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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Попри коронавірус зафіксовано зростання економіки Китаю 

19.10.20|12:15|Уніан 

Утім, зростання внутрішнього валового продукту країни на 4,9 відсотка у порівнянні з минулим 

роком є нижчим від очікуваного. 

Темпи зростання внутрішнього валового продукту Китаю з січня до вересня включно становлять 

0,7 відсотка. 

Таку інформацію, 19 жовтня, оприлюднило Державне статистичне управління КНР, повідомляє 

DW. 

Як повідомляється, тільки у третьому кварталі поточного року китайська економіка показала 

зростання на рівні 4,9 відсотка. У липні-вересні 2019 року цей показник становив 6 відсотків. 

Експерти передбачали у третьому кварталі зростання внутрішнього валового продукту на 5,2 

відсотка. У другому кварталі 2020 року економіка Китаю зросла на 3,2 процента у порівнянні з 

відповідним минулорічним періодом. 

Коронавірус у Китаї 

Що стосується поширення коронавірусу в країні, то станом на 19 жовтня від початку пандемії в 

Китаї зареєстровано 85685 інфікувань. Кількість летальних випадків становить 4634 і є 

незмінною уже п'ять місяців. Задля стримання поширення коронавірусу на початку року Китай 

запровадив жорсткий карантин. Для відновлення економіки Китай вжив низку фіскальних 

заходів. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/ekonomika-kitayu-zrosla-protyagom-2020-roku-

ostanni-novini-11185646.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї обсяги авіаперевезень повернулися до торішнього рівня 

19.10.2020|15:10| Центр транспортних стратегій 

https://www.unian.ua/economics/other/ekonomika-kitayu-zrosla-protyagom-2020-roku-ostanni-novini-11185646.html
https://www.unian.ua/economics/other/ekonomika-kitayu-zrosla-protyagom-2020-roku-ostanni-novini-11185646.html
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У вересні поточного року авіакомпанії країни перевезли майже 48 млн пасажирів, що склало 

98% від показника за вересень минулого року. 

Обсяги перевезень цивільної авіації Китаю наблизилися до торішнього рівня. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Відзначається, що авіакомпанії країни минулого місяця перевезли в цілому 47,75 млн 

пасажирів, що становить 98% від показника за вересень 2019 року, свідчать дані Управління 

цивільної авіації Китаю. 

Щодо серпня поточного року пасажиропотік зріс приблизно на 5%. 

Обсяг вантажних авіаперевезень у вересні склав 665 тисяч тон, що становить 96,4% від 

показника за той же місяць роком раніше. 

Рівень пунктуальності польотів китайських авіакомпаній в минулому місяці становив 81,1% в 

порівнянні з 78,1% в серпні. 

Нагадаємо, раніше ЦС повідомляв, що в серпні Китай відновив перельоти в 50 країн. Станом на 

12 серпня поточного року регулярні пасажирські рейси виконували 93 авіакомпанії: 74 

іноземних і 19 китайських. Вони працювали на 187 міжнародних маршрутах. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/v_kitae_obyemy_aviaperevozok_vernulis_k_proshlogodnemu

_urovnyu_61342  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Влада Китаю дозволила фінтех-компанії Джека Ма провести потенційно найбільше IPO в світі 

19.10.2020|15:21|НВ Бізнес 

Китайський фінансовий регулятор дозволив компанії Ant Group засновника Alibaba провести IPO 

на біржі в Гонконгу, яке може стати найбільшим в світі. 

Комісії з регулювання цінних паперів Китаю дозволила Фінтех-компанії Джека Ма Ant Group 

провести IPO на біржі в Гонконгу, пише Financial Times з посиланням на джерела. 

Компанія планує подвійне IPO на біржах в Шанхаї і Гонконзі, яке може стати найбільшим в світі, 

пише газета. Відзначається, що Шанхайська біржа схвалила розміщення Ant Group на 

спеціальній технологічній площадці Star market ще у вересні цього року. 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/v_kitae_obyemy_aviaperevozok_vernulis_k_proshlogodnemu_urovnyu_61342
https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/v_kitae_obyemy_aviaperevozok_vernulis_k_proshlogodnemu_urovnyu_61342
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Однак компанії як і раніше потрібне схвалення лістингових комітету Гонконгської фондової 

біржі. За словами двох джерел видання комітет може розглянути заявку Ant пізніше 19 або 20 

жовтня. 

Деякі аналітики оцінюють Ant Group в $318 млрд, відзначає Financial Times. Один зі 

співрозмовників видання припускає, що IPO Ant Group може пройти до виборів президента 

США, які призначені на 3 жовтня. 

Банки, які співпрацюють з компанією Джека Ма не хочуть, щоб вихід Ant Group на біржу збігся 

з виборами, оскільки останні є джерелом великої невизначеності на ринку. 

Компанія Ant Group і комісія з регулювання цінних паперів Китаю не відповіли на запити 

видання про коментарі. Оператор гонконгської біржі відмовився від коментарів Financial Times. 

Нагадаємо, що за даними агентства Reuters компанія Ant Group може потрапити в торговельний 

чорний список США до проведення IPO. 

За даними видання, цей крок прихильників жорсткої лінії у відносинах з Китаєм спрямований 

на те, щоб утримати американських інвесторів від участі в первинному публічному розміщенні 

акцій Ant. Очікується, що компанія Джека Ма приверне в ході розміщення $ 35 млрд. 

Про плани Ant Group провести подвійне IPO на біржах в Гонконгу та Шанхаї повідомлялося в 

липні цього року. Заснований Джеком Ма стартап не повідомляє дату розміщення. Як відзначає 

WSJ, подвійне IPO Ant Group може стати одним з найбільших в історії, оскільки компанії, як 

правило, продають не менше 10% -15% своїх акцій в ході первинного розміщення, пише газета. 

Китайська компанія віддала перевагу майданчика в Шанхаї і Гонконзі розміщення на Нью-

Йоркській біржі через посилюється напруженості у відносинах між США і Китаєм. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/finance/kitay-dozvoliv-ant-group-dzheka-ma-provesti-ipo-v-

gonkonzi-ostanni-novini-50118588.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Кількість цивільних аеропортів в Китаї до кінця 2020 року перевищить 240 

19.10.2020|17:50| Центр транспортних стратегій 

В цьому році в країні з'явиться 41 нова злітно-посадкова смуга і 2 264 місця для стоянки 

повітряних суден в аеропортах. 

Кількість цивільних аеропортів в Китаї, як очікується, досягне 241 до кінця 2020 року, 

повідомило Управління цивільної авіації (УГА) країни. 

https://nv.ua/ukr/biz/finance/kitay-dozvoliv-ant-group-dzheka-ma-provesti-ipo-v-gonkonzi-ostanni-novini-50118588.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/kitay-dozvoliv-ant-group-dzheka-ma-provesti-ipo-v-gonkonzi-ostanni-novini-50118588.html
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Про це пише ЦТС з посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Відзначається, що в цьому році в країні з'явиться 41 нова злітно-посадкова смуга і 2 264 місця 

для стоянки повітряних суден в аеропортах. 

За даними УГА, Китай як і раніше є другим за величиною ринком цивільної авіації в світі. У 2019 

було перевезено 660 млн пасажирів, що на 7,9% вище показника за попередній рік. 

В кінці минулого року в КНР налічувалося 238 цивільних аеропортів. 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що в Китаї обсяги авіаперевезень повернулися до 

торішнього рівня. У вересні поточного року авіакомпанії країни перевезли майже 48 млн 

пасажирів, що склало 98% від показника за вересень минулого року. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/kolichestvo_grazhdanskikh_aeroportov_v_kitae_k_kontsu_20

20_goda_prevysit_240_61348  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Економіка Китаю демонструє стійке і стабільне відновлення 

20.10.20|10:30|Міжнародне радіо Китаю 

«Поки багато країн світу все ще намагаються стримати поширення пандемії COVID-19, Китай ще 

раз демонструє, що, стримавши епідемію, країна цілком здатна швидко відновити економіку». 

Така оцінка дана в американській щоденній газеті «Нью-Йорк таймс» після того, як китайський 

уряд 19 жовтня опублікував економічну статистику за третій квартал 2020 року. 

Згідно з даними Державного статистичного управління КНР, на тлі покращення епідеміологічної 

ситуації в країні ВВП у третьому кварталі поточного року виріс на 4,9%. Загалом, за перші три 

квартали цього року економіка додає 0,7% у порівнянні з аналогічним показником минулого 

року. 

Багато показників вперше в цьому році стали позитивними, включаючи квартальні темпи 

зростання роздрібної торгівлі соціальними товарами широкого вжитку, темпи зростання 

інвестицій в основні фонди, реального наявного доходу на душу населення за дев'ять місяців 

цього року і т.д. У статті, опублікованій в газеті «Уолл-стріт джорнел», наголошується, що темпи 

зростання ВВП Китаю вже майже відновилися до колишнього рівня і «доводять економічну 

стійкість Китаю». 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/kolichestvo_grazhdanskikh_aeroportov_v_kitae_k_kontsu_2020_goda_prevysit_240_61348
https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/kolichestvo_grazhdanskikh_aeroportov_v_kitae_k_kontsu_2020_goda_prevysit_240_61348
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Варто відзначити, що за три квартали в Китаї в містах було створено 8,98 млн нових робочих 

місць. У вересні рівень безробіття серед працездатного населення склав 5,4%. У період з січня 

по вересень практичне зростання реального наявного доходу на душу населення склало 0,6%. 

Головний виконавчий директор Standard Chartered Білл Вінтерс заявив, що друга за величиною 

економіка світу несподівано відновлює зростання, здається, що країна вже знайшла «панацею» 

від коронавірусної епідемії. Економічна статистика знову підтверджує той факт, що після 

спалаху епідемії китайський уряд поставив на перший план життя народу і прийняв дуже 

ефективні заходи для відновлення роботи і виробництва. 

Китай – друга найбільша економіка світу, поступове відновлення китайської економіки, поза 

всяким сумнівом, позитивно впливає на відновлення світової економіки. В останньому номері 

«Перспективи світової економіки» Міжнародний валютний фонд (МВФ) значно підвищив 

прогноз економічного зростання Китаю на 1.9%, в результаті чого Китай може стати єдиною в 

цьому році головною економікою світу, яка домоглася позитивного економічного зростання. 

Тим більше, МВФ підняв прогноз економічного зростання Китаю на наступний рік до показника 

к 8.2%. 

Загалом, основний вектор економічного розвитку Китаю не зміниться. В країні продовжать 

докладати зусиль до високоякісної розвитку економіки та всебічного виконання завдання 

соціально-економічного розвитку, щоб Китай зробив ще більш вагомий внесок у відновлення 

світової економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201020/563446.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Пожвавлення економіки Китаю прискорилося в третьому кварталі 2020 року 

20.10.20|10:57|Міжнародне радіо Китаю 

Пожвавлення економіки Китаю прискорилося в третьому кварталі поточного року разом з 

нормалізацією діяльності на тлі ефективного контролю епідемії та великих зусиль уряду для 

стимулювання попиту і споживання, показують дані, опубліковані в понеділок Держстатом КНР. 

У період з липня по вересень ВВП країни збільшився на 4,9% у річному обчисленні, при цьому 

темпи зростання були швидшими за 3,2-відсоткове зростання в другому кварталі. 

За підсумками перших трьох кварталів ВВП країни виріс на 0,7% у річному обчисленні. Для 

порівняння в першому півріччі показник знизився на 1,6%, а в першому кварталі – на 6,8%. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201020/563446.html
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З метою пом'якшення наслідків епідемії COVID-19, китайський уряд прийняв низку заходів, 

включаючи збільшення бюджетних витрат, надання податкових пільг і зниження кредитних 

ставок і вимог до банківських резервів для стабілізації темпів зростання і зайнятості. 

Оскільки епідемія в значній мірі була взята під контроль всередині країни, знову відкрилися 

підприємства та навчальні заклади, а також туристичні об'єкти по всій країні відновили свою 

звичайну діяльність. 

У третьому кварталі основні економічні показники свідчать про покращення ситуації. Додана 

вартість промисловості країни зросла на 5,8% у річному обчисленні, обсяг роздрібних продажів 

споживчих товарів у третьому кварталі збільшився на 0,9%. 

У перші три квартали обсяг інвестицій в основні фонди Китаю збільшився на 0,8% у річному 

обчисленні, а в першому півріччі показник знизився на 3,1%. 

За перші дев'ять місяців наявний дохід на душу населення зріс на 0,6%, а в першому півріччі 

показник впав на 1,3%. 

«Судячи з тенденцій ключових показників, Китай перебуває у світовому авангарді процесу 

профілактики епідемії та відновлення економіки, що свідчить про сильну стійкість і 

життєздатність економіки», – заявила офіційний представник Держстату Лю Айхуа. 

Попри повсюдні покращення, фундамент стійкого відновлення економіки вимагає подальшої 

консолідації, і це пов'язано з невизначеностями у світі та нерівномірністю економічних 

показників всередині країни, додала вона. 

Загалом у Китаю є основа, умови і впевненість для підтримки поточної тенденції зростання в 

четвертому кварталі і навіть на цілий рік, вважає Лю Айхуа. 

Міжнародний валютний фонд у доповіді World Economic Outlook, опублікованій раніше, 

прогнозував 1,9-відсоткове зростання економіки Китаю за підсумками 2020 року, що виявилося 

на 0,9 відсоткового пункту вище червневого прогнозу. Таким чином, Китай, за прогнозами МВФ, 

стане єдиною великою економікою у світі, що покаже позитивне економічне зростання у цьому 

році. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201020/563453.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай удосконалить список експортного контролю – Міністерство комерції КНР 

23.10.20|14:35|Міжнародне радіо Китаю 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201020/563453.html
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Міністерство комерції КНР оновить список товарів, що підлягають експортному контролю, і 

опублікує його в належний час, заявив у четвер офіційний представник відомства Ґао Фен. 

Експортний контроль – це загальнопоширена міжнародна практика, при якій країна забороняє 

або обмежує направлення за кордон окремих товарів, зазначив Ґао Фен на прес-конференції 

відомства. 

Його заява прозвучала після того, як в суботу під час чергової сесії Постійного комітету 

Всекитайських зборів народних представників було прийнято закон про експортний контроль, 

який набуде чинності 1 грудня цього року. 

Китай почав розробляти вищезгаданий закон ще в 2017 році, прагнучи краще виконувати 

міжнародні зобов'язання і забезпечувати свою власну безпеку та інтереси, зазначив Ґао Фен. 

Згідно з новим законом, Китай зможе прийняти відповідні заходи проти будь-якої країни або 

регіону світу, який зловживає заходами експортного контролю та становить загрозу 

національній безпеці та інтересам країни. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201023/565539.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Гігантське IPO. Ant Group Джека Ма хоче залучити більше $34 млрд в ході виходу на біржу   

26.10.20|17:40|НВБізнес 

Ant Group, найбільша в Китаї компанія сфери фінансових технологій і оператор популярного 

платіжного сервісу Alipay, планує залучити $34,4 млрд в ході рекордного IPO. 

Газета Wall Street Journal відзначає, що це IPO буде найбільшим в світі. 

Грандіозне первинне публічне розміщення пройде на біржах в Шанхаї і Гонконзі. Ant хоче 

залучити на обох біржах по $17,2 млрд. Вартість акцій встановлена на рівні 68,8 юаня і 80 

гонконгських доларів за акцію. 

Таким чином, компанія поб'є рекорди китайського інтернет-гіганта Alibaba Group, який в 2014 

році в ході розміщення акцій залучив $25 млрд, і національної нафтової компанії Саудівської 

Аравії, яка залучила $29,4 млрд в кінці минулого і на початку нинішнього років. 

Засновник Alibaba Джек Ма, який контролює Ant Group, зазначив, що IPO буде «найбільшим в 

історії людства». Виступаючи в суботу на фінансовому форумі в Шанхаї, він заявив: «Вперше таке 

велике IPO проводиться за межами Нью-Йорка, про що ми не наважилися б подумати п’ять або 

навіть три роки тому». 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201023/565539.html
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На біржі в Гонконгу акції почнуть торгуватися 5 листопада. Дата лістингу в Шанхаї ще не 

оголошена, але очікується, що він відбудеться в той же день. 

Alibaba купить акцій Ant Group на суму 51,1 млрд юанів (на $7,6 млрд), щоб зберегти свою частку 

в компанії на рівні приблизно однієї третини. Джек Ма і керівництво Ant будуть спільно володіти 

39,5% Ant після IPO. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/gigantske-ipo-ant-group-dzheka-ma-hoche-zaluchiti-

bilshe-34-mlrd-50120119.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Opera стане китайською: компанія з Піднебесної отримає основний пакет акцій 

27.10.20|18:18|Хабр 

Новим акціонером, що володіє контрольним пакетом акцій Opera, стане компанія Hong Kong 

Kunlun, дочірня організація Beijing Kunlun Tech Co., Ltd. Китайці мають намір викупити 8,47% 

акцій Opera. Загальна вартість операції складе $ 80,145 млн. Після її закінчення китайська 

компанія буде володіти 53,88% акцій Opera Software. 

В результаті Opera увійде до консолідованої фінансової звітності Beijing Kunlun Tech Co., Ltd. 

Відомим веб-браузером Opera володіє норвезька Opera Norway AS з 25-річною історією. 

Компанія-розробник ПЗ спеціалізується на веб-браузерах і фінансових технологіях. Загальна 

призначена для користувача база становить 360 млн активних користувачів щомісяця. Її акції 

котируються на біржі Nasdaq з 2018 року як OPRA. Згідно з річним звітом Opera Software, 

операційний прибуток компанії за 2019 рік склав $ 208 млн. Виручка Opera Software від частки 

пошуку - 41,3%, а за рахунок реклами - 33,1%. 

Beijing Kunlun Tech Co., Ltd. займається наданням інтегрованих додаткових послуг в інтернеті, 

також це найбільший розробник веб-ігор в Китаї. Операційний прибуток Kunlun Tech за 2019 рік 

склав $ 3,688 млрд. Засновник компанії - 43-х річний Чжоу Яхуі (Zhou Yahui). На посаді 

генерального директора перебував до 2020 року. Зараз займає посаду голови та одного з 

керівників Opera. 

Kunlun Tech прагне стати міжнародною компанією, що спеціалізується на інтернет-платформах. 

Угода стане головною віхою в її історії. Kunlun Tech бажає володіти активами Opera з 2016 року. 

Раніше угоду в розмірі $ 1,2 млрд заблокував американський регулятор. Тоді китайцям 

дозволили придбати тільки частку компанії за $ 600 млн. Однак вона включала права на бренд 

і браузерні бізнес для мобільних пристроїв і комп'ютерів. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/gigantske-ipo-ant-group-dzheka-ma-hoche-zaluchiti-bilshe-34-mlrd-50120119.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/gigantske-ipo-ant-group-dzheka-ma-hoche-zaluchiti-bilshe-34-mlrd-50120119.html
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Цього разу угоду буде розглядати китайський регулятор, що підвищує шанси на схвалення.  

Джерело: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/525306/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Наявний дохід на душу населення у сільських районах Китаю виріс за перші три квартали на 

1,6% 

28.10.20|16:44|Міжнародне радіо Китаю 

Наявний дохід на душу населення серед жителів сільських районів Китаю виріс за перші три 

квартали поточного року на 1,6% у річному обчисленні. 

Як повідомив журналістам заступник міністра сільського господарства і сільських справ КНР Лю 

Хуаньсінь, за період з січня по вересень наявний дохід на душу населення серед сільських 

жителів склав 12297 юанів /1835 доларів США/ і зберігає тенденцію до стійкого зростання у 

четвертому кварталі. 

В період дії 13-го п'ятирічного плану /2016-2020 роки/ розрив між доходом на душу населення 

в міських і сільських районах країни продовжив скорочуватися, співвідношення цих двох 

показників у 2019 році склало 2,64:1, що помітно краще значення 2,73:1 у 2015 році, зазначив 

Лю Хуаньсінь. 

Він додав, що в 2019 році наявний дохід на душу населення у сільських районах Китаю 

перевищив 16 тис. юанів. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201028/568220.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

МЗС КНР: Зростання залучення іноземних інвестицій показує довіру зовнішнього світу до Китаю 

29.10.20|16:35|Міжнародне радіо Китаю 

За наявними даними, за перші три квартали 2020 року масштаби залучення іноземних 

інвестицій Китаю виросли. Коментуючи це, офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь 28 

жовтня на черговій прес-конференції сказав, що зростання іноземного капіталу на тлі 

уповільнення розвитку світової економіки показує довіру зовнішнього світу до перспектив 

розвитку Китаю, це також результат тривалих реформ і відкритості Китаю. 

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/525306/
http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201028/568220.html
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Ван Веньбінь зазначив, що в даний час Китай прискорює створення нової моделі розвитку, в 

якій внутрішній цикл займає головне місце, внутрішній і зовнішній цикли сприяють один 

одному. Китай буде твердо стояти на правильній стороні історії, поглиблювати реформи, 

розширювати відкритість, зміцнювати відкрите співробітництво у різних сферах з іншими 

країнами для повного подолання епідемії та сприяння відновленню світової економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20201029/568843.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай націлений на більш істотний прогрес у сфері загальної заможності народу 

31.10.20|16:29|Міжнародне радіо Китаю 

Досягнення більш істотного прогресу в галузі загальної заможності для всього народу було 

включено в перспективні цілі Китаю, заявив заступник завідуючого Відділом пропаганди ЦК КПК 

Ван Сяохуей у п'ятницю на прес-конференції ЦК КПК. 

З метою сприяння загальній заможності народу в період 14-го п'ятирічного плану соціально-

економічного розвитку /2021-2025 рр./, Китай вживатиме різні заходи для оптимізації 

механізму розподілу доходів, такі як більш ефективний механізм забезпечення раціонального 

зростання заробітної плати і посилений механізм перерозподілу, заявив заступник начальника 

Державного комітету у справах розвитку і реформ Нін Цзічже. 

Як повідомив Нін Цзічже, країна буде посилювати свою пріоритетну політику у сфері зайнятості, 

розширювати можливості працевлаштування, оптимізувати систему підтримки зайнятості для 

ключових груп для досягнення більш повної і якісної зайнятості протягом найближчих п'яти 

років. 

Для підвищення доходів як міських, так і сільських жителів будуть зроблені багатосторонні 

кроки. При цьому зростання доходів буде в основному йти в ногу з економічним зростанням, 

заявив Нін Цзічже. 

За період з 2016 по 2019 роки наявний дохід на душу населення збільшився на 6,5% у річному 

обчисленні. Розрив у доходах між міським і сільським населенням продовжив скорочуватися, 

зазначив він. 

Говорячи про економічне зростання в період 14-го п'ятирічного плану соціально-економічного 

розвитку, Нін Цзічже підкреслив, що розвиток є основою і ключем до вирішення всіх проблем у 

країні, закликавши до формування нової концепції розвитку і зусиль з повного розкриття 

потенціалу економічного зростання. 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20201029/568843.html
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За словами Нін Цзічже, після ретельних розрахунків Державний комітет у справах розвитку і 

реформ намітить відповідні кількісні цілі і конкретні показники для того, щоб сприяти 

раціональному економічному зростанню та сталому покращенню якості економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201031/570009.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201031/570009.html
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

 

5-й пленум ЦК КПК 19-го скликання відкрився в Пекіні 

27.10.20|10:30|Міжнародне радіо Китаю 

5-й пленум Центрального комітету Комуністичної партії Китаю 19-го скликання відкрився в 

понеділок у Пекіні. 

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін виступив з доповіддю про виконану роботу від імені 

Політбюро ЦК КПК і роз'яснив проєкт документа, пов'язаного з рекомендаціями ЦК КПК щодо 

розробки 14-го п'ятирічного плану соціально-економічного розвитку /2021-2025 рр./ і 

перспективних цілей на 2035 рік. 

В якості однієї з головних тем порядку денного ці рекомендації будуть розглянуті на пленумі. 

Рішення про проведення зазначеного пленуму з 26 по 29 жовтня було прийнято на засіданні 

Політбюро ЦК КПК 28 вересня. 

Період здійснення плану 13-ї п'ятирічки став вирішальною фазою для повної побудови 

суспільства середнього достатку в Китаї. 

У цей період Китай зіткнувся зі складною міжнародною атмосферою і важкими завданнями з 

проведення реформ, здійснення розвитку та забезпечення стабільності всередині країни, 

особливо, що стосується боротьби з епідемією COVID-19. На цьому тлі Китай під керівництвом 

ЦК КПК, ядром якого є Сі Цзіньпін, домігся вирішальних досягнень у повній побудові суспільства 

середнього достатку і ліквідації бідності. 

Цілі та завдання, поставлені в 13-й п'ятирічці, наближаються до свого виконання. Китай зробив 

новий і важливий крок вперед у зміцненні економічного і наукового потенціалу, а також 

комплексної національної могутності. 

Період здійснення 14-го п'ятирічного плану – це будуть перші п'ять років, коли Китай стане на 

новий шлях до всебічного будівництва сучасної соціалістичної країни після досягнення мети 

повної побудови суспільства середнього достатку, відзначили на минулому засіданні Політбюро 

ЦК КПК. 

На засіданні також було сказано, що Китай все ще перебуває у періоді стратегічних 

можливостей для розвитку в даний час і в доступному для огляду майбутньому відбуваються 

нові зміни, як у плані можливостей, так і в плані викликів. 

Політбюро ЦК КПК закликало засвоювати закони розвитку, виявляти бойовий дух, скористатися 

наявними можливостями розвитку і зустрічати виклики, щоб переконливими кроками 

просуватися вперед. 
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Для розробки 14-го п'ятирічного плану були запитані думки і рекомендації як всередині, так і 

поза Компартією, включаючи понад 1 млн рекомендацій від користувачів інтернету. 

Рекомендації, висунуті ЦК КПК щодо розробки 14-го п'ятирічного плану соціально-економічного 

розвитку /2021-2025 рр./ і перспективних цілей на 2035 рік, послужать важливим орієнтиром 

для вироблення проєкту 14-го п'ятирічного плану, який буде поданий на розгляд і схвалення 

Всекитайских зборів народних представників. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201027/567574.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Опубліковано комюніке 5-го пленуму ЦК КПК 19-го скликання 

29.10.20|20:00|Міжнародне радіо Китаю 

З 26 по 29 жовтня в Пекіні пройшов 5-й пленум Центрального комітету Комуністичної партії 

Китаю 19-го скликання. На пленумі заслухали та обговорили доповідь про виконану роботу. З 

ним виступив генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін за дорученням Політбюро ЦК КПК. 

На пленумі також були схвалені рекомендації ЦК КПК щодо розробки 14-го п'ятирічного плану 

соціально-економічного розвитку (2021-2025 рр.) І перспективні цілі на 2035 рік. Сі Цзіньпін 

зробив пояснення щодо проєкту даного документа. 

За підсумками пленуму опубліковано комюніке 5-го пленуму ЦК КПК 19-го скликання. У 

документі сказано, що за минулі 12 місяців, що минули з проведення 4-го пленуму ЦК КПК 19-

го скликання, економічне зростання Китаю перевершило очікування, рівень життя населення 

був забезпечений на належному рівні, а загальна соціальна ситуація залишалася стабільною. 

У комюніке наголошується, що до 2035 року економічна і науково-технічна міць Китаю, а також 

комплексні можливості країни значно зростуть. Сукупний обсяг економіки і доходи міського та 

сільського населення в середньому на душу населення помітно зростуть. Різниця в різних 

аспектах і доходи між жителями міста і села виразно скоротиться. Ключові базові технології 

отримають важливий прорив. Здійсниться модернізація у системі та можливостях державного 

управління. 

У комюніке також передбачаються головні цілі «14-ї п'ятирічки», а саме: економічний розвиток 

отримає нові драйвери і можливості, внутрішній ринок стане більш потужним, економічна 

структура продовжить оптимізацію, інноваційна здатність значно підвищиться. Китай буде 

всебічно поглиблювати реформи, створювати систему соціалістичної ринкової економіки 

високого рівня, приділяти пріоритетну увагу розвитку сільського господарства і сільських 

районів, а також всебічно сприяти піднесенню села, просувати скоординований регіональний 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201027/567574.html
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розвиток та урбанізацію нового типу. Китай буде і надалі покращувати якість життя народу і 

підвищувати рівень громадського будівництва, нарощувати зусилля, спрямовані на процвітання 

і розвиток справи культури і культурної індустрії загалом, а також зміцнювати м'яку силу країни 

за різними напрямками. Китай буде просувати зелений розвиток і сприяти гармонійному 

співіснуванню людства і природи. Китай буде докладати зусиль до забезпечення розвитку та 

національної безпеки, а також буде продовжувати будувати безпечний Китай на більш 

високому рівні. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20201029/569078.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай представив цілі розвитку на період 14-ї п'ятирічки 

30.10.20|10:50|Міжнародне радіо Китаю 

На 5-му пленумі Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, який завершився сьогодні, 

були представлені головні цілі соціально-економічного розвитку країни на період 14-ї 

п'ятирічки /2021-2025 рр./. 

Як наголошується в комюніке, опублікованому за підсумками пленуму, під час майбутньої 

п'ятирічки Китай буде прагнути робити нові кроки на шляху до економічного розвитку. 

Країна буде домагатися сталого та здорового економічного розвитку, спираючись на значне 

підвищення якості та ефективності, в повній мірі розкриваючи потенціал зростання. 

Планується зміцнення внутрішнього ринку, подальше удосконалення економічної структури і 

значне посилення інноваційного потенціалу. 

Як наголошується в комюніке, промислова база буде покращена, а промислові ланцюжки – ще 

більш модернізовані. 

Буде закладена більш міцна основа для розвитку сільського господарства, збалансованість 

рівня розвитку міських і сільських регіонів і різних регіонів – відчутно підвищена. Також країна 

повинна істотно просунутися в побудові сучасної економічної системи. 

Здійснюючи нові кроки на шляху реформ і відкритості, Китай буде продовжувати 

удосконалювати свою соціалістичну ринкову економіку і загалом завершить будівництво 

ринкової системи високих стандартів. 

Велику життєздатність демонструватимуть ринкові суб'єкти. Значний прогрес буде досягнутий 

в реформах системи прав власності і ринковому розподілі факторів виробництва. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20201029/569078.html
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У міру того, що буде продовжувати вдосконалюватися система чесного змагання, Китай загалом 

сформує нові інститути відкритої економіки більш високого рівня. 

Рівень цивілізованості суспільства в Китаї повинен бути ще більше підвищений, а ключові 

соціалістичні цінності повинні бути сприйняті населенням. Як очікується, буде досягнуто 

значного прогресу в ідейно-моральних, культурних і наукових якостях людей, а також в їх 

фізичному і психологічному здоров'ї. 

Системи громадських культурних послуг і культурних індустрій будуть ще більше вдосконалені, 

а для громадськості будуть організовуватися багаті культурні та інтелектуальні заходи. Вплив 

китайської культури буде збільшуватися, а згуртованість китайської нації більше зміцнюватися. 

Китай прагне до досягнення подальшого прогресу в будівництві екологічної цивілізації, до 

оптимізації розвитку і захисту територіального простору і до досягнення помітних результатів у 

«зеленій» трансформації виробництва і способу життя. 

Китай буде розподіляти енергію і ресурси більш відповідним чином і підвищувати ефективність 

їх використання. Він продовжить скорочувати викиди основних забруднюючих речовин і 

покращувати екологічне середовище, зміцнювати щити екологічної безпеки і значно 

покращувати середовище для життя як у місті, так і на селі. 

Добробут населення досягне нового рівня. Китай доб'ється більш повної і високоякісної 

зайнятості, і зростання доходів населення буде в цілому синхронізуватися з ростом економіки, 

при цьому значні покращення очікуються в структурі розподілу. 

Крім того, Китай також забезпечить більш справедливий доступ до базових суспільних послуг. 

Рівень освіченості всього населення буде послідовно збільшуватися, а багаторівнева система 

соціального забезпечення і система охорони здоров'я будуть ще більше покращені. 

Будуть також додаватися зусилля для закріплення результатів, досягнутих у боротьбі з бідністю, 

і в повній мірі буде просуватися стратегія пожвавлення сільських регіонів. 

Китай продовжить підвищувати якість державного управління, покращувати соціалістичну 

демократію і верховенство закону, у підвищеному ступені демонструвати соціальну 

справедливість і рівність. Буде вдосконалюватись державна адміністративна система, більш 

ефективну роль буде відігравати уряд, і значно підвищиться адміністративна ефективність і 

суспільна довіра. 

Як підкреслюється в комюніке, Китай буде підвищувати рівень соціального управління, 

особливо на місцевому рівні, послідовно покращувати системи і механізми для попередження 

і нейтралізації великих ризиків, відчутно посилювати здатність реагувати на суспільні 

надзвичайні ситуації та запобігати стихійним лихам, посилювати гарантії безпеки для розвитку 

і здійснювати серйозні кроки на шляху модернізації національної оборони і збройних сил. 
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Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201030/569330.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін підкреслив, що інновації є основною рушійною силою розвитку 

30.10.20|14:56|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай надає велике значення науково-технологічним 

інноваціям і вважає їх основною рушійною силою розвитку. 

Сі Цзіньпін зробив таку заяву під час виступу з допомогою відеозв'язку на 3-му Форумі провідних 

вчених світу /World Laureates Forum/, який відкрився в п'ятницю в Шанхаї. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201030/569580.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201030/569330.html
http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201030/569580.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

У Китаї побудований надшвидкісний потяг, автоматично змінює ширину колісних пар 

22.10.20|08:57|Центр транспортних стратегій 

Поїзд може розвивати швидкість до 400 км / ч. 

Китайська корпорація CRRC справила надшвидкісний потяг з системою автоматичної зміни 

ширини колісних пар при переході з колії одного стандарту на інший. Поїзд може рухатися зі 

швидкістю до 400 км / ч. 

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Сіньхуа. 

Поїзд був побудований на заводі CRRC Changchun railway vehicles в Чанчуні. 

При перетині кордонів, в разі зміні стандарту ж / д колії (в КНР ширина колії 1435 мм - ЦТС), він 

буде здатний автоматично перемикатися на необхідну ширину колії без зупинки складу, що 

дозволить значно підвищити ефективність перевезень. 

Рухомий склад може експлуатуватися в діапазоні температур від -50 до 50 градусів за Цельсієм. 

Як стверджує компанія-виробник, поїзд відповідає міжнародним ж / д стандартам для такої 

техніки. 

Нагадаємо, в 2018 році повідомлялося, що Швейцарія запустить ж / д експреси з розсувними 

колісними парами – на одному з туристичних маршрутів потрібно перехід з метрової колії на 

колію шириною 1435 мм. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/22/v_kitae_postroen_sverkhskorostnoy_poezd_avtomaticheski_

menyayuschiy_shirinu_kolesnykh_par_foto_61399  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Археологи виявили курган в Китаї, якому 8 тис. років - він може «перевернути» історію 

22.10.20|16:25|Апостроф 

У Китаї археологи виявили 8000-річний доісторичний курган з черепашок в Чжецзяні. Він може 

змінити уявлення про історію древніх людей в цьому районі. 

Про це повідомляє Еxpress. 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/22/v_kitae_postroen_sverkhskorostnoy_poezd_avtomaticheski_menyayuschiy_shirinu_kolesnykh_par_foto_61399
https://cfts.org.ua/news/2020/10/22/v_kitae_postroen_sverkhskorostnoy_poezd_avtomaticheski_menyayuschiy_shirinu_kolesnykh_par_foto_61399
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Аналізи показали, що цьому місцю від 7800 до 8300 років, що на 1000 років старше міських руїн 

культури Хемуду, які, як вважали, були витоками людства в цьому районі. Після багатьох років 

досліджень і розкопок експерти змогли встановити, що руїни були поховані на глибині 5-10 

метрів під землею, а їх площа становила близько 8000 квадратних метрів. 

Також вони виявили ряд артефактів, в тому числі кераміку, кам'яні знаряддя праці, дерево, 

кістки і безліч останків рослин і тварин. 

Виявлений в 1973 році ділянку Хемуду, як було підтверджено, існував між 5000 і 3300 роками 

до нашої ери. Його відкриття було одним з найважливіших археологічних проривів в Китаї 20-

го століття, так як культура Хемуду відігравала важливу роль в районі річки Янцзи і в усьому 

південно-східному Китаї. 

Відкриття цього місця призвело до пропозиції нового історичного погляду на те, що басейн 

річки Янцзи і басейн річки Хуанхе були колисками китайської цивілізації. Однак знахідки на 

руїнах Цзінтоушань можуть змінити це. 

Джерело: https://apostrophe.ua/news/society/science/2020-10-22/arheologi-obnarujili-kurgan-v-

kitae-kotoromu-8-tyis-let---on-mojet-perevernut-istoriyu-foto/212621  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай має намір активніше брати участь у глобальній мережі інновацій – Лі Кецян 

23.10.20|10:00|Міжнародне радіо Китаю 

Китай продовжить відстоювати концепцію співпраці заради загальної вигоди і буде ще 

активніше брати участь у глобальній мережі інновацій. Про це заявив прем'єр Держради КНР Лі 

Кецян. 

Лі Кецян виступив з відеозверненням на церемонії відкриття Інноваційного форуму «Пуцзян» 

2020 року в Шанхаї. 

Він пообіцяв, що Китай буде сприяти міжнародним контактам і співпраці в таких сферах, як 

технології, таланти і проєкти, стимулювати глобальний науково-технічний прогрес через 

колективне створення інноваційних майданчиків та обмін досягнутими результатами. 

Лі Кецян зазначив, що уряд КНР надає величезне значення технологічним інноваціям, 

послідовно реалізує стратегію розвитку з опорою на інновації, активно підтримує масові 

інновації та масове підприємництво з метою сталого економічного розвитку і безперервного 

підвищення народного добробуту. 

https://apostrophe.ua/news/society/science/2020-10-22/arheologi-obnarujili-kurgan-v-kitae-kotoromu-8-tyis-let---on-mojet-perevernut-istoriyu-foto/212621
https://apostrophe.ua/news/society/science/2020-10-22/arheologi-obnarujili-kurgan-v-kitae-kotoromu-8-tyis-let---on-mojet-perevernut-istoriyu-foto/212621
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Китай домігся суттєвого прогресу в науково-технічній сфері, країна прихильна духу відкритості 

й націлена на стимулювання міжнародного науково-технічного співробітництва заради 

взаємної вигоди у сфері технологічних інновацій. 

Лі Кецян зазначив, що в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції, яка раптово спалахнула, 

Китай зміцнює співпрацю з міжнародним співтовариством, ділиться науковими даними та 

інформацією, спільно розробляє стратегії профілактики, контролю та лікування, роблячи внесок 

у глобальну боротьбу з пандемією. 

«Завдяки титанічним зусиллям китайська економіка, як очікується, покаже позитивне зростання 

за підсумками року», – заявив прем'єр Держради. 

Він підкреслив, що КНР буде неухильно поглиблювати реформи і розширювати відкритість, 

просувати реформу щодо спрощення адміністративних процедур, передачі повноважень 

нижчим інстанціям, оптимізувати контроль і обслуговування, формувати бізнес-середовище, 

засноване на ринкових принципах. 

Лі Кецян додав, що Китай має намір посилювати основну та провідну роль науково-технічних 

інновацій, стимулювати розвиток національної інноваційної системи, прискорювати 

будівництво новаторської країни. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201023/565507.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив ще два «моніторингові» супутники 

27.10.20|10:59|Укрінформ  

Китай успішно вивів на орбіту групу нових супутників дистанційного зондування. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Запуск ракети-носія «Чанчжен-2В» із супутниками «Яогань-30» відбувся на космодромі Січан у 

провінції Сичуань, південний захід Китаю, о 23:19 за пекінським часом. 

Супутники були успішно виведені на задані орбіти, вони будуть використовуватися для 

моніторингу електромагнітної обстановки і технічних випробувань. 

Крім того, на борту ракети-носія знаходився супутник «Тяньци-06». Сімейство супутників 

«Тяньци», розроблене пекінською компанією Beijing Guodian High-Tech Technology, призначене 

для передачі коротких повідомлень. 

Сьогоднішній запуск став 350-м для ракет-носіїв серії «Чанчжен». 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201023/565507.html
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Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня Китай запустив новий оптичний супутник дистанційного 

зондування «Гаофень-13». 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124522-kitaj-zapustiv-se-dva-

monitoringovi-suputniki.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський робот-зонд приземлиться на Марс у травні 

29.10.20|12:26|Укрінформ  

Китайський робот-зонд для дослідження Марса «Тяньмень-1» приземлиться на Червону 

планету у травні 2021 року. 

Такі прогнози оприлюднили фахівці Китайського національного космічного управління, передає 

Укрінформ із посиланням на Reuters. 

Зазначається, що космічний корабель повинен висадитися на марсіанській рівнині Утопія 

Планітія в північній півкулі планети. 

Раніше повідомлялося, що зонд «Тяньмень-1», який залишив Землю в липні цього року, 

досліджуватиме підземні умови Марсу та шукатиме там ознаки життя. 

Слід нагадати, що це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із 

Росією Китай запустив супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3126530-kitajskij-robotzond-prizemlitsa-

na-mars-u-travni.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай співпрацює зі 161 країною у галузі науки і техніки 

29.10.20|10:00|Міжнародне радіо Китаю 

Китай підтримує відносини співпраці зі 161 країною у сфері науки і техніки. Про це повідомили 

в Міністерстві науки і технологій КНР. У період «тринадцятої п'ятирічки» Китай активно 

інтегрується у глобальну інноваційну систему, бере активну участь у міжнародному 

співробітництві у таких сферах, як фундаментальні наукові дослідження та розв'язання 

глобальних проблем, що стоять перед людством. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124522-kitaj-zapustiv-se-dva-monitoringovi-suputniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124522-kitaj-zapustiv-se-dva-monitoringovi-suputniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3126530-kitajskij-robotzond-prizemlitsa-na-mars-u-travni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3126530-kitajskij-robotzond-prizemlitsa-na-mars-u-travni.html
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Як зазначив міністр відомства Ван Чжиґан, все більше і більше китайських науково-технічних 

працівників відіграють найважливішу роль у зміцненні та розвитку міжнародного науково-

технічного співробітництва, пропонуючи варіанти розв'язання глобальних проблем. За його 

словами, в ході протистояння вірусу Китай докладає великих зусиль для зміцнення 

інформаційного обміну та спільного використання наукових даних, пропонуючи послуги 

клієнтам 175 країн і регіонів світу. «Ми активно ділимося протиепідемічним досвідом з іншими 

країнами, зміцнюючи міжнародне співробітництво в галузі спільних медичних досліджень і 

розробок вакцини і ліків проти коронавірусу», – підкреслив чиновник. Він додав, що Китай бере 

активну участь у низці великих міжнародних наукових програм і проєктів, таких як проєкт 

міжнародного експериментального термоядерного реактора, проєкт зі створення гігантського 

інтернаціонального радіотелескопу і міжнародна програма відкриття океану. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201029/568761.html  

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай приєднався до COVAX для забезпечення рівного глобального доступу до вакцин від 

COVID-19 – МЗС КНР 

22.10.20|11:30|Міжнародне радіо Китаю 

Приєднання Китаю до COVAX є важливим кроком, покликаним підтримати концепцію спільноти 

єдиної охорони здоров'я та виконати зобов'язання Китаю з перетворення вакцин від COVID-19 

на глобальне суспільне благо. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. 

«Китай є найбільшою економікою світу, яка підтримала COVAX», – зазначив на щоденному 

брифінгу для преси Чжао Ліцзянь. Він висловив упевненість, що приєднання Китаю допоможе 

мотивувати підприємства на збільшення їх виробничих потужностей, забезпечити виробництво 

вакцин і сприяти доступу до вакцин у країнах, що розвиваються за прийнятною вартістю. 

За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я /ВООЗ/ Тедроса 

Адханома Гебреїсуса, до міжнародної ініціативи COVAX, спрямованої на забезпечення рівного 

доступу до вакцин від COVID-19 по всьому світу, до теперішнього часу приєдналися вже 184 

країни і регіони світу. 8 жовтня Китай підписав угоду з Глобальним альянсом з вакцин та 

імунізації /GAVI/ і офіційно приєднався до COVAX. 

«З огляду на те, що в Китаї чотири пробні вакцини вже проходять третій етап клінічних 

випробувань, можна сказати, що Китай буде здатний забезпечити своє населення вакцинами. 

Тим не менш, Китай прийняв рішення приєднатися до COVAX. Мета цього – конкретними діями 

сприяти справедливому розподілу вакцин, забезпечити поставки вакцин у країни, що 

розвиваються та спонукати більшу кількість країн, що володіють відповідним потенціалом, 

приєднатися й підтримати COVAX», – підкреслив Чжао Ліцзянь. 

Крім того, він також додав, що уряд Китаю стимулює вітчизняні підприємства до приєднання до 

COVAX і спільного надання вакцин країнам, що розвиваються. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201022/564813.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї на коронавірус тестують усе місто-мільйонник 

26.10.20|09:02|Укрінформ  

У Китаї проводять масове тестування мешканців усього міста Кашгар на коронавірус на тлі 

регіонального спалаху в провінції Сіньцзян. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201022/564813.html
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС. 

Близько 4,7 млн осіб у місті Кашгар проходять тестування, на сьогодні виявлено вже 138 

безсимптомних випадків. 

Школи в Кашгарі зачинені, жителям не дозволяється залишати місто, якщо вони не мають 

довідки про негативний результат тестування 

Як зазначає видання, Китаю переважно вдалося знизити рівень зараження коронавірусом, але 

невеликі спалахи тривають. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3123746-u-kitai-na-koronavirus-testuut-use-

mistomiljonnik.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

МЗС КНР: Ефективність заходів Китаю щодо профілактики та контролю над епідемією COVID-19 

підтверджена фактами 

29.10.20|11:30|Міжнародне радіо Китаю 

Факти прямо вказують на те, що протиепідемічні заходи Китаю є високоефективними. Про це 

28 жовтня на прес-конференції заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь. 

За його словами, після початку епідемії COVID-19 китайський уряд вжив своєчасних, всебічних і 

рішучих заходів щодо протистояння вірусу, завдяки чому захворювання всередині взяли під 

контроль. Поступово було відновлено соціально-економічний розвиток і нормальний перебіг 

суспільного життя. 

Протиепідемічні заходи Китаю не тільки гарантували безпеку життя і здоров'я китайського 

народу, що завжди було і залишається головним пріоритетом держави, а й зробили серйозний 

внесок у боротьбу міжнародного співтовариства з пандемією, додав китайський дипломат. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201029/568749.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3123746-u-kitai-na-koronavirus-testuut-use-mistomiljonnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3123746-u-kitai-na-koronavirus-testuut-use-mistomiljonnik.html
http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201029/568749.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Контейнерні поїзди з Китаю повертаються з України порожніми. Завантажуються в Росії. 

19.10.20|12:42|Ліга.Бізнес 

Нерозвинена інфраструктура заважає українським експортерам користуватися контейнерними 

поїздами з Китаю.  

Українські компанії-експортери не використовують контейнерні поїзди з Китаю для доставки 

товарів і вантажів в зворотному напрямку. Потяги виїжджають з України порожніми, 

завантажуються в Росії і повертаються до Китаю, повідомляє видання silkbridge.info з 

посиланням на заяву Євгена Балашова, глави компанії EU Trans, що займається організацією 

перевезення вантажів контейнерними поїздами з Китаю в Україну. 

«Платформи переїжджають в Росію і їдуть звідти з експортом», - сказав Балашов під час 

виставки Rail Expo 2020. 

За його словами, українські експортери не виявляють інтерес до контейнерних поїздів через 

відсутність належної допоміжної інфраструктури. 

«Нам потрібна допомога з боку і терміналів, які зможуть занурити товари, і залізниці, яка може 

запустити поїзда для доставки вантажів до терміналів», - сказав Балашов. 

За його словами, українські компанії могли б використовувати контейнерні поїзди для експорту 

в Китай лісу, зерна, шроту і залізорудних окатишів. 

Джерело: https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/konteynernye-poezda-iz-kitaya-

vozvraschayutsya-iz-ukrainy-pustymi-zagrujayutsya-v-rossii  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Торговельно-економічне співробітництво Китаю і України зберігає тенденцію інтенсивного 

розвитку 

20.10.2020|12:00|Russian.China.org.cn 

Днями Державна служба статистики України оприлюднила дані про те, що Китай продовжує 

займати перше місце серед торгових партнерів України. Через епідемію, за перші 7 місяців 

нинішнього року, загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту України скоротився на 

12,8% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Проте, українсько-китайське 

https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/konteynernye-poezda-iz-kitaya-vozvraschayutsya-iz-ukrainy-pustymi-zagrujayutsya-v-rossii
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/konteynernye-poezda-iz-kitaya-vozvraschayutsya-iz-ukrainy-pustymi-zagrujayutsya-v-rossii
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торговельно-економічне співробітництво зростає всупереч тенденції. За перші 7 місяців обсяг 

товарообігу між Україною та Китаєм склав 8,005 млрд. Доларів США з ростом на 19,75%, в тому 

числі обсяг експорту з України в Китай склав 3,67 млрд. Доларів США, з ростом на 96,5%. 

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що потенціал українсько-

китайського співробітництва величезний, швидше за все, обсяг двосторонньої торгівлі 

продовжить рости. В рамках механізму засідань Комісії зі співробітництва між урядами двох 

країн, сторони повинні вишукувати нові можливості двостороннього торговельно-економічного 

співробітництва та збільшувати різноманітність торгівлі. 

Будучи найбільшим ринком для української сільськогосподарської продукції, в цьому році Китай 

продовжує нарощувати обсяг імпорту сільгосппродукції з України. Вперше з України в Китай 

було експортовано м'ясо. Згідно зі статистикою, за перші 8 місяців цього року відбулося стрімке 

зростання експорту українських соєвих бобів в Китай. Крім того, значно зріс експорт залізної 

руди з України в Китай (107,8%). Таким чином, Україна вперше стала євразійською країною, яка 

експортувала найбільше залізної руди в Китай. 

«В умовах суворого дотримання профілактичних заходів, Китай і Україна всіма силами 

посилюють економічну співпрацю, спільно долаючи тимчасові труднощі» - сказав Посол КНР в 

Україні Фань Сяньжун. Китай своєчасно і багаторазово надавав Україні термінову гуманітарну 

допомогу, він відкрив доступ українському ринку охолодженої яловичини, чорниці та інших ягід. 

Китай збільшує імпорт фірмової української продукції, допомагаючи Україні долати економічні 

труднощі на тлі епідемії. 

Під час епідемії, регулярне функціонування залізничних рейсів Китай-Європа надає нові 

стимули українсько-китайському торгово-економічного співробітництва. В цьому році між 

двома країнами курсує безліч прямих рейсів. Підприємства на китайському капіталі стабільно 

працюють в Україні. 

Виконавчий директор Українсько-китайської торгової асоціації Руслан Осипенко зазначив, що 

економіки України і Китаю доповнюють один одного, ступінь спрощення процедур торгівлі між 

двома країнами безперервно підвищується, обсяг товарообігу постійно збільшується, а види 

торгівлі стають різноманітнішими. Дві сторони мають великі перспективи в таких сферах як 

розширення інвестування, а також зміцнення економічного і технічного співробітництва. 

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий 

представник України Тарас Качка сказав, що українська сторона готова посилювати співпрацю з 

Китаєм, просувати експорт українських товарів до Китаю і стимулювати стабільне зростання 

двосторонньої торгівлі. «У таких областях як інфраструктура, використання водних ресурсів та 

освоєння нових джерел енергії, Україна сподівається на розширення співпраці з Китаєм, а також 

сприяння стабільному і здоровому розвитку двостороннього торговельно-економічного 

співробітництва». 
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Джерело: http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-10/20/content_76824260.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай став основним імпортером української соняшникової олії у вересні 

20.10.2020|14:50| latifundist.com 

У вересні 2020/21 МР найбільшим імпортером української соняшникової нерафінованої олії 

став Китай, який закупив даної продукції на $ 76,3 млн (36,7% від загального експорту даної 

продукції з України). 

Про це повідомляє Асоціація «Укроліяпром». 

Україна у вересні поточного сезону експортувала 273,58 тис.т соняшникової олії на $ 208 млн. 

У ТОП-12 найбільших імпортерів української соняшникової нерафінованої олії у вересні 2020/21 

МР увійшли наступні країни: 

1. Китай - $ 76,3 млн (що становить 36,7% від загального експорту з України); 

2. Індія - $ 66,7 млн (32,1%); 

3. Нідерланди - $ 22,6 млн (10,9%); 

4. Саудівська Аравія - $ 6,1 млн (2,9%); 

5. Італія - $ 4,9 млн (2,3%); 

6. Польща - $ 4,6 млн (2,2%); 

7. Великобританія - $ 4,3 млн (2,1%); 

8. Іспанія - $ 3,7 млн (1,8%); 

9. Франція - $ 3,4 млн (1,6%); 

10. Єгипет - $ 2,3 млн (1,1%); 

11. Португалія - $ 2,21 млн (1,1%); 

12. Ліван - $ 2 млн (1%). 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-10/20/content_76824260.htm
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При цьому країни ЄС за цей період закупили нерафінованої соняшникової олії з України на $ 

44,6 млн (21,5%). 

Нагадаємо, що станом на 15 жовтня українські сільгоспвиробники вже зібрали 10,5 млн т 

соняшнику з площі 5,4 млн га (84%) при середній врожайності 1,96 т / га. 

Джерело: https://latifundist.com/novosti/52492-kitaj-stal-osnovnym-importerom-ukrainskogo-

podsolnechnogo-masla-v-sentyabre  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україну прибув перший контейнерний поїзд з Китаю за новим маршрутом 

22.10.20|10:58|Уніан  

Вантажний поїзд знаходився в дорозі 19 діб. 

В Україну на станцію «Київ-Ліски» прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом 

Китай - Казахстан - Росія - Білорусь - Україна. 

Про це повідомила прес-служба акціонерної компанії «Укрзалізниця». 

«У складі поїзда 41 контейнер з холодильним обладнанням. Поїзд знаходився в дорозі 19 діб», 

- сказано в повідомленні. 

Раніше контейнерний поїзд курсував за маршрутом Китай - Монголія - Росія - Україна. 

Прес-служба також повідомила, що «Укрзалізниця» проводить роботу щодо періодичності 

курсування поїзда раз на тиждень. 

https://latifundist.com/novosti/52492-kitaj-stal-osnovnym-importerom-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-v-sentyabre
https://latifundist.com/novosti/52492-kitaj-stal-osnovnym-importerom-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-v-sentyabre
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«При наявності достатнього вантажу частота курсування буде збільшена і відправлення 

здійснюватиметься за чітким графіком», - сказано в повідомленні. 

Зазначається, що робота над завантаженістю маршруту триває, особливо в питанні отримання 

дотацій з Китаю, щоб умови перевезення вантажу були економічно привабливими для 

перевізників. 

Крім цього, метою «Укрзалізниці» є розробка онлайн-сервісу, за допомогою якого клієнти 

зможуть замовити контейнерне місце в поїзді та оплатити послугу онлайн. 

Прес-служба нагадала, що прямі контейнерні поїзди з Китаю в Україну територією чотирьох 

країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 13 поїздів. 

Згідно з повідомленням, контейнерні перевезення становлять 2,3% у загальних обсягах 

перевезень вантажів залізничним транспортом України. Зараз територією України на 

регулярній основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих «Укрзалізницею». 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/transport/v-ukrajinu-pribuv-pershiy-konteynerniy-

pojizd-z-kitayu-za-novim-marshrutom-novini-ukrajina-11190092.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україні стартувала освітня міжнародна програма «Насіння для майбутнього — 2020» (Seeds 

for the Future — 2020) 

22.10.20|Huawei Ukraine  

19 жовтня 2020 року розпочався освітній глобальний проєкт Huawei «Насіння для майбутнього 

— 2020» (Seeds for the Future — 2020) для студентів і випускників вищих навчальних закладів 

2020 року. Цьогоріч через пандемію COVID-19 захід відбуватиметься онлайн і триватиме до 23 

жовтня.  

Основна тематика програми 2020 року — інтелектуальні технології, тенденції у сферах хмарних 

обчислень і штучного інтелекту, основи електронної комерції, цифрової економіки тощо. 

Під час урочистої церемонії відкриття із вітальним словом до слухачів звернулися, ректори та 

проректори провідних університетів України — Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 

Національного авіаційного університету, Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря 

Сікорського», генеральний директор Хуавей Україна Ма Ці. Запрошеними спікерами виступили 

студенти минулих років, які розповіли про свій досвід участі в програмі, власні кар’єрні 

https://www.unian.ua/economics/transport/v-ukrajinu-pribuv-pershiy-konteynerniy-pojizd-z-kitayu-za-novim-marshrutom-novini-ukrajina-11190092.html
https://www.unian.ua/economics/transport/v-ukrajinu-pribuv-pershiy-konteynerniy-pojizd-z-kitayu-za-novim-marshrutom-novini-ukrajina-11190092.html
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досягнення після її закінчення, перспективи роботи у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

«Проєкт «Насіння для майбутнього» реалізується в Україні з 2016 року. У 2020-му людство 

постало перед глобальною кризою в сфері охорони здоров’я. Оскільки пандемія викликає 

глибокі зміни в усіх аспектах життя, цифрові технології та ІКТ відіграють вирішальну роль, 

дозволяючи організаціям реагувати на виклики. Тому надзвичайно важливо, щоби студенти 

були обізнані з новітніми відкриттями й актуальною інформацією, адже такі знання 

допомагатимуть долучатися до вирішення глобальних проблем за допомогою інноваційного 

підходу», — зазначив у своїй промові Ма Ці, директор Хуавей Україна. 

Цьогоріч у проєкті «Насіння для майбутнього» беруть участь 50 українських студентів ІКТ- та 

STEM-спеціальностей із 23 університетів. 

З вітальним словом до присутніх звернувся Петро Бех, проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв'язки) КНУ імені Тараса Шевченка, зазначивши: «Наш університет уже декілька 

років бере участь у цій програмі. Ми раді співпраці з Хуавей Україна, яка започаткована у 2012 

році, та сподіваємося, що цьогоріч наші студенти так само отримають необхідні знання й нові 

можливості, які допоможуть їм розширити свої компетенції». 

Дмитро Лук'яненко, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, зазначив: «На наших очах за 5-10 років відбувається безпрецедентна цифрова 

трансформація практично всіх бізнесів, державних регуляторів, інституцій і суспільства загалом. 

Дуже хочеться, щоби саме університети були драйверами цих процесів, адже головним 

трендом на ринку інтелектуальної праці є гарне володіння представників майже будь-якої 

професії диджитал-навичками. До того ж пандемія стала драйвером прискорення процесу 

цифровізації в освіті, тобто вона вже не буде такою, якою була до цього. Тому нам потрібно 

спільними зусиллями формувати цифрове суспільство в Україні та світі». 

«НАУ вже давно співпрацює з однією з найбільш інноваційних телекомунікаційних компаній 

світу — Huawei. Наші студенти неодноразово були переможцями відбіркових етапів програми 

«Насіння для майбутнього» і мали змогу відвідати китайську штаб-квартиру компанії. Цей 

проєкт дає студентам можливість навчатися у найкращих міжнародних практиків та 

налагоджувати зв’язки з тисячами однодумців з усього світу. Улітку цього року НАУ приєднався 

до ініціативи Хуавей Україна щодо створення Академії інформаційно-комунікативних 

технологій, ставши авторизованим партнером компанії за цим напрямом», — сказав у своєму 

зверненні Володимир Ісаєнко, ректор Національного авіаційного університету. 

«Хуавей Україна об’єднує зусилля всіх зацікавлених сторін у процесі широкої цифрової 

інформації, дослідження її перспектив і розвитку талантів. Програма «Насіння для майбутнього» 

як інноваційний освітній проєкт дає можливість випускникам і студентам дізнатися про галузеві 

тенденції, можливості мережевих технологій та безпосередньо поспілкуватися із провідними 
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експертами у сфері інформаційно-комунікаційних технологій», — говорить Наталія Семінська, 

проректорка з навчально-виховної роботи Національного технічного університету «КПІ імені 

Ігоря Сікорського». 

Під час програми її учасники матимуть змогу познайомитися між собою, поспілкуватися із 

експертами галузі про нові технології. Після іспитів найкращі студенти отримають призи та 

можливість стажування в Хуавей Україна з перспективою подальшого працевлаштування. 

На глобальному рівні компанія Huawei реалізує проєкт Seeds for the Future з 2008 року. Наразі 

в ньому вже взяли участь понад 3 600 студентів із 108 країн. Це інноваційно-освітній проєкт, 

завдяки якому найкращі студенти університетів світу отримують можливість дізнатися більше 

про сферу ІКТ, тенденції ринку, особливості технологій 4G та 5G, інтернет речей, хмарні рішення, 

штучний інтелект безпосередньо від експертів галузі. 

Джерело: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20201022  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна та Китай домовились створити спільну лабораторію космічної науки 

23.10.20|00:34|Громадське  

Україна та Китай підписали нову п’ятирічну програму співробітництва у космічній галузі — 

планують реалізувати 69 проєктів, зокрема створити спільну лабораторію. 

Про це повідомляє Державне космічне агентство України. 

Підписана програма розрахована на 2021-2025 роки, вона складається з 69 проєктів на загальну 

суму 70 мільйонів доларів. Також країни хочуть створити лабораторію космічної науки. Якихось 

деталей проєктів відомство не наводить. 

«Є домовленість зміцнювати обмін інформацією про космічну діяльність двох країн і своєчасно 

інформувати одна одну про стан виконання тем програми співпраці, вирішувати проблеми, що 

виникають в процесі реалізації програми з метою забезпечення її виконання», — йдеться у 

повідомленні. 

Про Україну в космосі 

Раніше ми розповідали, що американська компанія Firefly Aerospace провела успішні 

випробування ракети Alpha, у створенні якої брали участь українські спеціалісти. 

Власник Firefly Aerospace Максим Поляков вважає, що це випробування стало одним із 

найважливіших перед польотом ракети у космос. За його словами, зараз створюється уся 

https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20201022
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космічна вертикаль Noosphere, у якій будуть багато компаній, що зможуть надати будь-які 

послуги у космічній галузі. 

Джерело: https://hromadske.ua/posts/ukrayina-ta-kitaj-domovilis-stvoriti-spilnu-laboratoriyu-

kosmichnoyi-nauki  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Підписано меморандум про співпрацю між Українською асоціацією китаєзнавців та ПАТ 

“Миронівський хлібопродукт” 

24.10.20|Українська асоціація китаєзнавців 

23 жовтня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Українською асоціацією 

китаєзнавців та ПАТ “Миронівський хлібопродукт”. Досягнуто домовленості щодо сприяння 

розвитку комерційної діяльності, проведення спільних заходів, втілення освітніх програм тощо. 

Радник Голови правління МХП із зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось поділився 

стратегічними цілями компанії розширити географію збуту своєї продукції на схід та висловив 

розуміння важливості китайського ринку для українських виробників харчової продукції. 

Голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод розповіла про плани розвивати 

експортно-імпортний відділ, що функціонує на платформі Асоціації, висловила впевненість в 

успішності двостороннього партнерства. 

Джерело: https://sinologist.com.ua/14200-2/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україну відправлений контейнерний поїзд з ще одного міста Китаю 

26.10.20|11:05|Центр транспортних стратегій 

Планується, що в напрямку до Китаю контейнерні поїзди будуть везти з України деревину, 

корисні копалини і сільгосппродукцію. 

У п'ятницю, 23 жовтня, з міста Цзіньхуа, що в провінції Чжецзян на сході Китаю, в Київ вирушив 

перший на даному маршруті контейнерний поїзд. 

Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на шанхайське відділення корпорації China 

Railways, передає ЦТС. 

https://hromadske.ua/posts/ukrayina-ta-kitaj-domovilis-stvoriti-spilnu-laboratoriyu-kosmichnoyi-nauki
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-ta-kitaj-domovilis-stvoriti-spilnu-laboratoriyu-kosmichnoyi-nauki
https://sinologist.com.ua/14200-2/
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Очікується, що через 15-18 днів після відправлення складу доставить до столиці України 

контейнери з товарами загальною вартістю 4,6 млн дол. США. 

В майбутньому контейнерні поїзди перевозитимуть з Китаю в Україну металеві вироби, товари 

загального призначення і електроінструменти, а в зворотному напрямку  – деревину, корисні 

копалини і сільгосппродукцію, зазначає китайське інформаційне агентство. 

Згідно з даними митниці КНР, за підсумками перших трьох кварталів цього року обсяг 

зовнішньої торгівлі провінції Чжецзян з Україною зріс на 6,8% в річному обчисленні, до 13,98 

млрд юанів (близько 2,09 млрд дол. США). 

На тлі поширення епідемії поїзда в рамках маршрутів вантажоперевезень Китай-Європа грають 

ключову роль в наземному сполученні між країнами, про що свідчить зростання кількості 

відправлень поїздів, обсягів перевезених вантажів і відкриття нових маршрутів. В даний час з 

міста Цзіньхуа регулярно відправляються вантажні потяги по 13 маршрутам ж / д перевезень 

Китай-Європа. 

Контейнерні поїзди між Китаєм і Україною в останні місяці також перестали бути рідкістю. Так, 

22 жовтня до Києва прибув контейнерний поїзд з КНР, який пройшов по новому для даного 

напрямку маршруту – через Казахстан, Росію і Білорусь. В цілому прямі контейнерні поїзди з 

Китаю в Україну через територію чотирьох країн (Монголія / Казахстан, Росія, Білорусь) почали 

курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 14 поїздів. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/26/v_ukrainu_otpravlen_konteynernyy_poezd_iz_esche_odnogo

_goroda_kitaya_61454  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Одесу запросили фахівців з досвідом розгортання польових госпіталів в Ухані 

26.10.20|18:26|Фокус 

Для українців буде цінний досвід китайців «в оперативному облаштуванні тимчасових госпіталів 

і лікарень, використання медичних протоколів і медпрепаратів, які є ефективними в 

Піднебесній», вважає голова Одеської ОДА.  

В Одесу запросили фахівців з Китаю з досвідом облаштування польових госпіталів в Ухані. Про 

це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. 

У Куцого відбулася онлайн-зустріч з Генеральним консулом КНР в Одесі Сун Ліцюнь. 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/26/v_ukrainu_otpravlen_konteynernyy_poezd_iz_esche_odnogo_goroda_kitaya_61454
https://cfts.org.ua/news/2020/10/26/v_ukrainu_otpravlen_konteynernyy_poezd_iz_esche_odnogo_goroda_kitaya_61454
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«Обговорювали досвід Китаю в боротьбі з пандемією і її наслідками. Запросив фахівців 

Китайської Народної Республіки в Одеську область», - повідомив голова ОДА. 

Куций розповів, що для українців буде цінний досвід китайців «в оперативному облаштуванні 

тимчасових госпіталів і лікарень, використання медичних протоколів і медпрепаратів, які є 

ефективними в Піднебесній». 

«Також я запросив їх безпосередньо до нас, в Одеську область. Практичний досвід і очне 

навчання були б для нас безцінними, дуже сподіваємося на такий візит», - сказав глава області. 

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що по країні планують 

відкривати тимчасові госпіталі для хворих коронавірусів, так як «ситуація серйозніша, ніж будь-

коли з початку епідемії». За його словами, найбільш напружена ситуація із заповненням 

лікарень хворими на коронавірус в Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та в 

Києві. 

Джерело: https://focus.ua/ukraine/465912-

v_odessu_priglasili_spetsialistov_s_opytom_razvorachivaniia_polevykh_gospitalei_v_ukhane 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DCH і Skyrizon втретє звернулися до АМКУ за дозволом на придбання акцій «Мотор Січі» 

28.10.20|18:23|Укрінформ  

Група DCH і китайські інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, втретє подали 

заявку до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію шляхом 

придбання акцій ПАТ «Мотор Січ». 

Про це повідомляє офіційний сайт DCH. 

До цього АМКУ двічі повертав подібні заявки від DCH і Skyrizon без розгляду по суті, йдеться в 

повідомленні. 

Як повідомлялося раніше, на початку серпня ц. р. представники групи DCH досягли 

домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, 

спільно розвивати «Мотор Січ». «Обидві сторони будуть всебічно співпрацювати, спільно 

здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ 

«Мотор Cіч», - йшлося в повідомленні. 

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на 

відповідність конкурентному законодавству. 

https://focus.ua/ukraine/465912-v_odessu_priglasili_spetsialistov_s_opytom_razvorachivaniia_polevykh_gospitalei_v_ukhane
https://focus.ua/ukraine/465912-v_odessu_priglasili_spetsialistov_s_opytom_razvorachivaniia_polevykh_gospitalei_v_ukhane
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4 вересня 2020 р. китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції України 

претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного 

арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої 

групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125654-dch-i-skyrizon-vtrete-zvernulisa-do-

amku-za-dozvolom-na-pridbanna-akcij-motor-sici.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125654-dch-i-skyrizon-vtrete-zvernulisa-do-amku-za-dozvolom-na-pridbanna-akcij-motor-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125654-dch-i-skyrizon-vtrete-zvernulisa-do-amku-za-dozvolom-na-pridbanna-akcij-motor-sici.html


 

38 

 

      

КИТАЙ – США 
 

МЗС КНР опублікувало документи, що розкривають брехню та помилки США у сфері 

навколишнього середовища 

20.10.20|14:30|Міжнародне радіо Китаю 

19 жовтня на сайті МЗС КНР опубліковані «Факти про пошкодження навколишнього середовища 

у США» і «Доповідь про шкоду глобальному управлінню навколишнім середовищем, що 

наноситься американською стороною». За словами офіційного представника відомства Чжао 

Ліцзяня, мета публікації цих документів полягає в тому, щоб шляхом перерахування реальних 

фактів розкривати картину негативних дій США у сфері навколишнього середовища, і тим самим 

попереджувати маневри американської сторони з перекладення своєї провини на інших. 

 «Деякі американські політики та чиновники, не шкодуючи сил очорнюють і звинувачують Китай. 

Зокрема, останнім часом ці негативні дії стали стосуватися також сфери навколишнього 

середовища. Американська сторона не тільки сама серйозно відступає у внутрішній екологічній 

політиці від стандартів, власних і міжнародних, а й серйозно шкодить справедливості та 

ефективності глобального управління навколишнім середовищем. Американська адміністрація 

здійснює величезні помилки в таких сферах екології, як кліматичні зміни, біологічне 

різноманіття, тверді відходи, дикі тварини і жива природа, що перебуває на межі зникнення, 

хімікати, ліси, забруднення води тощо», – зазначив Чжао Ліцзянь. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201020/563665.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Трампа знайшли рахунок у китайському банку, - NYT 

21.10.20|12:15| Фокус 

Президент США також має рахунки в Великобританії і Ірландії, які належать компаніям, які 

займаються гольфом. 

У контрольованій президентом США Дональдом Трампом компанії є рахунок в банку Китаю. 

Про це заявило видання The New York Times, що вивчило податкові документи глави Білого 

дому. 

Як заявив журналістам юрист Трампа, він збирався вести бізнес в Китаї, але філія його компанії 

була заморожена ще в 2015 році. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201020/563665.html
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За даними видання, рахунок в КНР контролює компанія Trump International Hotels Management 

LLC, яка заплатила $ 188 тис. у вигляді податків в Китаї з 2013 по 2015 рік. За словами 

представника Трампа, компанію створили «для вивчення можливостей бізнесу з готелями в 

Азії». 

За даними газети, проєкти Трампа продовжували роботу в Китаї деякий час після початку 

кампанії бізнесмена на президентських виборах в 2016 році. 

Також Трамп має рахунки в Великобританії і Ірландії, які належать компаніям, які займаються 

гольфом. Вони щорічно звітують про мільйонні прибутки. 

Трамп часто критикував торгові відносини з Китаєм. Після обрання його президентом між 

країнами почалася торгова війна. У липні 2018 року США ввели 25-процентні збори для 818 

найменувань китайської продукції. У кінці серпня список доповнили 279 найменуваннями 

товарів. Китай у відповідь ввів аналогічні мита на 659 груп товарів з США. 

Трамп звинувачує Китай в «нечесних торгових практиках» і вводить загороджувальні бар'єри 

для китайських товарів, оскільки вважає, що це допоможе американським виробникам. Крім 

того, Трамп погрожував позбавити державних контрактів американські фірми, які будуть 

працювати в Китаї. 

Нагадаємо, під час 75-ї сесії Генасамблеї ООН Дональд Трамп закликав залучити Китай до 

відповідальності за пандемію. 

Джерело: https://focus.ua/world/465570-u_trampa_nashli_schet_v_kitaiskom_banke__nyt  

________________________________________________________________________________ 

 

Китай погрожує американським компаніям санкціями 

26.10.20|15:16| УНІАН 

Під санкції можуть потрапити Lockheed Martin, Boeing Defence і Raytheon Technologies. 

Китай погрожує ввести санкції щодо американських компаній, що беруть участь у продажу 

Вашингтоном зброї Тайваню. 

Про це з посиланням на заяву представник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь 

пише Reuters. 

За словами Ліцзяня, санкції можуть торкнутися компанії Lockheed Martin, Boeing Defence і 

Raytheon Technologies. Про які саме санкції щодо цих компаній йдеться Ліцзянь не уточнив. 

«Щоб захистити наші національні інтереси, Китай вирішив вжити необхідних заходів і накласти 

санкції на такі американські компанії, як Lockheed Martin, Boeing Defense і Raytheon, а також на 

тих осіб і компанії, які погано себе вели в процесі продажу зброї», — сказав він. 

https://focus.ua/world/465570-u_trampa_nashli_schet_v_kitaiskom_banke__nyt
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Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/kitay-vvede-sankciji-proti-amerikanskih-

kompaniy-ostanni-novini-11195339.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.unian.ua/economics/other/kitay-vvede-sankciji-proti-amerikanskih-kompaniy-ostanni-novini-11195339.html
https://www.unian.ua/economics/other/kitay-vvede-sankciji-proti-amerikanskih-kompaniy-ostanni-novini-11195339.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Із Сіаня за маршрутом Китай-Європа відправлено понад 3 тис. вантажних поїздів з початку року 

22.10.20|10:40| ЦТС 

Кількість вантажних поїздів, що прямують по цьому маршруту, зросла майже в два рази в 

порівнянні з минулим роком. 

У Сіані, на північному заході Китаю, в цьому році спостерігається значне збільшення кількості 

вантажних поїздів, що відправляються за маршрутом Китай-Європа. З початку 2020 року було 

відправлено 3004 поїзда «Чан'ань», що в 1,8 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа. 

Відзначається, що всього було перевезено понад 2,3 млн тонн вантажів, що в 1,5 рази більше, 

ніж рік тому. 

За обома показниками Сіань не поступається іншим великим містам Китаю. 

Також повідомляється, що вантажний потяг «Чан'ань» був запущений в листопаді 2013 року. На 

даний момент відкрили 15 маршрутів, що зв'язують Сіань з іншими містами в Азії і Європі. 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що кількість вантажних ж / д складів Китай-Європа, що 

йдуть через КПП Південного Китаю, зросла в 7 разів. За 7 місяців поточного року через 

контрольно-пропускні пункти в Південному Китаї перетнули кордон 217 поїздів, що прямують 

за маршрутом Китай-Європа. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/22/iz_sianya_po_marshrutu_kitay_evropa_otpravleno_bolee_3_

tys_gruzovykh_poezdov_s_nachala_goda_61406  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nippon Express подвоїть кількість рейсів контейнерних поїздів за маршрутом Китай-Європа 

26.10.20|14:30| Центр транспортних стратегій 

Повідомляється, що через обмеження, введених в зв'язку з COVID-19, різниця у вартості 

доставки по повітрю в порівнянні з ж / д дорогою виросла в 10 разів. 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/22/iz_sianya_po_marshrutu_kitay_evropa_otpravleno_bolee_3_tys_gruzovykh_poezdov_s_nachala_goda_61406
https://cfts.org.ua/news/2020/10/22/iz_sianya_po_marshrutu_kitay_evropa_otpravleno_bolee_3_tys_gruzovykh_poezdov_s_nachala_goda_61406
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Японська логістична компанія Nippon Express оприлюднила плани щодо збільшення числа 

кільцевих рейсів контейнерних поїздів з 2500 до 5000 на рік, реагуючи на зростання вартості 

перевезень повітряним шляхом, обумовлений впливом пандемії. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Залізниці світу. 

До COVID-19 доставка по повітрю 5-тонної відправки обходилася в 4 рази дорожче, ніж по 

залізниці. Через введених обмежень різниця у вартості доставки зросла до 10 разів. 

Nippon Express має намір використовувати зростання інтересу японських і китайських компаній 

– постачальників автомобільної галузі і точної техніки до варіантів доставки по залізницях як 

альтернативи повітряному і морському транспорту. 

У 2019 Nippon Express перевезла по залізницях між країнами Азії і Європи 14 тис. тонн вантажів, 

або 10% загального обсягу відправок. Разом з місцевими операторами компанія працює на 23 

маршрутах між Китаєм і Західною Європою. 

До ключових маршрутів Nippon Express, які обслуговує під брендом Eurasia Train Direct, 

відносяться Сіань-Дуйсбург, Шанхай-Гамбург і Циндао-Будапешт із середнім часом транзиту 11-

16 діб в одному напрямку. 

У планах оператора також відкрити нові маршрути з Сіаня в скандинавські країни. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/26/nippon_express_udvoit_kolichestvo_reysov_konteynernykh_

poezdov_po_marshrutu_kitay_evropa_61463  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tesla починає поставки в Європу електромобілів китайської зборки 

27.10.20|09:28| Центр транспортних стратегій 

Якість вироблених в Китаї седанів Model 3 отримало визнання на європейському ринку, 

вважають в компанії.  

Tesla починає експорт електромобілів Model 3 китайської зборки в Європу. 

Перша партія з 7 тис. машин у вівторок буде відправлена з порту Шанхая, повідомили в компанії. 

Очікується, що до кінця листопада вони досягнуть порту Зебрюгге в Бельгії, інформує ЦТС з 

посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Електромобілі будуть продаватися в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Португалії та Швейцарії. 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/26/nippon_express_udvoit_kolichestvo_reysov_konteynernykh_poezdov_po_marshrutu_kitay_evropa_61463
https://cfts.org.ua/news/2020/10/26/nippon_express_udvoit_kolichestvo_reysov_konteynernykh_poezdov_po_marshrutu_kitay_evropa_61463
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Раніше в цьому році Tesla офіційно представила публіці вироблені в Китаї седани Model 3. Це 

сталося через рік після того, як компанія відкрила в Шанхаї свій перший завод за межами США. 

«З огляду на суттєві переваги виробничого ланцюжка і передовий рівень виробництва в КНР, 

зроблені тут Model 3 можуть скласти серйозну конкуренцію на світовому ринку», - заявив 

директор з виробництва та експлуатації Tesla Shanghai Gigafactory Сун Ган. 

«Експорт в Європу означає, що якість вироблених в Китаї седанів Model 3 отримало визнання 

на європейському ринку», - додав він. 

Після того, як виробничі потужності досягнуть цільових показників першого етапу, Tesla зможе 

задовольнити потреби китайських споживачів, одночасно надаючи високоякісні продукти 

європейським споживачам, зазначив Сун Ган. За його словами, «експорт зроблених в Шанхаї 

автомобілів Tesla є важливим кроком в глобальному плані компанії». 

Завдяки підтримці урядів на всіх рівнях компанії вдалося впоратися з впливом епідемії COVID-

19, про що свідчать швидкі темпи відновлення обсягів виробництва і продажів, відзначили в 

Tesla. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/27/tesla_nachinaet_postavki_v_evropu_elektromobiley_kitaysko

y_sborki_61474 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Австрійська компанія запускає контейнерний поїзд Китай-Відень транзитом через Україну 

29.10.2020|15:26| Центр транспортних стратегій 

Контейнерний поїзд Китай-Відень транзитом через Україну - новий сервіс від Rail Cargo Group. 

 

Rail Cargo Group, дочірня компанія Австрійських федеральних залізниць (ÖBB), пропонує новий 

маршрут перевезення збірних вантажів в складі контейнерних поїздів за маршрутом Китай-

Відень. 

Як випливає з інформації на сайті компанії, маршрут нового сервісу буде пролягати в тому числі 

і через територію України. 

«Напрямок TransFER Китай-Відень забезпечує найкраще в геополітичному відношенні, 

найбільш швидке і стабільне рішення для перевезення невеликих вантажів між Сіань і Віднем зі 

сталого залізничного маршруту», - цитує ЦТС інформацію австрійської компанії. 

Повідомляється, що транзитний час поїзда становитиме 18-20 днів. 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/27/tesla_nachinaet_postavki_v_evropu_elektromobiley_kitayskoy_sborki_61474
https://cfts.org.ua/news/2020/10/27/tesla_nachinaet_postavki_v_evropu_elektromobiley_kitayskoy_sborki_61474
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Поїзд буде виконувати один круговий рейс в тиждень. 

Раніше ЦТС повідомляв, що Rail Cargo Group до кінця 2020 року планує збільшити частоту 

контейнерних поїздів з Сіаня і Цзинаня в Будапешт, що йдуть транзитом через територію 

України, з одного до двох рейсів на тиждень. 

Нагадаємо також, що минулого тижня до Києва вирушив перший контейнерний поїзд з 

китайської провінції Чжецзян. 22 жовтня в Київ прибув контейнерний поїзд з КНР, який пройшов 

по новому для даного напрямку маршруту - через Казахстан, Росію і Білорусь. В цілому прямі 

контейнерні поїзди з Китаю в Україну через територію чотирьох країн (Монголія / Казахстан, 

Росія, Білорусь) почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 14 поїздів. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/29/avstriyskaya_kompaniya_zapuskaet_konteynernyy_poezd_kit

ay_vena_tranzitom_cherez_ukrainu_61554  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/29/avstriyskaya_kompaniya_zapuskaet_konteynernyy_poezd_kitay_vena_tranzitom_cherez_ukrainu_61554
https://cfts.org.ua/news/2020/10/29/avstriyskaya_kompaniya_zapuskaet_konteynernyy_poezd_kitay_vena_tranzitom_cherez_ukrainu_61554
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АНАЛІТИКА 
 

Китай побив власний рекорд за обсягами закупівель іноземних чіпів, не забуваючи і про 

імпортозаміщення 

19.10.2020|10:54| Хабр 

Китай активно займається розвитком власної інфраструктури виробництва чіпів, щоб менше 

залежати від інших країн. Піднебесна хоче убезпечити себе від торгових воєн з США і можливого 

блокування доступу до ключових технологій. 

Китай збирається інвестувати у власну інфраструктуру виробництва чіпів близько $ 1,4 трлн за 

п'ять років. Кошти планується надавати китайським компаніям, виробникам електроніки і софту, 

для створення власних 5G-технологій, розумних гаджетів і розробки ІІ-продуктів. Як би там не 

було, поки Китай імпортує велику кількість чіпів, вироблених за кордоном. Цього року країна 

побила рекорд, імпортувавши сотні мільярдів електронних компонентів. Загальна їх вартість 

склала близько $ 260 млрд. 

Звідки такі дані? 

Їх представило головне митне управління КНР. Згідно з офіційною інформацією, у вересні 2020 

року Китай імпортував 53,72 млрд чіпів, заплативши 256,93 млрд юанів, що становить близько 

$ 38,17 млрд. 

Попередній рекорд країна встановила в липні 2020 року. 

З січня по вересень Китай імпортував 387,18 млрд чіпів, що на 23% більше, ніж в минулому році. 

У грошовому відношенні зростання склало 16,6%. Обсяг коштів, витрачених на придбання чіпів 

за вказаний термін, - $ 262,5 млрд. 

Пандемія коронавірусу не завадила Китаю закупити рекордний обсяг іноземних мікросхем, які 

необхідні для виробництва як експортної, так і національної продукції. 

Швидше за все, до кінця 2020 року показники закупівлі імпортних мікросхем значно перевищать 

показники минулого року. Про це заявив Гей Шаоцзюнь (Wei Shaojun), заступник директора 

Китайської асоціації напівпровідникової промисловості. Він аргументував свої слова тим, що за 

весь минулий рік в Китай було ввезено мікросхем приблизно на $ 308 млрд. Це ненабагато 

більше, ніж показники першого півріччя 2020 року. 

Імпортозаміщення поки не працює 

Воно поки лише набирає обертів, в той час як Китаю потрібні все нові ресурси для виробництва 

різних пристроїв. В першу чергу Китаю потрібні високопродуктивні елементи. 
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Імпортозаміщення в цій сфері - вкрай трудомістке завдання, оскільки необхідно з нуля 

розробляти відповідні технології. 

Якщо говорити про чіпи початкового і середнього цінових діапазонів, тут з імпортозаміщенням 

все добре - залежність від США та інших країн поступово знижується. 

За прогнозом фахівців, обсяг виробництва чіпів цих категорій незабаром досягне 70%. Плани 

Китаю досить амбітні, оскільки в минулому році близько 70% елементів імпортувалися з інших 

країн. 

За словами експертів, останні рішення Дональда Трампа, президента США, щодо торгових воєн 

з Китаєм, є найсильнішим стимулом розвитку імпортозамінних технологій в Піднебесній. 

Програма імпортозаміщення з'явилася в Китаї давно, але останні пару років вона стала 

розвиватися дуже активно. Відповідно до цілей програми Made in China, інвестиції отримають 

підприємства з 31 провінції. Фінанси не тільки державні - кошти виділяє і приватний капітал. За 

оцінками західних аналітиків, зокрема Morgan Stanley, на розвиток інфраструктури Китаю 

знадобиться майже вдвічі більше, ніж спочатку планувалося. Чи не трильйон з гаком, а близько 

$ 2 трлн. У ряді випадків Китай збирається замінити технології від IBM, Oracle, EMC і інших 

компаній на власні. 

Власні процесори 

Китаю вкрай важливо навчитися виробляти власними силами сучасні процесори. Зараз 

компанія HSMC будує підприємство з виробництва 14-нм чіпів. У цей проєкт вкладено $ 18,4 

млрд, що навіть для Китаю - чимала сума. У наступні кілька років керівництво країни планує 

освоїти і 7-нм техпроцес. 

Для того, щоб досягти поставлених цілей, Китай почав «полювання» на фахівців компанії TSMC. 

Їх активно переманюють дві найбільші китайські компанії, які як раз і займаються виробництвом 

чіпів: Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC) і Wuhan Hongxin Semiconductor 

Manufacturing Co (HSMC). 

Поки що ця «робота» виконується успішно: їм вдалося роздобути близько сотні співробітників 

TSMC, у яких є розуміння ключових технологій виробництва чіпів і знання того, як налагодити 

саме виробництво. 

Іншого виходу у Китаю немає. Наприклад, недавно Вашингтон зруйнував надії Huawei на 

отримання чіпів або технологій з боку американських партнерів. Уряд США заборонило власним 

компаніям або їх ліцензіатам працювати з Huawei під страхом накладення глобальних санкцій. 

Через це у SMIC не вийшло обійти бан для отримання технологій і швидкого старту розробки 

власних чіпів. Замість цього технологію доводиться отримувати з нуля. 
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В цілому, у Китаю є зараз всі можливості для розгортання власної інфраструктури виробництва 

сучасних чіпів. Це не питання можливості, а питання часу. США розуміє це і в прагненні 

придушити конкурента намагається зробити все можливе, щоб затягнути цей процес. 

Але чому Китай ставить рекорди по імпорту електронної продукції? 

Справа в тому, що китайські компанії намагаються зараз закуповуватися про запас. Зокрема, 

дуже великі замовлення з боку Xiaomi, Oppo і Vivo отримали японські виробники. Вони 

побоюються, що на них можуть накласти такі ж санкції, як і на Huawei. Інші компанії з Китаю 

прагнуть не тільки убезпечити себе від можливих перебоїв з поставками, але і бажають зайняти 

частку Huawei на ринку смартфонів або хоча б забрати якусь частину ринку. 

В результаті обсяги поставок чіпів поступово зростають, і в найближчому майбутньому цей 

тренд буде зберігатися. Так, за словами японських постачальників, в найближчому 

майбутньому замовлення будуть подвоєні. Крім того, китайці просять японських партнерів 

поставляти компоненти, в ході виробництва яких не використовувалися американські 

технології. Але, звичайно, виконати такий запит вельми непросто, оскільки переважна кількість 

чіпів проводиться з використанням технологій з США. 

Джерело: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/524024/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Після сутички на кордоні, чи стане конкуренція Китаю з Індією ядерною? 

29.10.2020|12:00| Carnegie endowment 

Дві найбільші ядерні держави Азії ніколи не погрожували одне одному ядерною зброєю. 

Наскільки останні смертоносні сутички на кордоні між Китаєм та Індією змінять ландшафт 

безпеки? 

ЩО ДУМАЮТЬ КИТАЙ І ІНДІЯ ПРО ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ОДИН ОДНОГО? 

Тонг Чжао і Тобі Далтон: Китай розглядає США як основного ядерного конкурента - єдину країну, 

яка може становити загрозу існуванню. Китайським стратегам Індії не вистачає волі та військової 

сили для боротьби з Пекіном. Китай модернізує свої ядерні сили в основному для запобігання 

ядерній атаці США. Поліпшення арсеналу Пекіна є більш ніж достатнім для стримування ядерної 

атаки з боку Індії, ядерний арсенал якої перевершує Китай, а тим більше Сполучені Штати. 

Оскільки вони не розглядають Індію як загрозу, мало хто з китайських аналітиків концентрується 

на китайсько-індійських ядерних відносинах. Пекін вважає, що Нью-Делі розробило ядерну 

зброю на знак стримування та міжнародного престижу, а не як спосіб загрози Китаю. Китайські 

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/524024/
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лідери впевнені, що зростаюча сила їхньої країни стримуватиме Індію від боротьби з Китаєм, і 

тому досить оптимістично дивляться на майбутнє двосторонніх відносин. Для них ядерний 

конфлікт з Індією здався майже немислимим. 

Звичайно, в Індії заявляють, що ядерна зброя Китаю змусила Індію розробити ядерні бомби. 

Вони також стверджують, що арсенал Китаю виправдовує Індію у спробі вдосконалити свою 

ядерну зброю та побудувати її більше. Але китайські експерти відкидають ці твердження як 

політичне виправдання. 

Рукмані Гупта: Незважаючи на грізну військову силу Китаю та суперництво США у безпеці, 

індійські військові не відступили вздовж суперечливого кордону країн. Оскільки останні 

протистояння наближаються до п’ятого місяця, китайські вчені, можливо, захочуть переглянути 

свою сангвінічну оцінку того, що розбіжності між військовими країн утримають конфлікт. 

Ніяка країна відкрито не погрожувала іншій із використанням ядерної зброї, але їх ядерний 

статус є негласним фактором. 

Відповідно до їхньої політики неперспективного використання (NFU), жодна з країн не 

погрожувала відкрито іншій із використанням ядерної зброї, однак їх ядерний статус є 

негласним фактором у суперечці. Китай неодноразово скидав натяки на свої вищі військові 

активи, як звичайні, так і ядерні, як це робив, коли китайські ЗМІ повідомляли про китайські 

бомбардувальники H-6, розміщені в «районі плато» для навчальних навчань. Очевидно, 

китайські військові планувальники, здається, розглядали ядерний вимір свого розрахунку 

безпеки на випадок військового конфлікту або прикордонного суперечки з Індією. Подолання 

ядерної ескалації є ще одним стимулом для обох країн ефективно уникати конфліктів. 

ЧИ МОЖЕ МАЙБУТНЯ КИТАЙСЬКО-ІНДІЙСЬКА ВІЙСЬКОВА КОНФРОНТАЦІЯ ВКЛЮЧАТИ ЯДЕРНУ 

ЗБРОЮ? 

Чжао і Далтон: Як демонструє їх політика NFU, як Індія, так і Китай традиційно зарезервували 

ядерну зброю лише для стримування ворожої ядерної атаки. Тож навіть якщо їх суперечка щодо 

кордону погіршиться, ризик китайсько-індійського ядерного конфлікту все ще залишається 

дуже низьким, особливо в порівнянні з іншими потенційними ядерними точками спалаху по 

всьому світу. 

При цьому ризик використання ядерної енергії зростає з кількох причин. Індія помітила, що 

Китай дедалі більше готовий використовувати свою зростаючу економічну та військову 

потужність для просування своїх національних інтересів, особливо на суперечливій території. 

Імовірно, націоналістичний уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді відчуває зростаючий 

тиск з боку популістів, щоб відступити, незважаючи на потенційні короткострокові економічні 

наслідки. 
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В обох країнах панують визнані сили, які підбивають націоналізм як джерело популярності та 

легітимності. «Бойовий дух», про який говорив президент Китаю Сі Цзіньпін, піддає вищих 

китайських чиновників та рядових прикордонників внутрішній критиці, якщо вони виявляються 

слабкими, йдучи на компроміси з індійськими колегами. Моді також відомий вирощуванням 

іміджу мачо і публічно натякав на ядерну зброю під час попередніх військових криз з 

Пакистаном. 

Китайські експерти, як правило, відкидають ризик того, що звичайний прикордонний конфлікт 

з Індією може спричинити ядерну ескалацію, оскільки важка гірська місцевість унеможливлює 

масштабні маневри військ. Якби сталася сутичка, вони очікують, що потенційні жертви та збитки 

будуть достатньо обмеженими, щоб уникнути ядерних загроз. 

Проте ці ризики можуть зростати. Після того як обидві сторони зазнали жертв у сутичці в долині 

Гальван у червні 2020 року, обидві країни наростили свою військову присутність поблизу 

кордону. Зараз обидві сторони можуть похвалитися кращою транспортною інфраструктурою та 

сучасною зброєю, тому вже не можна виключати серйозну звичайну війну високої 

інтенсивності. Обидві країни також мають подвійне (звичайне чи ядерне) озброєння, яке може 

призвести до прикордонного конфлікту - зброю, яка ненавмисно може спричинити смертельну 

надмірну реакцію. 

Гупта: Індійські військові перевірені боями та мають досвід гірських боїв. Розвиток 

інфраструктури, що триває в прикордонних регіонах Індії, покращить транспортні та логістичні 

зв’язки, що дозволить забезпечити цілорічну військову присутність у спірних районах. Навіть 

незважаючи на те, що військове протистояння на кордоні триватиме, ризик ескалації ядерної 

зброї, ймовірно, не сильно змінився. Індійсько-китайські відносини охоплюють не лише 

військові справи. Жодна зі сторін не хоче, щоб конфлікт вилився за межі ізольованих військових 

протистоянь. Хоча Моді та Сі використовували націоналістичну риторику для зміцнення своєї 

легітимності, заявлені країнами позиції NFU залишаються незмінними, і вони залишаються 

аналогічним чином відданими резервуванню ядерної зброї для стримування. 

Зрештою, прикордонна суперечка не переросла до масштабних конфліктів протягом п’яти 

десятиліть - очевидно, обидві сторони з великою обережністю застосовують наступальну 

зброю. Мета такого військового протистояння є кінцевою, пов'язаною сприйняттям обмежених 

територіальних вимог. Масштабна звичайна війна за прикордонними регіонами залишається 

малоймовірною. 

Шанси того, що одна сторона ненавмисно може націлитись на системи озброєнь іншої - 

можливий шлях до ядерної ескалації - теж залишаються дуже низькими. Жодна країна не 

прийняла тактичну ядерну зброю. В інтересах обмеження конфлікту та у відповідності зі своїми 

NFU надзвичайно малоймовірно, що будь-яка країна буде розміщувати стратегічну ядерну 

зброю в прикордонних регіонах, тим більше, що їх відповідні ядерні ракети мають достатній 
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радіус дії для розміщення далеко від кордону. Жодна з китайських баз, на яку, як вважається, 

не розміщуються ядерно-боєздатні ракети, які можуть націлити Індію, не знаходиться поблизу 

Лінії фактичного контролю, де топиться прикордонний конфлікт. Перспектива випадкової 

ескалації ядерної зброї залишається досить віддаленою. 

ЯКІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ВІДБУЮТЬ КИТАЙ І ІНДІЯ В ПІВДЕННІЙ АЗІЇ? 

Чжао і Далтон: китайські аналітики впевнені, що цивільні лідери обох країн зможуть зменшити 

будь-який ризик ескалації конфлікту задовго до того, як ядерна зброя може почати діяти. Більше 

того, китайські експерти залишаються оптимістичними щодо того, що ядерна зброя в цілому 

відіграє стабілізуючу роль, роблячи обидві сторони більш схильними до обережних дій у 

майбутніх військових конфронтаціях. 

Оскільки відносини з Індією стають більш конкурентоспроможними, власний вплив Китаю для 

подолання майбутніх криз між Індією та Пакистаном також може згасати. 

На відміну від цього, китайські аналітики набагато більше стурбовані використанням ядерної 

зброї в конфлікті між Індією та Пакистаном. З точки зору Пекіна, Індія продовжує збільшувати 

розрив із Пакистаном у загальних військових можливостях, надаючи Ісламабаду більший стимул 

погрожувати використанням ядерної зброї, щоб уникнути поразки у майбутньому військовому 

конфлікті. Нова тактична ядерна зброя та існуючі в Індії ядерні системи ближнього радіусу дії та 

все більш потужний точний удар по звичайній зброї можуть змусити обидві сторони 

побоюватися, що їхні ядерні сили є вразливими, посилюючи в кризі тиск, що викликає спокусу 

застосувати таку зброю до того, як були знищені. Ця динаміка загострює занепокоєння Китаю з 

приводу того, що між Індією та Пакистаном частіше спалахне ядерна війна. 

Пекін визнає, як адміністрація США допомагала згладжувати попередні військові кризи на 

Індійському субконтиненті. Але зазначається, що Вашингтон, здається, менш охочий і здатний 

продовжувати виконувати цю посередницьку роль. Виявивши вакуум влади та турбуючись про 

нестабільну динаміку безпеки між Індією та Пакистаном, деякі китайські експерти закликали 

китайський уряд активізувати зусилля для підтримання регіональної стабільності. Однак у 

публічному аналізі вони запропонували дуже мало конкретних пропозицій щодо того, як це 

можна зробити. І оскільки його відносини з Індією стають більш конкурентоспроможними, 

власні важелі Китаю для подолання майбутніх криз між Індією та Пакистаном також можуть 

зменшуватися. 

Гупта: На хвилі протистояння кордонів Китай намагався переконати інші країни, що розвиток 

індійської інфраструктури є головною причиною напруженості на кордонах і що Індія порушила 

загальне розуміння Лінії фактичного контролю. Проте певні занепокоєння Пекіна з приводу 

індійського будівництва інфраструктури ігнорують, що Індія реагує на масштабні 

інфраструктурні проєкти, які сам Китай здійснив в прикордонних регіонах, прилеглих до Індії. 

Інсинуації Пекіна щодо передбачуваної недобросовісності Індії щодо ЛАК ігнорують послідовне 
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відхилення Індією одностороннього ЛАК, запропоноване китайським прем'єр-міністром Чжоу 

Енлай у 1959 році. Китай також неодноразово заявляв, що не визнає Індійську союзну територію 

Ладакх, хоча створення цього нового адміністративного поділу не вплинуло на зовнішні 

кордони Індії, як це сформульовано на офіційних картах. Несподіване розширення 

територіальних претензій Китаю в Бутані та коментарі щодо того, що Індія розглядає як питання 

внутрішнього управління, можна вважати зміною тактики. Пекін, схоже, більше прагне посилити 

дипломатичний тиск на Індію та використати негативні оцінки дій Індії в Джамму та Кашмірі, ніж 

врегулювати свої розбіжності на двосторонній основі з Нью-Делі. 

Позиція Китаю про те, що ядерна зброя відіграє «стабілізуючу роль» в управлінні відносинами 

в галузі безпеки з Індією, судячи з усього, суперечить твердженню Пекіна про те, що ядерна 

зброя Індії не грає жодної ролі у двосторонніх відносинах з Китаєм. Пекін представляє 

лицемірним припущення, що розрив у військовій спроможності між Індією та Китаєм пом'якшує 

можливість конфлікту між ними, тоді як подібний розрив у військовій спроможності між Індією 

та Пакистаном лише збільшує ризик ядерної ескалації. Нью-Делі розглядає позицію Пекіна як 

зручне пояснення поглиблення оборонних відносин Китаю з Пакистаном, що, здається, 

дестабілізує ситуацію для Південної Азії з точки зору Індії. 

Індійським аналітикам Пекін навряд чи здається нейтральною третьою стороною. Масштабні 

інвестиції Китаю в Китайсько-Пакистанський економічний коридор включають суперечливий 

регіон, з яким змагаються Індія та Пакистан. Хоча Пекін заявляє, що нейтрально чекає, поки Індія 

та Пакистан вирішать їх територіальну суперечку, негласні інтереси Китаю свідчать, що він вже 

прийняв сторону. Індія бачить руку Китаю в останніх кроках, які передбачають, що Пакистан 

може прагнути надати Гілгіт-Балтістан статус провінції. Створення особливої економічної зони в 

межах економічного коридору не залишилося непоміченим і в Нью-Делі. 

Побоювання щодо економічної взаємодії Китаю з сусідами Індії також зберігаються. Індія 

побоюється, що Китай використає свою економічну залежність задля політичної вигоди за 

рахунок індійських інтересів. Нью-Делі вважає, що заборони, введені Китаєм на імпорт товарів 

з Австралії, незабаром після того, як австралійський уряд закликав провести розслідування 

щодо походження пандемії COVID-19 і запропонував притулок жителям Гонконгу як передвістя 

того, як Пекін може надалі використовувати свої інтереси в регіону. Враховуючи все, Індія 

навряд чи вітає спроби Китаю заповнити відчутний вакуум влади в Південній Азії. 

ЩО КИТАЙ І ІНДІЯ ДУМАЮТЬ ПРО СУЧАСНІ ВІЙСЬКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ? 

Чжао і Далтон: Китайські експерти, як правило, не вважають, що розвиток Індією більш 

досконалих військових технологій - особливо засобів контрпростору та кіберзброї - представляє 

будь-яку близьку загрозу для Китаю. Але вони побоюються щодо індійських військових 

технологій, які можуть знизити поріг використання ядерної енергії. Наприклад, деякі китайські 

стратеги побоюються, що потенційні ядерні ракети на полі бою в Індії, які в першу чергу 
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протистоять тактичній ядерній зброї Пакистану, також можуть бути спрямовані проти Китаю. 

Якщо це станеться, брандмауер між звичайною та ядерною війнами може бути зруйнований, 

враховуючи, що така ядерна зброя, швидше за все, буде введена в загальновизнаний конфлікт, 

ніж стратегічна ядерна система далекого дії. У більшості випадків китайські експерти дуже 

впевнені в здатності Китаю зберегти комфортну десятирічну перевагу над Індією в галузі 

ядерних та стратегічних військових технологій. Китайські аналітики, як правило, навіть не 

намагаються приховати свій скептицизм щодо оборонної промисловості Індії та військової 

готовності. 

Китайські аналітики, як правило, навіть не намагаються приховати свій скептицизм щодо 

оборонної промисловості Індії та військової готовності. 

Тим не менш, вони набагато чутливіші до зусиль Індії щодо придбання передових військових 

технологій та встановлення партнерських відносин з іншими великими державами, особливо з 

США. Проблема не обов’язково стосується того, як такі іноземні придбання можуть допомогти 

Індії технологічно наздогнати. Навпаки, Китай побоюється, що співпраця в галузі оборонних 

технологій може призвести до посилення відносин у галузі безпеки між Індією та США та 

іншими ворожими Китаю країнами. Якщо Нью-Делі заманить на геополітичну орбіту 

Вашингтона за допомогою оборонного співробітництва, загальний баланс сил у 

безпосередньому сусідстві Китаю значно схилиться проти Пекіна. 

Гупта: Китай прагне модернізувати свої сили до збройних сил світового класу до 2050 року, а 

США є його головним конкурентом. Індія пильно стежить за військово-технічним прогресом, 

досягнутим Пекіном, оскільки це може вплинути на їх прикордонний суперечку. Китайська 

діяльність у Південно-Китайському морі стала повчальним прикладом. Наприклад, розширення 

китайського оперативного простору внаслідок зростаючого військового майстерності 

дозволило Китаю змінити статус-кво у спірних водах Південно-Китайського моря. Створені та 

побудовані в Китаї штучні острови можуть виконувати функції передових баз дислокації, а 

епізодичне розміщення китайських військових платформ на островах Спратлі сигналізує про їх 

готовність приймати військові частини. Пекін використав неявну загрозу застосування сили за 

допомогою військових навчань та військових операцій для стримування конфронтації в 

Південно-Китайському морі. Коли інші країни відмовились кинути виклик цим діям, Китай зміг 

використати військову асиметрію для зміцнення своєї військової та цивільної присутності в 

регіоні. Внаслідок цього в інших країнах спостерігається порушення їхньої звичайної 

риболовецької діяльності, і їх цивільна розвідка енергії перешкоджає. 

Перший урок, який Індія засвоїла із запізненням, полягає в тому, що повзучі досягнення Китаю 

в суперечливих регіонах повинні бути негайно оскаржені. Враховуючи нерівність у військовій 

потужності, Індії буде добре встановити умови участі на початку, а не відповідати своїй реакції 

на дії Китаю. Другий урок для Індії полягає в тому, що технологічний розвиток Китаю та 
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цивільно-військовий синтез підготують його до гібридної війни чи конфліктів сірої зони, тактика, 

яку Пекін може використовувати для отримання переваг навіть в умовах обмеженого конфлікту. 

Індія бере участь у оборонних партнерствах відповідно до вимог своїх збройних сил. Хоча 

оборонна торгівля Індії зі Сполученими Штатами зростає, її відносини з Росією залишаються 

важливими, і її оборонні відносини не обмежуються лише країнами, які Китай вважає 

ворожими. Поглиблені занепокоєння військовими амбіціями Китаю в Індо-Тихоокеанському 

регіоні можна пояснити нехтуванням Китаєм чутливості менших країн. Нахабність Пекіна 

змусила сусідів шукати зовнішніх балансирів, одним із прикладів є повторне виникнення 

чотиристороннього діалогу про безпеку між Австралією, Індією, Японією та США. Включення 

Австралії до морських навчань, відомих як Малабар, між Індією, Японією та США є важливим 

поворотним моментом. Члени Quad більше не напружуються, щоб уникнути розтріскування 

китайського пір’я, як це було раніше. Більша військова взаємодія, співпраця у галузі морської 

безпеки та обмін військовою інформацією між Індією та США також можуть бути пов’язані із 

зростанням напруженості у відносинах з Китаєм. У разі конфлікту з Китаєм ці тісніші зв'язки 

можуть впливати на дипломатичні позиції США та сприяти обміну інформацією для ефективних 

тактичних операцій або передачі військової техніки. 

ЧИ МОГУТЬ КИТАЙСЬКІ ТА ІНДІЙСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРЕДОВІ ВІЙСЬКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРИШВИДШИТИ СТРАТЕГІЧНУ ГОНКУ? 

Чжао і Далтон: китайські аналітики заперечують вплив розвитку передових стратегічних 

технологій в Індії на безпеку Китаю - хоча вони пильно стежать за технічними деталями. 

Незважаючи на те, що індійські ракети, технології протиракетної оборони та протиспутникова 

зброя помітно прогресували, китайські експерти стверджують, що Пекін все ще має принаймні 

десять років, і що державно-орієнтована оборонна промисловість Китаю продовжуватиме 

випереджати своїх індіанців. 

Але цей широко відчутий оптимізм також вказує на проблему, яку, мабуть, визнають небагато 

китайських аналітиків. Звільнення Пекіном зусиль з безпеки в Нью-Делі нічим не пом'якшує 

занепокоєння Індії щодо зростаючого ядерного та неядерного військового потенціалу Китаю. 

Сутички на кордоні ще більше загострить такі занепокоєння Індії. 

Оскільки Індія зосереджується більше на Китаї, ніж на Пакистані, виникне більший дисбаланс 

на субконтиненті. Пакистан не має ресурсів, щоб йти в ногу з інвестиціями Індії у вдосконалення 

озброєнь (незважаючи на давню допомогу Китаю), тому йому, можливо, доведеться вдатися до 

більш асиметричних військових позицій і тактик, таких як підвищення ролі тактичної ядерної 

зброї у своїх військових стратегіях . Подібний тиск «розливання» може спричинити більш 

небезпечну гонку озброєнь Індо-Пакистану та зробити двосторонню напруженість більш 

нестабільною. 
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Стратегічно нестабільна Південна Азія не відповідає інтересам Китаю, не в останню чергу тому, 

що це загрожує його широким інвестиціям «Пояс і шлях», особливо в Китайсько-

Пакистанському економічному коридорі. Пекін також може відчувати більший тиск на 

виправлення прискореного дисбалансу між Індією та Пакистаном, допомагаючи Ісламабаду 

нарощувати свої військові спроможності, але це може підірвати прихильність Китаю до 

нерозповсюдження та зашкодити його міжнародному іміджу. 

Гупта: Жодна країна не прагне до паритету зі своїм ядерним противником, тому стратегічна 

гонка озброєнь малоймовірна. Оскільки Індія вдосконалює свої можливості другого удару, 

може наступити більша стабільність у Південній Азії. Чи є вирішення проблеми сприйняття 

загрози Пакистану головним напрямком політики Китаю в Південній Азії, чи зручний привід не 

можна достовірно встановити. Проте китайські вчені, схоже, не підкреслюють ідеї того, що 

китайсько-пакистанські відносини сприяють регіональній нестабільності. 

Індія не є стороною «Один пояс, один шлях», і, зокрема, протестувала проти Китайсько-

пакистанського економічного коридору. Постійні інвестиції Китаю на оспорюваних територіях 

можуть спонукати його пропонувати більшу допомогу в безпеці або гарантії. Парамілітарні сили 

Китаю розміщують прикордонні пункти вздовж кордону Китай-Таджикистан-Афганістан, щоб 

перевірити поширення ісламського екстремізму в Сіньцзяні. Китай також найняв підрядників з 

охорони для захисту інвестицій в Африці. Тож немислимо, що Китай може наймати працівників 

служби безпеки за межами своїх кордонів у Південній Азії. 

Будь-яка ескалація напруженості між Індією та Пакистаном, яка впливає на економічний 

коридор, може задіяти Китай. І Китай, і Пакистан мають територіальні суперечки з Індією в 

Джамму та Кашмірі, і їх спільний інтерес у запобіганні утриманню Індії над заявленими 

територіями може породити більш тісне співробітництво в галузі безпеки. Нью-Делі навіть міг 

би зіткнутися з посиленим тиском війни на два фронти, якщо йому довелося протистояти Пекіну 

чи Ісламабаду; такий сценарій, швидше за все, поєднав би масштабний загальноприйнятий 

конфлікт із другим туманним фронтом сірої зони, що ускладнило б для Індії формулювання 

відповіді. 

Джерело: https://carnegieendowment.org/publications/83072 

________________________________________________________________________________ 
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За останні чотири роки Європа та США прийняли нові курси щодо політики Китаю. Проте 

фактичні результати все ще відстають від багатьох дій та ініціатив Китаю. 

Обраному президентові США: 

Пане обраний Президент, 

Останні чотири роки відкрили важливий новий курс політики щодо Китаю як в Європі, так і в 

США. Проте по обидва боки Атлантики є підстави вважати, що фактичні результати, на відміну 

від декларативної політики, все ще відстають від багатьох дій та ініціатив Китаю. 

Тарифи спричинили незручності для експортерів Китаю, але не змінили загальної картини 

дефіциту торгівлі США зі світом. Обмеження експорту для критично важливих технологій часто 

є суперечливою темою серед союзників, деякі з яких побоюються систематичного 

розкручування ланцюгів поставок та дорогого економічного роз'єднання з Китаєм. 

Загалом Європа була більш єдиною, ніж раніше, щодо оборонних торгових заходів та в деяких 

секторах, де прямі іноземні інвестиції та технології взаємодіють із внутрішньою безпекою та 

національною обороною. Але європейські спроби використати цю новостворену єдність для 

отримання поступок від Китаю досі не мали успіху. 

Із запізненням президент КНР Сі Цзіньпін висловив зобов'язання Китаю досягти вуглецевого 

нейтралітету до 2060 року. Однак це довгострокове зобов'язання знаходиться на десятиліттях 

від реалізації і підривається поточною політикою Китаю, яка суперечить цій меті. Крім того, ця 

проблема часто розділяла американців та європейців протягом останніх кількох років. 

Щодо фундаментальних принципів та цінностей щодо політики щодо Китаю, обидві сторони 

Атлантики фактично зблизилися, особливо в 2020 році. Надзвичайні дії проти меншин у регіоні 

Синьцзян та за його межами, Закон про національну безпеку, застосований у Гонконгу, та 

ігнорування китайцями Міжнародний арбітраж у Південно-Китайському морі, серед інших 

питань, нагадали обом сторонам про те, як поведінка Китаю загрожує ліберальному 

міжнародному порядку. 

Але ні Європа, ні США не знайшли способу рухати Китай. Майже безперервна участь Європи та 

її акцент на багатосторонніх інституціях викликають лише поверхневі відповіді з боку Китаю 

(наприклад, пусте зобов'язання щодо реформи Світової організації торгівлі [СОТ]). Напружений 

підхід Сполучених Штатів у сферах торгівлі та технологій, включаючи зусилля, спрямовані на 

натиск своїх союзників на обмежувальні заходи щодо технологій, зумовлює неоднозначні 

результати у підході Європи до Китаю. 

Поступ на даний момент проявляється головним чином у тому, що стосується оборонних 

заходів, з певним прогресом у протистоянні етатизму Китаю, незважаючи на помітну 

незацікавленість Пекіна змінити напрямок. Що стосується субсидій та антимонопольних норм, 

Європа може навести приклад. 
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У сферах зовнішньої політики та політики безпеки європейці та американці, безсумнівно, 

зблизилися. Зараз Франція та Німеччина сформулювали різні, але взаємодоповнюючі індо-

тихоокеанські політики, і вони демонструють зростаючий інтерес до поглиблення співпраці з 

партнерами з Quad (Австралія, Індія, Японія та США). Скрізь, де Європейський Союз може знайти 

одностайність серед своїх членів, він займає позиції з питань прав людини в міжнародних 

інституціях, близьких до позицій Сполучених Штатів. Перш за все, схвалення усіма державами-

членами стратегії, яка ґрунтується на визнанні Китаю системним суперником, є важливим 

етапом у політиці Європи щодо Китаю. 

І Європа, і Сполучені Штати стикаються з похмурим і не реагуючи на це Китаєм, який продовжує 

посилювати напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні, одночасно неухильно нарощуючи 

військовий потенціал, призначений для залякування ближніх і далеких сусідів. Болісним уроком 

є те, що участь у багатьох діалогах з Китаєм, якого Європа проводила протягом останніх кількох 

років, не принесла продуктивних результатів. І квазіпризупинення Сполученими Штатами цих 

діалогів, разом із в основному двосторонніми контрзаходами, могло завдати шкоди Китаю, але 

не змінило свого курсу. 

Захисні заходи, що проводяться Сполученими Штатами та Європою, як початкова відповідь 

потребують обговорення та координації щодо ефективності: вражає те, що багато компаній, 

будь то американські та європейські, не рухаються рішуче в напрямку роз'єднання або 

від'єднання від Китаю. Навпаки, вони зберігають і часто навіть збільшують свою частку 

всередині китайської економіки. Тим часом, китайська економіка, яка має велику 

заборгованість - але, можливо, не більше, ніж багато західних економік після настання пандемії 

коронавірусу - також відновила значний фінансовий комфорт у 2020 році. Це завдяки 

рекордному сальдо торгівлі та відновлюваному сальдо поточного рахунку навіть при 

прискореному придбанні іноземних фінансових активів. 

Асиметрична економічна модель Китаю та її неспроможність імплементувати багато 

міжнародних правил вимагають ефективної реакції, особливо кращої трансатлантичної 

координації з питань політики. Нещодавні зусилля США щодо націлювання своїх європейських 

партнерів через тарифи не допомогли справі, коли єдиний підхід до Китаю є насущною 

потребою. Скасування спеціальних тарифів, запроваджених проти різних європейських секторів 

- від сталі та алюмінію до косметики, предметів розкоші та деяких продуктів харчування та 

алкоголю, - терміново потрібно для початку трансатлантичної економічної координації щодо 

Китаю. 

Окрім цього пріоритету та відсутності транстихоокеанського партнерства або 

трансатлантичного торговельно-інвестиційного партнерства (TTIP), європейці та американці 

потребують кращої антанти у ключових секторах, які стали предметом трансатлантичних 

розбіжностей: авіація, цифрові платформи та норми для передача та зберігання даних - це 

приклади. У всьому цьому зближення та координація переважніші, аніж просто покладання на 
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екстериторіальні важелі. Інша ключова потреба - відновлення співпраці щодо заходів із 

пом’якшення наслідків зміни клімату. В даний час розрив між Сполученими Штатами та 

Європою є більше риторичним, ніж реальним, якщо поглянути на фактичні енергетичні 

тенденції. Проте це призводить до загострення непорозуміння. 

Цей порядок денний представляється лише опосередковано пов'язаним з Китаєм. Але це все 

ще важливо, оскільки Китай все більше стає провідним партнером, конкурентом і суперником 

як США, так і Європи, або обох. Кожна з американсько-європейських взаємних розбіжностей 

покращує спроможність Китаю протистояти вимогам структурних змін до своєї статистичної 

економічної моделі. 

Щодо основних питань, що стосуються прав людини та цінностей, в Організації Об'єднаних 

Націй може бути висунуто висновок про те, що деякі дії Китаю проти релігійних та етнічних 

меншин не лише порушують основні права людини, а й відповідають критеріям, що визначають 

геноцид. Будь-яка реакція на ці обурення мала б користь від спільного трансатлантичного 

підходу. 

Нарешті, потрібно розробити послідовну трансатлантичну реакцію, яка покладе на Китай 

витрати на грубу поведінку, уникаючи жорстокого конфлікту, якого ніхто не бажає. США мають 

некваліфіковані переваги жорсткої сили в Індо-Тихоокеанському регіоні порівняно зі своїми 

європейськими союзниками. Європейський Союз, разом з Японією та Австралією, можуть 

забезпечити свої економічні та м'які інструменти. Але трансатлантичне співтовариство має 

розробити стратегію, як найкраще використовувати ці внески. Європейські союзники також 

повинні зробити свій внесок для кращого захисту європейського континенту та сприяння 

розумному розподілу тягаря: неминуче це призведе до посилення конкуренції серед 

постачальників оборони, що має бути прийнято Сполученими Штатами, оскільки така 

конкуренція є це вже стосується європейців. 

Ваша адміністрація може вжити певних заходів для полегшення цього шляху спільних дій. 

Одним із них є розширення діалогу не просто з питань, де Америка просить більше своїх 

союзників, а з усього кола наших інтересів та цілей щодо Китаю. Короткий список повинен 

містити: 

1. Розробку спільних норм у партнерстві з Японією та визначення уніфікованого підходу для 

контролю за зовнішніми інвестиціями Китаю, а також регулювання передачі технологій США, 

Європі та Японії до Китаю, включаючи скоординований процес перегляду для оновлення того, 

що має стати єдиним контролем експорту та списками суб'єктів господарювання. Це 

передбачає більший обмін інформацією та співпрацю між урядами та приватними 

зацікавленими сторонами. 

2. Прийняття спільної позиції, знову в партнерстві з Японією, з цілого ряду питань, що 

включають політику конкуренції Китаю, нетарифні бар'єри, зловживання регуляторними 
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положеннями, державні субсидії та державні підприємства. Злагоджена політика щодо цих 

питань потребуватиме вирішення деяких давніх трансатлантичних суперечок та спільного 

просування до більшої прозорості на залишкових офшорних ринках капіталу, де Китай зараз є 

ключовим фактором. 

3. Поєднання спільного підходу до питань СОТ та реформ. Це повинно складатися з кількох 

елементів: повернення до діючого арбітражу в короткостроковій перспективі; спільна позиція 

щодо Китаю щодо реформи СОТ, включаючи сферу послуг, державні ринки та припинення 

статусу Китаю як економіки, що розвивається (якою вона вже не є); підготовка альтернативних 

багатосторонніх торгових угод, що включають підхід до інших економік, що розвиваються, які 

можуть доповнити або навіть замінити СОТ, якщо Китай наполягатиме на статус-кво. Високі 

стандарти, особливо щодо інвестиційного арбітражу, які були особливостями проєкту TTIP, слід 

порівнювати з цією потребою у всеосяжності. 

4. Зменшення розриву в питаннях передачі даних та конфіденційності даних, що 

передбачає ретельний перегляд у Сполучених Штатах різноманітного законодавства. Приклад 

Індії, яка нещодавно перейшла від свого попереднього акценту на цифровому суверенітеті до 

вищого пріоритету з питань безпеки - залишивши менше місця для китайських платформ та 

інформаційних технологій - показує, що домовленість у трансатлантичному співтоваристві та з 

Японією є життєво важливою. Певна фрагментація цифрового світу неминуча, враховуючи 

державну практику Китаю та Росії. Відмінності між трансатлантичними партнерами у цих сферах 

слід зменшити, щоб підтримати загальносвітову більшість за визнаними правилами. 

5. Визнаючи, що кліматична криза стосується всіх, і що ні США, ні Європа не можуть 

переконати країни, що розвиваються, особливо Китай, стримувати викиди, не рухаючись разом 

на регуляторному фронті, обидві сторони повинні обговорити можливості спільних підходів до 

зменшення викидів CO2, які доповнювати процес багатостороннього діалогу Конференції 

Сторін. Тут знову коаліційна коаліція бажаючих може допомогти рухатись у багатосторонньому 

процесі. 

6. Спільні консультації щодо розробки планів дій на випадок непередбачених ситуацій, 

необхідних у випадках продовження китайськими порушеннями міжнародних норм або більш 

жорсткої напористості. Це не можна відкладати набагато довше, оскільки дипломатичні, 

економічні чи військові дії, що проводяться у відповідь на китайські загрози, не тільки 

отримують користь від попередньої координації, але й повинні здійснюватися таким чином, 

щоб посилити трансатлантичну безпеку. 

Пане обраний Президент, 

Америка та Європа залишаються найбільш інтегрованим торговими просторами у світі. Чіткий 

прогрес у створенні спільних рамок для нових послуг та технологій, зменшенні прогалин у 
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регулюванні та вдосконаленні арбітражного процесу створить неперевершений світовий провід 

і встановить стандарти для наслідування в усьому світі. 

Потенціал США та Європи розподілений не рівномірно, і обидві сторони ведуть дискусії щодо 

того, як відобразити свої цінності у своїх законах та правилах. Однак ці відмінності є блідими 

порівняно із шляхом, яким зараз йде Китайська Народна Республіка. 

Сполучені Штати та Європа мають власну вразливість та залежність від економіки Китаю. Але 

Китай також залежить від обох - можливо, навіть більше. Разом Сполучені Штати та Європа 

мають важелі впливу, які уникають їх окремо. 

Керівництво Китаю приділяє сильну увагу відносній силі. Співпраця у формуванні спільних 

позицій - де це необхідно, з іншими міжнародними партнерами - дозволить Сполученим 

Штатам та Європі відновити необхідний діалог з Китаєм та досягти результатів, які поки що не 

вдалися до кожного з них. 
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