі використовувати показову й 

стимулюючу роль СЕЗ при розробці єдиного плану розвитку всієї країни, щоб спеціальні 

економічні зони могли робити більший внесок у національний розвиток. 

Сьогоднішній світ переживає небачені за минулу століття колосальні потрясіння й зміни. 

Пандемія COVID-19 значно прискорила ті зрушення й зміни, які лише намічалися раніше. Разом 

з тим Китай діє відповідно до нової моделі розвитку, яка відрізняється не замкнутим 

«внутрішнім циклом», а відкритим і взаємодоповнюючим «внутрішнім» і «зовнішнім» циклами. 

Мова про те, що внутрішнє споживання і розвиток внутрішнього ринку тісно пов'язується і 

доповнюється взаємодією з зовнішніми ринками та глобальною економікою. 

Промова Сі Цзіньпіна засвідчила, що Китай, який продовжує поглиблювати реформи і 

безперервно розширює відкритість, формує ще більш тісні зв'язки зі світовою економікою, а 

також сприяє спільній побудові світової економіки відкритого типу й створення спільноти єдиної 

долі людства. Це, безсумнівно, зміцнить взаємовигідне співробітництво між Китаєм та іншими 

країнами й регіонами світу. 

У порівнянні з ситуацією, яка існувала 40 років тому, сьогодні Китай стикається із ще більш 

важкими й складними проблемами та викликами, як традиційними, так і новими, які 

ускладнюють розвиток і просування реформ. Однак ні різні труднощі, ні складність вирішення 

проблем не здатні зупинити рух країни по шляху розвитку, який здивує світ новими великими 

досягненнями й принесе реальну користь не тільки країні й народу Китаю, але й нові прекрасні 

можливості для регіонального та глобального стабільного тривалого розвитку. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201015/561277.html  

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
Шеньчжень: досягнення за 40 років 

15.10.2020|09:42|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1203529.shtml  

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1203529.shtml
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 
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