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ЕКОНОМІКА 

 

Китай зупинив гігантське IPO Ant Group Джека Ма 

03.11.20|16:48| HB 

Шанхайська фондова біржа оголосила сьогодні, що відкладає заплановане на четвер первинне 

розміщення компанії Ant Group Джека Ма. 

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

платіжного сервісу Alipay, планувала залучити $34,4 млрд в ході рекордного IPO на біржах в 

Гонконгу та Шанхаї. 

У понеділок Народний банк Китаю і три інших китайських регулятора заявили, що викликали 

Джека Ма і двох топ-менеджерів Ant Group, щоб вони відповіли на ряд питань, що стосуються 

IPO, яке повинно було стати рекордним. Financial Times зазначає, що формулювання, які були 

використані в заяві регуляторів, свідчать про «рознос з боку влади». 

Регулятори попередили, що до Ant будуть застосовуватися ті ж вимоги, що і до банків. 

Сьогодні Шанхайська фондова біржа повідомила, що припиняє лістинг через «істотну зміну» 

нормативного середовища, пише Bloomberg. Після цього в Ant Group заявили, що розміщення 

акцій в Гонконзі також призупинено. Через це акції Alibaba Group, якій належить приблизно 

третина акцій Ant Group, впали на 8% (до відкриття торгів в США). 

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

50121749.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські виробники смартфонів поступово відмовляються від американських технологій  

06.11.2020|11:31|Хабр 

У першій половині наступного року південнокорейська компанія Samsung поставить свої 

процесори Exynos китайським виробникам смартфонів - компаніям Oppo, Vivo і Xiaomi. Крім 

того, Samsung надасть свої процесори і іншим виробникам з Піднебесної, які забезпечують 

ринок бюджетними смартфонами. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitay-zupiniv-gigantske-ipo-ant-group-dzheka-ma-50121749.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitay-zupiniv-gigantske-ipo-ant-group-dzheka-ma-50121749.html
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Що це означає для ринку мобільних процесорів? Компанія Samsung починає все активніше 

конкурувати з американським виробником чипів Qualcomm, який поставляє системи 

Snapdragon великим кількість компаній з Китаю та іншим країнам. Раніше Qualcomm конкурував 

з MediaTek, але зараз, схоже, доведеться боротися за частку ринку ще і з південнокорейською 

компанією. 

Навіщо китайцям чіпи іншого виробника? 

Відповідь лежить на поверхні: США все тугіше затягують гайки щодо Huawei. Та й іншим 

компаніям з Китаю хочеться знизити свою залежність від Америки в питанні постачання чіпів. 

На початку минулого року президент США Дональд Трамп заборонив американським 

компаніям, включаючи Qualcomm, співпрацювати з Huawei під страхом жорстких санкцій. 

Майже відразу ж ряд виробників чіпів і обладнання припинили співпрацю з Huawei. Наприклад, 

фабрики TSMC відмовилися приймати замовлення компанії, хоча вона була другим за розміром 

клієнтом TSMC, який приносив 15% -20% від доходів виробника чіпів. 

У Samsung більше можливостей, ніж у американських виробників, оскільки у компанії є власні 

фабрики з випуску чипів. При цьому південнокорейський виробник освоїв 5-нм техпроцес, 

готуючись до випуску на ринок першого чіпа нового покоління. 

Повідомляється, що Samsung спочатку буде надавати партнерам бюджетні чіпи, а потім, якщо 

все складеться, почне поставляти більш потужні системи для мобільних пристроїв преміум-

сегмента. Якщо США будуть продовжувати тиснути на китайських виробників електроніки, 

можливо, Samsung наростить свою частку на ринку. 

Очевидна вигода для Samsung 

Зараз компанія перебуває на четвертому місці серед найбільших виробників процесорів для 

мобільних пристроїв. На першому місці зараз Qualcomm з 29%, на другому - MediaTek з 26% і на 

третьому Hi-Silicon, дочірній підрозділ Huawei з 16%. Samsung зараз належить 13% ринку. 

Через кілька днів, 12 листопада 2020 року, Samsung збирається анонсувати свій 5-нм чіп Exynos 

1080 чотирма ядрами ARM Crotex A78, чотирма Cortex-A55 і відеосистемою Mali G78. 

Нове покоління чіпа обіцяє бути на 20% продуктивніше 7-нм Exynos 990. Останній встановлений 

в смартфонах Galaxy S20. Відеопідсистема за заявами виробника приблизно на чверть швидше, 

ніж у попереднього покоління чіпів. 

Наскільки можна зрозуміти, новий чіп стане прямим конкурентом Qualcomm Snapdragon 865 і 

865+. Правда, вже на початку цього року компанія Qualcomm випустить Snapdragon 875 по 5-нм 

техпроцесу, так що неясно, наскільки сильним конкурентом буде чіп від Samsung. Проте, новий 

чіп отримає свою частку ринку на додаток до попереднього покоління. 
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Раніше компанія Samsung вже співпрацювала з китайськими компаніями. Наприклад, вона 

поставляла чіпи Exynos 880 і Exynos 980 компанії Vivo для її телефонів. Наступний процесор не 

буде винятком - його покажуть разом з телефоном Vivo X60. Крім того, південнокорейська 

компанія планує використовувати його для установки в власні моделі - Galaxy A52 і Galaxy A72. 

Правда, швидше за все в Galaxy S21 ці чіпи використовуватися не будуть. 

А що Китай? 

Як ми розповідали раніше, Китай зараз робить надзвичайно активні зусилля для того, щоб не 

залежати від технологій США. Уряд Китаю має намір вкласти близько $ 1,4 трлн в розвиток 

високих технологій до 2025 року. Кошти планується надати китайським компаніям, виробникам 

електроніки і софту. У тому числі і розробникам чіпів. 

У цьому році на розвиток відповідної інфраструктури буде виділено $ 563 млрд. Звичайно, 

гарантії того, що країна зможе досягти поставленої мети, немає, але Китай робить все, що від 

нього залежить. Крім інвестування коштів в інфраструктуру, чимало витрачає країна і на 

«полювання за головами», тобто на пошук і залучення талановитих фахівців, здатних розробити 

чіпи. 

В даний час за кваліфікованими інженерами полюють дві китайські компанії: Quanxin Integrated 

Circuit Manufacturing (QXIC) і Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co (HSMC). Їм вже 

вдалося переманити більше сотні співробітників з TSMC, запропонувавши тим зарплату в два 

рази вище. 

Зараз HSMC зводить підприємство з виробництва 14-нм чіпів, після цього компанія почне 

освоювати 7-нм техпроцес. 

Більш того, кілька днів тому повідомлялося, що і Huawei починає в промислових масштабах 

розробляти власні чіпи. У всякому разі, компанія збирається відкрити власний завод з 

виробництва чіпів. Нове підприємство планується відкрити в Шанхаї, американські технології 

при цьому використовуватися не будуть. 

Спочатку компанія почне виробляти 45-нм чіпи (мова не про мобільні процесори), через рік - 

освоїть 28-нм процесори, а ще через рік - 20-нм чіпи, включаючи процесори для пристроїв на 

базі технології 5G. Якщо у китайців все вийде, у США з'явиться потужний конкурент. До речі, 

уряд Південної Кореї заявив про намір почати розвивати власну інфраструктуру IT-підприємств, 

включаючи і виробництво чіпів. Правда, у цієї країни ресурсів все ж дещо менше, ніж у Китаю, 

так що плани можуть так і залишитися планами. 

Джерело: 

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/526730/?fbclid=IwAR1n4JYBSvbxJSad5kNnxgKcUTuN4

N4kU4-d2DUWuyZqdbGV6ipWewHhozY  

________________________________________________________________________________ 

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/526730/?fbclid=IwAR1n4JYBSvbxJSad5kNnxgKcUTuN4N4kU4-d2DUWuyZqdbGV6ipWewHhozY
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/526730/?fbclid=IwAR1n4JYBSvbxJSad5kNnxgKcUTuN4N4kU4-d2DUWuyZqdbGV6ipWewHhozY
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Держрада КНР представила рекомендації щодо інноваційного розвитку зовнішньої торгівлі 

10.11.2020|14:30|Міжнародне радіо Китаю 

Держрада КНР оприлюднила рекомендації з інноваційного розвитку національної зовнішньої 

торгівлі. 

Запропоновано заходи зі сприяння розвитку торгівлі по дев'яти напрямах, включаючи пошук 

нових шляхів освоєння міжнародного ринку, оптимізацію вітчизняної структури зовнішньої 

торгівлі та підвищення конкурентоспроможності зовнішньоторговельних компаній. 

Китай повинен вести активні переговори і укладати більше високостандартних угод про вільну 

торгівлю та регіональну торгівлю, ефективно використовуючи нові технології і канали для 

освоєння міжнародного ринку. 

Слід зосередитися на підвищенні якості торгівлі в східних районах країни, збільшити частку 

торгівлі в центральних і західних районах, розширювати відкритість північно-східних районів, 

одночасно вносячи інновації в механізми міжрегіонального співробітництва. 

Необхідно посилити систематичне керівництво підприємствами різних типів, щоб підвищити 

конкурентоспроможність як великих зовнішньоторговельних компаній, так і середніх і малих 

підприємств. 

Крім того, рекомендовані заходи щодо оптимізації структури експорту та імпорту, 

впровадження інноваційних форм торгівлі і створення майданчиків для стимулювання 

зовнішньої торгівлі. 

У цьому році Китаю вдалося зберегти стабільність у зовнішньоторговельній сфері, попри збої 

через пандемію COVID-19. 

За даними митної служби, за перші 10 місяців 2020 року китайська зовнішня торгівля товарами 

зросла на 1,1% у річному обчисленні. У порівнянні з трьохквартальним показником, що склав 

0,7%, темпи зростання прискорилися. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201110/575271.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай надасть більше позитивної енергії відновленню світової економіки 

10.11.2020|16:09|Міжнародне радіо Китаю 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201110/575271.html
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Китай буде неухильно просувати формування світової економіки відкритого типу і додасть 

більше позитивної енергії відновленню світової економіки, – зазначив 9 листопада на прес-

конференції представник МЗС КНР Ван Веньбінь. 

Цю заяву він зробив у відповідь на питання про стабільне відновлення китайської економіки, 

яке показали останні дані Державного статистичного управління КНР, Міністерства комерції та 

Головного митного управління КНР. 

За словами дипломата, в даний час Китай домігся значних результатів у протиепідемічній 

роботі, соціально-економічний розвиток країни стабільно відновлюється, що в повній мірі 

демонструє гнучкість і потенціал розвитку. За прогнозами Міжнародного валютного фонду і 

низки інших провідних міжнародних фінансових структур Китай буде єдиною великою 

економікою світу, яка зможе зберегти позитивне зростання в цьому році. 

Ван Веньбінь підкреслив, що разом з поступовим відновленням китайської економіки та 

активним формуванням нової стратегії розвитку роль Китаю у стимулюванні відновлення 

світової економки буде більш очевидним. Як найбільша країна з населенням у 1,4 млрд людей 

і середнім класом кількістю 400 млн, а також найперспективнішим ринком у світі, «двері 

відкритості Китаю будуть відкриватися все ширше, а можливостей для розвитку буде ставати 

все більше». «Ми маємо намір разом з іншими країнами продовжувати посилювати 

протиепідемічне співробітництво, активно підтримувати стабільність глобального виробничого 

ланцюжка і ланцюжка поставок, неухильно сприяти формуванню світової економіки відкритого 

типу, щоб надати більше позитивної енергії у відновлення світової економіки», – зазначив він. 

За перші три квартали цього року, всупереч впливу епідемії на світову економку, зріс товарообіг 

Китаю з АСЕАН, Європейським союзом, США, Японією, Південною Кореєю та іншими країнами. 

Прямі нефінансові інвестиції китайських підприємств у країни ініціативи «Один пояс і один 

шлях» склали 13,02 млрд доларів, що на 29,7% більше показника за аналогічний період 

минулого року, додав китайський дипломат. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201110/575263.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Акції китайських фінтех-гігантів рекордно впали 

12.11.2020|10:35|Хвиля 

Акції Фінтех-гігантів втратили в ціні 290 млрд доларів. 

Гіганти технологічного сектора економіки Китаю пережили історичний обвал котирувань на 

біржах Шанхая, Шеньчженя і Гонконгу. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201110/575263.html
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Про це повідомляє Хвиля з посиланням на Finanz.ru 

Акції Фінтех-гігантів втратили в ціні 290 млрд доларів після того, як Державна адміністрація 

регулювання ринків КНР оголосила про плани покінчити з антиконкурентними практиками. 

Йдеться про такі практики, як обов'язкова ексклюзивність (заборона продавати продукцію на 

інших платформах), нав'язування послуг і диференціація клієнтів на основі даних про їх витрати. 

Так, акції Alibaba впали на 9,8% в середу і 14,4% за два дні. Капіталізація найбільшого 

китайського онлайн-рітейлера зменшилася на 117 млрд доларів. 

Папери Tencent впали на 11,4%, капіталізація скоротилася на 75 млрд доларів. Акції JD.com 

подешевшали на 17,2%, капіталізація зменшилася на 23 млрд доларів. Акції Xiaomi обвалилися 

на 12,1%, а Meituan - на 11%. 

За оцінками аналітиків, антимонопольна реформа означає кінець епохи, вона фундаментально 

змінить конкурентне середовище для китайських інтернет-компаній. 

Нагадаємо, з початку цього тижня нафта подорожчала більш ніж на 12% на тлі новин про успіх 

випробувань вакцини від COVID-19 американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. На 

ранкових торгах лондонської біржі ICE Futures січневі ф'ючерси на північноморську нафтову 

суміш Brent 12 листопада подорожчали на 0,13 долара, або на 0,3%, склавши 43,93 за барель. 

На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX грудневі ф'ючерси на американську 

нафту WTI зросли в ціні на 0,16 долара, або на 0,39%, склавши 41,61 долар за барель. 

Як повідомляла «Хвиля», хакери атакували популярні Telegram-канали Reddit і Baza. Хакерам 

вдалося зламати Telegram-канал форуму Reddit з 236 тис. передплатників. Зловмисники 

пропонували розмістити рекламу на каналі, але спочатку просили завантажити на комп'ютер 

відео з «Яндекс.Діск». Після відкриття файлу адміністрація Reddit вже не змогла зайти на канал. 

У пропонованому хакерами файлі було шкідливе програмне забезпечення Promotion Video. scr 

- HEUR: Backdoor. Win32. Agent. Gen для надання віддаленого доступу до ПК. 

Джерело: https://news.hvylya.net/219217-akcii-kitayskih-finteh-gigantov-rekordno-ruhnuli 

________________________________________________________________________________ 

День холостяка. Alibaba встановила новий рекорд продажів у Китаї 

12.11.2020|10:51|НВБізнес 

Alibaba Group встановила новий рекорд продажів у День самотніх людей (або День холостяків), 

який відзначається в КНР щорічно 11 листопада. 

За підсумками акції, що розтягнулася на кілька днів, компанія продала товарів на 498,2 млрд 

юанів ($75,1 млрд). Минулорічний рекорд продажів — $38 млрд — був побитий вже в перші 30 

хвилин 11 листопада, повідомляє The Wall Street Journal. 

https://news.hvylya.net/219217-akcii-kitayskih-finteh-gigantov-rekordno-ruhnuli
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Цього року акції, приурочені до Дня самотніх людей, або Дня холостяка, діяли на платформах 

Alibaba протягом трьох перших днів листопада, а також 11 листопада. Таким чином, компанія 

розраховувала знизити тиск на логістичну сферу, а також дати покупцям і продавцям більше 

часу на планування угод. 

День самотніх людей — не зовсім традиційне китайське свято. Студенти КНР придумали його в 

1990-і роки на противагу Дню святого Валентина. Дату 11 листопада було обрано не випадково 

— на думку віруючих у магію цифр китайців, число 11.11 нагадує «голі гілки» — так у Китаї 

називають самотніх чоловіків і жінок. 

Alibaba влаштовує масштабні розпродажі 11 листопада з 2009 року. І, незважаючи на те, що цю 

традицію підхопили компанії-конкуренти, розпродажі у День самотніх людей асоціюються саме 

з Alibaba. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/alibaba-kompaniya-pobila-vlasniy-rekord-na-

tradiciynomu-rozprodazhu-na-den-holostyaka-50123563.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Укладена найбільша у світі угода про вільну торгівлю 

15.11.2020|Deutsche Welle 

Китай та ще 14 азіатсько-тихоокеанських держав підписали найбільшу в світі угоду про вільну 

торгівлю. Вона охоплює 2,2 мільярда людей. 

Китай уклав найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю з 14 азіатсько-тихоокеанськими 

країнами. Її підписали у неділю, 15 листопада, під час віртуального саміту країн Південно-

Східної Азії (Asean) у столиці В'єтнаму Ханої. Підписанню цієї угоди передували вісім років 

переговорів між країнами-учасницями. 

Угоду «Регіональне, всебічне економічне партнерство» (RCEP) уклали Китай, В'єтнам, Сінґапур, 

Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М'янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, 

Південна Корея та Нова Зеландія. Вона охоплює 2,2 мільярда людей та близько третини 

світового економічного виробництва. 

Завдяки цьому документу країни домовилися про зниження тарифів і встановлення загальних 

для усіх учасників угоди правил торгівлі. Домовленості стосуються торгівлі, послуг, інвестицій, 

електронної комерції, телекомунікації та авторських прав. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/alibaba-kompaniya-pobila-vlasniy-rekord-na-tradiciynomu-rozprodazhu-na-den-holostyaka-50123563.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/alibaba-kompaniya-pobila-vlasniy-rekord-na-tradiciynomu-rozprodazhu-na-den-holostyaka-50123563.html
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На думку експертів, угода сприятиме економічній інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні та протидіятиме протекціоністським тенденціям, пише dpa. Крім того, цей пакт є 

великим успіхом для Пекіна на тлі триваючої торговельної війни із США. 

До кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, країни RCEP становили 29 відсотків від 

світового обсягу торгівлі - трохи менше, ніж ЄС, який складав 33 відсотки. Тепер експерти 

очікують, що частка спільноти RCEP збільшиться. 

«RCEP перекроє економічну та стратегічну карту Індо-Тихоокеанського регіону», - сказав 

Джеффрі Вілсон з Австралійського інституту стратегічної політики і припустив, що угода «дасть 

поштовх» зусиллям з відновлення економіки після пандемії. 

Угоді передував 31 раунд переговорів та 18 зустрічей міністрів. Терміни її укладення зривалися 

шість разів. Згодом її доля залежала від Індії, керівництво якої виступало проти низки пунктів 

угоди. Утім, наприкінці 2019 року Індія відмовилась від переговорів і шлях до угоди був 

відкритий. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3lJVt  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

https://p.dw.com/p/3lJVt
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

 

Сі Цзіньпін виступив з промовою на 3-му Паризькому форумі миру 

13.11.2020|11:00|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін виступив з промовою в режимі відеозв'язку на 3-му Паризькому форумі 

миру, закликавши до колективної боротьби з пандемією нової коронавірусної інфекції /COVID-

19/, стимулювання процесу відновлення і захисту миру. 

Сі Цзіньпін зазначив, що глобальна ситуація швидко змінюється, продовжують виникати 

традиційні й нетрадиційні загрози безпеці, на міжнародній арені наростають нестабільність і 

невизначеність. 

«Глобальні загрози і виклики вимагають глобальної відповіді», — заявив голова КНР. У зв'язку з 

цим він висунув три ініціативи. 

По-перше, він закликав до солідарності та взаємодопомоги у спільній боротьбі з пандемією 

коронавірусу, яка продовжує сіяти хаос на планеті. 

«Ми повинні поставити людей і їх життя на перше місце», — підкреслив голова КНР і наголосив 

на винятково важливій керівній ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я /ВООЗ/ у 

глобальній протидії COVID-19. 

Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжить ділитися досвідом у діагностиці та лікуванні 

коронавірусу, надавати допомогу необхідними медичними засобами та виконає обіцянку 

зробити китайські вакцини глобальним суспільним благом. 

Він додав, що Китай допоможе міжнародній спільноті та особливо країнам, що розвиваються 

підвищити готовність до надзвичайних ситуацій у сфері громадської охорони здоров'я, і 

закликав до побудови людської спільноти гігієни та здоров'я. 

По-друге, Сі Цзіньпін вказав на важливість відкритості та співпраці для колективного 

стимулювання процесу відновлення. 

Він заявив, що Китай буде дотримуватися нової концепції розвитку, впроваджувати нову 

парадигму розвитку і домагатися високоякісного розвитку, зберігаючи прихильність 

поглибленню реформ і розширення відкритості світу. 

КНР буде працювати разом з іншим міжнародним співтовариством над стабілізацією 

глобальних виробничо-збутових ланцюжків і побудовою відкритої світової економіки. 

Китай, за словами Сі Цзіньпіна, буде рішуче просувати ініціативу «Групи 20» з припинення 

обслуговування боргів найбідніших країн і брати активну участь у міжнародному співробітництві 

в галузі розвитку. 
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Китай складе план реалізації оголошеної раніше ініціативи з розширення національної участі у 

зусиллях, спрямованих на досягнення пікового рівня викидів CO2 до 2030 року і вуглецевої 

нейтральності до 2060 року. 

Сі Цзіньпін нагадав, що в 2021 році Китай, Євросоюз і Франція проведуть міжнародні 

конференції з біорізноманіття, зміни клімату та охорони природи. Китайська сторона, за його 

словами, має намір використовувати ці можливості для поглиблення співпраці у відповідних 

сферах. 

По-третє, голова КНР закликав відстоювати справедливість, щоб колективно захищати мир в 

усьому світі. 

Він вказав на важливість дотримання принципу мирного співіснування, поваги права на 

розвиток інших країн і їх незалежного вибору шляхів і моделей розвитку. 

«Ми повинні відстоювати мультилатералізм, протистояти унілатералізму, гегемонізму і політиці 

сили, відкидати будь-які форми тероризму і акти екстремізму», — сказав Сі Цзіньпін, 

закликавши до колективних зусиль на захист рівності, справедливості, миру і безпеки у світі. 

Він підкреслив, що Китай проводить незалежну мирну зовнішню політику і прихильний шляху 

мирного розвитку. 

Сі Цзіньпін закликав всі країни захищати міжнародне право і базові норми міжнародних 

відносин, займати позицію виходячи із суті справи, підніматися над ідеологічними забобонами 

і конфронтацією. 

Китай готовий посилювати контакти і координацію з Францією та іншими країнами, відігравати 

позитивну роль у політичному врегулюванні міжнародних і регіональних проблем, у збереженні 

миру і стабільності у світі, зазначив він. 

Сі Цзіньпін назвав мир і розвиток лейтмотивом епохи і непереборною історичною тенденцією. 

«З урахуванням тих викликів, з якими зіткнулося людство, країни потребують зміцнення 

згуртованості, а не зведення бар'єрів, просування співробітництва, а не розпалювання 

конфліктів», — зазначив він. 

Голова КНР закликав до колективних зусиль для побудови спільноти єдиної долі людства на 

благо народів усіх країн світу. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201113/577274.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201113/577274.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Перший в світі супутник 6G відправив на орбіту Китай 

08.11.2020|08:06|Аргумент 

Китай відправив на орбіту перший в світі тестовий супутник мережі 6G, який повинен показати, 

наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління. 

Про це повідомляє ВВС. 

Супутник успішно вийшов на орбіту разом з 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань в 

провінції Шаньсі. 

Експериментальний апарат 6G розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and 

Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією 

Beijing MinoSpace Technology. 

Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення 

швидкості передачі даних, у багато разів перевищує можливу швидкість 5G. 

Джерело: http://argumentua.com/novosti/pershii-v-sv-t-suputnik-6g-v-dpraviv-na-orb-tu-kitai  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї розробили пілотований реактивний летючий самокат 

12.11.2020|16:06|Міжнародне радіо Китаю 

Китайський дослідницький інститут ракетної техніки /CALT/, провідний розробник ракет у країні, 

розробив летючий самокат з реактивними двигунами, який може досягати висоти 1 км з 

людиною на борту. 

Фотографії літального апарату були опубліковані у вівторок в акаунті відомства у соцмережі 

WeChat. У своєму пості інститут відзначив, що цей самокат є першим у своєму роді в Китаї і може 

бути використаний для повітряних робіт, пожежогасіння, ліквідації наслідків стихійних лих, 

пошуково-рятувальних операцій та ін. Він також може функціонувати як безпілотна платформа 

для доставки вантажів у надзвичайних ситуаціях. 

Самокат здатний нести до 80 кг корисного навантаження. Максимальна дальність його польоту 

складає 20 км. Спроєктований для польоту на висоті нижче 100 метрів, він при цьому може 

злітати вгору на 1 км від землі, повідомили в CALT. 

http://argumentua.com/novosti/pershii-v-sv-t-suputnik-6g-v-dpraviv-na-orb-tu-kitai
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Літальний апарат приводять в рух п'ять міні-турбореактивних двигунів, які встановлені у 

середині борту. Паливо для двигунів надходить з рюкзака пілота, який може стояти вертикально 

на борту, використовуючи контролер і центр тяжкості корпусу для управління польотом. 

За повідомленням CALT, заправка самоката може здійснюватися в дорозі. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201112/576819.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї відбулися успішні випробування першого безпілотного підвісного потяга 

14.11.2020|16:00|Міжнародне радіо Китаю 

Це не наукова фантастика, а потяг, який існує в реальному світі. 9 листопада перший в Китаї 

підвісний потяг власного виробництва здійснив пробну безпілотну поїздку. За раз такий 

транспортний засіб здатен перевозити 300-400 пасажирів, а за годину – до 10 тис. пасажирів. 

Це удвічі менше за потужності метро, але зате виробництво цього виду транспорту потребує 

лише четвертої частини від фінансування метрополітену. Крім того, під час поїздки на такому 

потязі пасажири матимуть змогу милуватися блакитним небом. 

 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/culture/3425/20201114/577540.html  

________________________________________________________________________________  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201112/576819.html
http://ukrainian.cri.cn/culture/3425/20201114/577540.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай прагне до згуртованості з країнами регіону в боротьбі з епідемією і відновленні економіки 

12.11.2020|11:25|Міжнародне радіо Китаю 

Майбутні зустрічі лідерів країн Східної Азії з питань співробітництва повинні послати важливі 

сигнали про зміцнення довіри і згуртованості, поглиблення протиепідемічної співпраці, 

зосередження уваги на економічному розвитку, а також належному вирішенні розбіжностей, 

заявив заступник міністра закордонних справ КНР Ло Чжаохуей. 

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян візьме участь у 23-й зустрічі керівників Китай-АСЕАН /10+1/, 

23-й зустрічі керівників АСЕАН-Китай-Японія-Республіка Корея /10+3/, 15-му Східноазіатському 

саміті, 4-му засіданні лідерів щодо Угоди з Всеосяжного регіонального економічного 

партнерства /RCEP/, а також Діловому та інвестиційному саміті АСЕАН, які пройдуть з 12 по 15 

листопада в режимі відеоконференцій. 

На майбутній зустрічі в форматі 10+1 Китай запропонує близько 20 ініціатив співробітництва та 

практичних заходів з відновлення економічного зростання, поглиблення протиепідемічної 

співпраці, а також підвищення якості та рівня відносин між Китаєм і АСЕАН з метою побудови 

ще більш тісної спільноти єдиної долі Китаю і АСЕАН, заявив заступник міністра закордонних 

справ КНР. 

На Діловому та інвестиційному саміті АСЕАН Китай також висуне низку важливих пропозицій 

щодо зміцнення торговельного та інвестиційного співробітництва, розвитку співпраці у сфері 

регіональних виробничо-збутових ланцюжків. 

Під час зустрічей прем'єр Держради КНР Лі Кецян і керівники країн-учасниць проведуть 

поглиблений обмін думками з питань розширення масштабів взаємовигідного торгово-

економічного співробітництва, пом'якшення наслідків епідемії, підтримки стабільності 

виробничо-збутових ланцюжків, сприяння відновленню економіки регіону і стійкого розвитку, 

зазначив Лі Ченґан. 

«На даний момент всебічні переговори з RCEP повністю завершені, а також завершено 

юридичний аналіз всіх текстів. Всі сторони активно ведуть переговори про підписання угоди під 

час майбутнього саміту», – додав він. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201112/576797.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201112/576797.html
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Сі Цзіньпін: ВООЗ має відігравати вирішальну роль у боротьбі з COVID-19 

13.11.2020|11:27|LB.UA 

Він повідомив, що Китай продовжить надавати допомогу в лікуванні коронавірусу. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повинна відігравати вирішальну роль у боротьбі 

з пандемією COVID-19.  

Про це під час Третього Паризького форуму миру заявив голова КНР Сі Цзіньпін.  

Він повідомив, що Китай продовжить надавати допомогу в лікуванні коронавірусу. 

«Нам необхідно зробити так, щоб ВООЗ відігравала вирішальну, лідерську роль у просуванні 

спільних глобальних ініціатив у боротьбі з COVID-19. Китай продовжить ділитися з іншими 

гравцями досвідом стримування вірусу і знаннями в галузі діагностики та терапії, а також 

надавати допомогу необхідними медичними засобами», - сказав глава КНР. 

Він також наголосив, що Китай зробить усе можливе, щоб зробити свої національні вакцини 

загальнодоступними для всіх країн. 

«Китай виконає своє зобов'язання з перетворення китайських вакцин в глобальне суспільне 

благо. Китай допоможе світовій спільноті, особливо країнам, що розвиваються, підвищити 

готовність до надзвичайних ситуацій у сфері управління охорони здоров'я», - зазначив Сі 

Цзіньпін. 

Китайський лідер також повідомив, що офіційний Пекін працюватиме разом із міжнародним 

співтовариством над стабілізацією глобальних виробничо-збутових ланцюжків і побудовою 

відкритої світової економіки. 

«Китай рішуче просуватиме ініціативу Великої двадцятки з припинення обслуговування боргів 

найбідніших країн та братиме активну участь у міжнародному співробітництві в галузі 

розвитку», - заявив голова КНР. 

Нагадаємо, 11 листопада у Парижі розпочався ініційований президентом Франції Еммануелем 

Макроном Третій Паризький форум миру, який зібрав іноземних лідерів, генеральних 

директорів великих транснаціональних корпорацій, а також представників громадянського 

суспільства, щоб проаналізувати та виробити комплекс заходів, які повинна прийняти світова 

спільнота у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

Джерело: https://lb.ua/world/2020/11/13/470513_si_tszinpin_vooz_maie_vidigravati.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
На українському ринку з'явиться новий китайський бренд автомобілів 

01.11.2020|12:12|Економічна Правда 

Китайська корпорація Chery Automobile незабаром планує завезти на український ринок 

автомобілі нового бренду. 

Про це повідомляє autonews. 

Новий бренд називається Jetour, підкорювати український ринок компанія планує поки за 

допомогою єдиного кросовера Jetour X70. 

Видання пише, що в компанії позиціонують кросовер, як молодіжний і планують здивувати 

хорошою ціною. 

«Але ось повідомлять прайс трохи пізніше, під час онлайн презентації в кінці листопада», - 

резюмували в autonews. 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/1/666811/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україні вперше почали випускати карти китайського конкурента Visa і MasterCard 

03.11.20|12:17| LB.ua 

ПриватБанк і UnionPay планують запуск цифрових платіжних продуктів, які дозволять 

використовувати переваги платіжної системи без відвідування банку і отримання фізичних 

карток. 

ПриватБанк відкриває в Україні випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay 

International. Про це повідомила прес-служба банку. 

«Випуск ПриватБанком перших українських карток UnionPay – це нові можливості для наших 

клієнтів і банку в рамках інтеграції в світову фінансову систему. Ці картки в першу чергу будуть 

корисні тим, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-Східної Азії або веде бізнес з 

китайськими партнерами. Крім того, карти ПриватБанк UnionPay відкривають українцям нові 

переваги глобального шопінгу на торгових майданчиках – партнерах найбільшої світової 

платіжної системи «, – заявив глава правління ПриватБанку Петро Крумханзл. 

У банку також відзначили, що клієнти можуть оформити безконтактні кредитні картки UnionPay 

«Універсальна» рівня Classic і Gold і отримати їх з 6 листопада в столичних відділеннях банку. 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/1/666811/
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«Найближчим часом ПриватБанк і UnionPay планують запуск цифрових платіжних продуктів, які 

дозволять використовувати переваги платіжної системи без відвідування банку і отримання 

фізичних карт», - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Національний банк погодив умови і порядок діяльності 

китайської платіжної системи UnionPay International в Україні. UnionPay стала четвертою 

міжнародную картковою платіжною системою в Україні після MasterCard, Visa і American 

Express. 

Джерело: 

https://rus.lb.ua/economics/2020/11/03/469692_ukraine_vpervie_nachali_vipuskat.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол України в КНР Сергій Камишев зустрівся з Заступником міністра сільського господарства 

і сільських справ КНР Чжан Таолінєм 

03.11.20|17:18|Посольство України в Китаї  

3 листопада ц.р. Посол України в КНР Сергій Камишев зустрівся з Заступником міністра 

сільського господарства і сільських справ КНР Чжан Таолінєм. Зустріч стала першою в 

Міністерстві, яке досі було закрите для відвідувачів через заходи безпеки у зв’язку з 

коронавірусом.  

Заступник міністра висловив сподівання на подальше поглиблення двостороннього 

співробітництва у сфері  сільського господарства, яке протягом останніх років активно 

розвивається між Україною та Китаєм. Зокрема, китайська сторона запропонувала 

розширювати взаємодію між країнами у сфері АПК у частині наукових досліджень, інвестицій і 

торгівлі. 

Посол С.Камишев відзначив зростання торгового обороту сільськогосподарськими продуктами 

між країнами та, у цьому контексті, закликав китайську сторону сприяти зняттю обмежень з 

імпорту української курятини в Китай, а також розширенню китайського ринку для нових видів 

сількогосподарської продукції України. 

Сторони також відзначили ефективність проведення засідань Підкомісії з питань 

співробітництва у галузі сільського господарства Комісії зі співробітництва між Урядом України 

та Урядом КНР і домовились продовжити узгодження дат її Восьмого засідання. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1688738904627937  

________________________________________________________________________________ 

https://rus.lb.ua/economics/2020/11/03/469692_ukraine_vpervie_nachali_vipuskat.html
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1688738904627937
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Китай-Україна-ЄС: УЗ розширює географію контейнерних перевезень 

04.11.20|12:30| Економічна правда 

«Укрзалізниця» завершує переговори про підписання договорів про контейнерні перевезення 

в Європу і Азію, на фінальному етапі – переговори про підписання довгострокових угод про 

надання послуг з компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany. 

Про це заявив виконавчий директор філії «ЦТС» Ліски «Едвін Берзіньш, передає прес-служба УЗ. 

«Підприємство обговорює можливість здійснення транзитних контейнерних перевезень за 

маршрутом Китай - ЄС через територію України. Оператором виступатиме філія» ЦТС «Ліски» АТ 

«Укрзалізниця». 

На фінальному етапі – переговори про підписання довгострокових угод про надання послуг з 

компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany. Домовленість з DHL передбачає 

перевезення контейнерних вантажів по всій території України з наданням комплексу послуг 

«під ключ» на терміналах філії «ЦТС» Ліски «, - йдеться в повідомленні. 

Відзначається, що разом з PKP Cargo Connect будуть здійснюватися перевезення контейнерних 

поїздів з / на станціях залізниць України на станціях Польщі з подальшим перевезенням 

одержувачам по всій території ЄС. Домовленість з BTLC Germany передбачає перевезення 

вантажів в поєднанні Китай – Україна / ЄС та в зворотному напрямку. 

«Україна займає стратегічно важливу позицію на транспортних шляхах між Європою та Азією. 

Раніше цей потенціал майже не використовувався. 

Тому зараз один з пріоритетів керівництва Укрзалізниці – розкрити можливості залізничних 

транспортних шляхів України і разом з партнерами зі Сходу і Заходу налагодити взаємовигідну 

систему міжнародних контейнерних перевезень», - сказав Берзіньш. 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/11/4/666907/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол України в Китаї Сергій Камишев та представники Посольства зустрілись з делегацією 

Народного уряду провінції Ганьсу на чолі з її віцегубернатором паном Чен Сяобо 

07.11.2020|02:37|Посольство України в Китаї  

6 листопада Посол України в Китаї Сергій Камишев та представники Посольства України в КНР у 

рамках візиту до м. Шанхай для участі в Китайській міжнародній виставці імпортних товарів 

(СІІЕ) зустрілись з делегацією Народного уряду провінції Ганьсу на чолі з її віцегубернатором 

паном Чен Сяобо. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/11/4/666907/
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Провінція Ганьсу, вздовж якої проходить 1600 кілометровий відрізок древнього торгового 

«Шовкового шляху», до недавнього часу була одним з найменш розвинених регіонів країни. 

Однак, вже цього року провінція увійшла до трійки регіонів-лідерів КНР по приросту ВВП, в якій 

активно розвивається інфраструктура, гірничо-видобувна галузь та виробництво.  

У ході бесіди сторони обговорили можливі сфери співробітництва та «точки дотику» для 

нарощування товарообігу, поглиблення співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один 

шлях», зокрема, у галузях інфраструктури та культурних обмінів. 

Зустріч стала важливою частиною роботи Посольства у частині посилення міжрегіонального 

співробітництва між областями України та провінціями КНР. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1692048040963690 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол України в Китаї Сергій Камишев зустрівся з делегацією м.Харбін (провінція Хейлунцзян) 

на чолі з мером цього міста Сунь Чже 

07.11.2020|03:35|Посольство України в Китаї  

6 листопада Посол України в Китаї Сергій Камишев зустрівся з делегацією м.Харбін (провінція 

Хейлунцзян) на чолі з мером цього міста Сунь Чже. 

Під час зустрічі сторони обмінялися пропозиціями щодо активізації контактів на рівні регіонів 

України та КНР у 2021 році, адже китайське місто Харбін та провінція Хейлунцзян традиційно 

мають найбільш динамічні зв’язки з регіонами України, зокрема з Житомирською, Луганською, 

Харківською областями, на основі угод про співробітництво та побратимські зв’язки. 

Передбачається, що в найближчій перспективі м.Харбін виступить ініціатором низки спільних 

заходів, що мають активізувати торговельно-економічну та науково-освітню співпрацю з 

Україною. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1692086164293211 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська Sinohydro подасть позов до міжнародного арбітражу за розірвання «Укравтодором» 

контракту на реконструкцію об'їзної дороги Житомира 

12.11.2020|18:46|Інтерфакс-Україна 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1692048040963690
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1692086164293211
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Китайська компанія Sinohydro Corporation Limited має намір подати в міжнародний арбітраж 

позов за розірвання Державним агентством автомобільних доріг України («Укравтодор») 

контракту на реконструкцію об'їзної дороги навколо Житомира. 

Згідно із заявою компанії в середу, Sinohydro вважає несправедливим те, що «Укравтодор», не 

зумівши ефективно виконати договірні зобов'язання, в односторонньому порядку вирішив 

розірвати контракт тоді як Рада з врегулювання суперечок (створений відповідно до контракту 

разом з «Укравтодором» в травні 2020 року ) ще розглядає спори навколо цього контракту і вже 

виніс рішення по деяким з них, дозволивши Sinohydro продовжити контракт. 

У Sinohydro підкреслюють: несвоєчасна передача «Укравтодором» ділянки землі під об'єкт 

громадського користування, внесення ряду проєктних змін, не передбачених контрактом, 

невиконання зобов'язань по оплаті, а також форс-мажор у вигляді епідемії COVID-19 і безліч 

інших чинників вплинули на графік реалізації проєкту і привели до порушення термінів 

виконання робіт. 

«З червня 2020 року, опинившись в несприятливу екологічну ситуацію, викликаної тим, що 

«Укравтодор» не провів у визначений термін проміжну оплату за будівельні роботи, і 

триваючим впливом епідемії COVID-19, Sinohydro авансованих понад 5 млн євро, щоб виконати 

свої договірні зобов'язання і скоротити відставання від графіка», – відзначають компанії. 

Підкреслюється, що в порівнянні з іншими ділянками доріг, що будуються в Україні в цей же час, 

даний проєкт реалізується досить швидкими темпами і вже наближається до завершення. 

«В обставинах, що склалися Рада по врегулюванню суперечок прийняв рішення щодо першого 

спору за контрактом, ініційованого Sinohydro у вересні 2020 року. Він погодився на 87 днів 

продовжити термін виконання підрядником будівельних робіт. Однак коли Рада приступила до 

розгляду як мінімум чотирьох суперечок про відшкодування збитків компанії Sinohydro, 

«Укравтодор» несподівано повідомив про розірвання контракту», – наголошується в 

повідомленні. 

У Sinohydro також заявили, що 2 листопада 2020 року, після того, як Рада з врегулювання 

суперечок ухвалив, що у «Укравтодору» не було достатніх підстав для припинення дії контракту 

в односторонньому порядку, «Укравтодор» відмовився вести діалог і пред'явив до Sinohydro 

претензії по гарантії виконання робіт. 

У відповідь Sinohydro заявила, що подасть позов до міжнародного арбітражу, щоб захистити 

свої законні інтереси. 

В даний час будівельні роботи на цьому об'єкті не ведуться. 

«Компанії складно зрозуміти, чому раз по раз «Укравтодор» аналогічним чином розриває угоди 

з підрядниками, в тому числі з іншими зарубіжними компаніями. У Sinohydro вважають, що такі 
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дії «Укравтодору» значно послаблять бажання іноземних підрядників брати участь в 

будівельних проєктах держагентства», – відзначається в повідомленні. 

Як повідомлялося, в середині «Укравтодор» ініціював розірвання контракту з китайською 

компанією Sinohydro Corporation Limited через порушення його умов, низькі темпи і погана 

якість робіт.  

Джерело: https://interfax.com.ua/news/economic/702931.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

До Києва прибув третій поїзд із Китаю за новим експериментальним маршрутом 

13.11.2020|17:38|Укрінформ 

На столичну станцію Київ-Ліски прибув третій поїзд із Китаю, який пройшов новим 

експериментальним маршрутом. 

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ, логістика цього маршруту була розроблена 

командою керівника контейнерних перевезень АТ «Укрзалізниця» Едвінса Берзиньша. 

«У його складі було перевезено 41 сорокафутовий контейнер із взуттям, виробами з кольорових 

металів, медичним та фармацевтичним обладнанням, товарами народного споживання та 

іншими збірними вантажами», - зазначили в АТ. 

«Укрзалізниця» прийняла вже сімнадцять поїздів з різних куточків Китайської Народної 

Республіки. Такі поїзди йдуть з Уханя та Дзінаньнаня та везуть по 43 контейнери з 

різноманітними вантажами: сульфат магнію, обладнання, алюмінієві рами, одноразові шприци, 

флакони ПЕТ та вироби легкої промисловості. Відстань перевезення, що складає понад 9 тис. 

кілометрів територіями чотирьох країн, поїзди долають за 15 діб. 

У компанії запевнили, що і надалі планують приймати поїзди з Китаю за новою логістичною 

схемою із подальшим збільшенням їхньої періодичності. 

Впровадження нових логістичних схем транспортування вантажів дозволяє залучити додаткові 

вантажопотоки і відкриває користувачам транспортних послуг нові можливості з доставки 

вантажів до місця призначення. Така робота проводиться комплексно з вирішенням актуальних 

питань тарифної політики, технічного переоснащення, удосконалення технології перевізного 

процесу та сервісу послуг. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3135833-do-kieva-pribuv-tretij-poizd-iz-

kitau-za-novim-eksperimentalnim-marsrutom.html  

________________________________________________________________________________ 

https://interfax.com.ua/news/economic/702931.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3135833-do-kieva-pribuv-tretij-poizd-iz-kitau-za-novim-eksperimentalnim-marsrutom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3135833-do-kieva-pribuv-tretij-poizd-iz-kitau-za-novim-eksperimentalnim-marsrutom.html
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Китай допоміг Україні скоротити дефіцит зовнішньої торгівлі у 2,5 раза 

13.11.2020|17:54|УНІАН 

Найбільшим торговельним партнером України за підсумками 9 місяців став Китай. 

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2020 року склав 2,944 млрд 

дол., що у 2,5 раза нижче дефіциту за аналогічний період попереднього року(7,204 млрд дол.). 

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за 

цей період скоротився на 5,6% - до 35,01 млрд дол., а імпорт скоротився на 14,3% - до 37,962 

млрд дол. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,92 (за січень-вересень 2019 року - 0,84), а 

зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 230 країнами світу. 

Найбільшим торговельним партнером України за підсумками дев'яти місяців став Китай. Обсяг 

експорту товарів до Китаю зріс на 86,1% - до 4,814 млрд дол., в той час, як обсяг імпорту з Китаю 

скоротився на 12,4% - до 5,793 млрд дол. 

Далі серед найбільших торгових партнерів - Польща: обсяг експорту товарів в цю країну склав 

2,33 млрд дол., скоротившись на 8%. Обсяг імпорту скоротився на 4,4% - до 2,87 млрд дол. 

В цілому експорт товарів з України в країни Євросоюзу за 9 місяців скоротився на 16,3% – до 

13,06 млрд дол., а імпорт товарів з країн ЄС скоротився на 10,5% - до 16,44 млрд дол. 

Попередні показники 

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом у 

2,399 мільярда доларів, що у 2,5 раза менше дефіциту за аналогічний період 2019 року (5,915 

мільярда доларів). 

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 

рік був зведений з дефіцитом в 3,633 млрд дол., що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік. В 

тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році зріс на 8,8% – до 10,723 млрд дол. 

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2020 року зведений з профіцитом в 

530,8 млн дол., тоді як за аналогічний період 2019 року спостерігався дефіцит в 4,199 млрд дол. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/deficit-zovnishnoji-torgivli-tovarami-ukrajini-

za-sichen-veresen-skorotivsya-u-2-5-raza-do-2-944-mlrd-dol-derzhstat-novini-ukrajina-

11218898.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.unian.ua/economics/finance/deficit-zovnishnoji-torgivli-tovarami-ukrajini-za-sichen-veresen-skorotivsya-u-2-5-raza-do-2-944-mlrd-dol-derzhstat-novini-ukrajina-11218898.html
https://www.unian.ua/economics/finance/deficit-zovnishnoji-torgivli-tovarami-ukrajini-za-sichen-veresen-skorotivsya-u-2-5-raza-do-2-944-mlrd-dol-derzhstat-novini-ukrajina-11218898.html
https://www.unian.ua/economics/finance/deficit-zovnishnoji-torgivli-tovarami-ukrajini-za-sichen-veresen-skorotivsya-u-2-5-raza-do-2-944-mlrd-dol-derzhstat-novini-ukrajina-11218898.html
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КИТАЙ – США 
 

Huawei хоче наздогнати США з виробництва чіпів і планує будівництво заводу в Шанхаї 

02.11.2020|19:15|НВ 

Китайська Huawei планує побудувати в Шанхаї завод з виробництва чіпів без комплектуючих з 

США. 

Китайський ТехноГігант Huawei планує відкрити власний завод в Шанхаї з виробництва чіпів без 

використання американських технологій. Про це пише Financial Times. 

Таким чином компанія планує радикально розв'язати проблему з поставками мікросхем для 

базових станцій 5G, що виникла через американських санкцій. Керувати заводом буде 

дослідний центр Shanghai IC R&D, який є партнером Huawei. 

Галузеві експерти вважають, що цей проєкт може допомогти Huawei, у якій немає досвіду у 

виробництві чіпів, знайти шлях до довгострокового виживання. 

За даними джерел видання, які знайомі з проєктом китайської компанії, таким чином Huawei 

збирається наздогнати США в мікроелектроніці до кінця 2022 року. Зокрема, до цього терміну 

компанія має намір налагодити виробництво 20-нм чіпів, які можна було б використовувати для 

виготовлення більшої частини її телекомунікаційного обладнання 5G. 

У той же час, на думку галузевих експертів, запланована нова виробнича лінія не допоможе 

бізнесу смартфонів Huawei. 

«Чипсети, необхідні для смартфонів, повинні проводитися на вузлах з більш передовими 

технологіями», - сказав керівник напівпровідникової галузі, поінформував про плани компанії. 

Відзначається, що виробництво чіпів в таких умовах менш ефективним і більш дорогим. Однак, 

Huawei може собі це дозволити, оскільки що обсяг напівпровідників, необхідний для базових 

станцій набагато менше, ніж для масового продукту на кшталт смартфонів. 

Нагадаємо, що готуючись до розширення санкцій США китайська Huawei закупила чіпів для 5G 

з запасом мінімум на рік. У травні цього року Сполучені Штати змінили один із стратегічних 

правил експорту, щоб блокувати поставки чіпів в Huawei Technologies. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/tech/huawei-bude-viroblyati-chipi-v-shanhaji-ostanni-novini-

50121547.html  

________________________________________________________________________________ 
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У Китаї «взяли до відома» перемогу Байдена, але вітати поки не збираються 

09.11.2020|17:56|Ліга.Новости 

У китайському МЗС відзначили, що будуть діяти згідно з міжнародними процедурами 

Влада Китаю ухилилися від відповіді, коли вони збираються вітати обраного президента США 

Джо Байдена з перемогою на виборах, а в міністерстві закордонних справ країни заявили, що 

Китай буде діяти «відповідно до міжнародної практики», передає CNN. 

У понеділок, 9 листопада, офіційний представник китайського МЗС Ван Веньбінь під час виступу 

на брифінгу зазначив, що Китай «взяв до відома перемогу Байдена <...> але результат загальних 

виборів буде визначено відповідно до законів та процедур Сполучених Штатів». 

Він також зазначив, що уряд Китаю «розгляне питання з вітанням відповідно до міжнародної 

практики». При цьому, китайські державні ЗМІ заявили, що відносини з США можуть бути 

«перезавантаженні на краще» - зокрема, в сфері торгівлі. 

Джерело: https://news.liga.net/world/news/kitay-prinyal-k-svedeniyu-pobedu-baydena-no-

pozdravlyat-poka-ne-sobiraetsya  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай привітав Байдена з перемогою на виборах 

13.11.2020|11:33|Громадське радіо 

Китай привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах. 

Про це AFP повідомило у Twitter. 

«Ми поважаємо вибір американського народу. Ми висловлюємо наші вітання Байдену і пані 

(обраній віцепрезидентці Камалі — ред) Гарріс», — сказав офіційний представник міністерства 

закордонних справ Китаю Ван Веньбінь на брифінгу, передає AFP Malay Mail. 

Джерело: https://hromadske.radio/news/2020/11/13/kytay-pryvitav-baydena-z-peremohoiu-na-

vyborakh 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Трампа заборонили інвестувати у компанії, пов’язані із китайськими військовими 

13.11.2020|03:44|УНІАН 

https://news.liga.net/world/news/kitay-prinyal-k-svedeniyu-pobedu-baydena-no-pozdravlyat-poka-ne-sobiraetsya
https://news.liga.net/world/news/kitay-prinyal-k-svedeniyu-pobedu-baydena-no-pozdravlyat-poka-ne-sobiraetsya
https://hromadske.radio/news/2020/11/13/kytay-pryvitav-baydena-z-peremohoiu-na-vyborakh
https://hromadske.radio/news/2020/11/13/kytay-pryvitav-baydena-z-peremohoiu-na-vyborakh
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Таким чином Вашингтон посилює тиск на Пекін після президентських виборів в США. 

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала наказ, яким забороняється інвестувати 

у компанії, що пов’язані із китайськими військовими. 

Мова йде про фірми, які або належать військовим, або ними контролюються, повідомляє УП з 

посиланням на Reuters. 

Таким чином Вашингтон посилює тиск на Пекін після президентських виборів в США, пише 

агентство. 

Такі дії можуть вплинути на найбільші компанії Китаю, зокрема телекомунікаційні China Telecom 

Corp Ltd, China Mobile Ltd та виробника обладнання для спостереження Hikvision. 

Таким чином у Трампа хочуть стримати інвестиційні компанії, пенсійні фонди та інші організації 

від покупки та продажу акцій 31 китайській компанії, які раніше Пентагон визначив як ті, що 

підтримуються китайськими військовими. 

Набуває чинності наказ із 11 січня. Окрім того, що американці не зможуть проводити будь-які 

операції із цінними паперами цих компаній, їм також заборонено купувати та продавати цінні 

папери китайським компаніям через 60 днів після включення її до переліку пов’язаних із 

Пекіном. 

«Китай все активніше використовує капітал Сполучених Штатів для отримання ресурсів і 

створення можливостей для розвитку і модернізації своїх військових, розвідувальних та інших 

засобів безпеки», - йдеться в наказі Білого дому. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/ssha-i-kitay-u-trampa-zaboronili-investuvati-u-

kitayski-kompaniji-pov-yazani-iz-viyskovimi-ostanni-novini-11217632.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.unian.ua/economics/other/ssha-i-kitay-u-trampa-zaboronili-investuvati-u-kitayski-kompaniji-pov-yazani-iz-viyskovimi-ostanni-novini-11217632.html
https://www.unian.ua/economics/other/ssha-i-kitay-u-trampa-zaboronili-investuvati-u-kitayski-kompaniji-pov-yazani-iz-viyskovimi-ostanni-novini-11217632.html
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АНАЛІТИКА 
«Економіка Китаю ще не вийшла із лісу. Більше ніж коли-небудь, необхідні ринкові реформи» – 

Юкон Хуан 

03.11.20|23:23| Carnegie endowment for international peace 

Успіх Китаю відновити пандемічну рецесію швидше, ніж інші великі економіки, не усунув 

невизначеності, пов’язаної з перспективами зростання Китаю. 

Широко розрекламована поїздка президента Сі Цзіньпіна до Шеньчжену цього місяця 

ознаменувала пріоритети реформ, які мають бути схвалені, коли цього тижня на п'ятому пленумі 

ЦК Комуністичної партії буде викладено 14-й п’ятирічний план. Цей план розвитку охоплює 

2021-2025 рр., і поряд із довгостроковим планом до 2035 р. має особливе значення через 

торгову війну із США та пандемію Covid-19. 

Ключові повідомлення, що випливають із зустрічі, а також виступ Сі в Шеньчжені та нещодавні 

брифінги для преси – це поєднання минулих тем та деякі нові повороти: соціалізм з 

китайськими характеристиками, „подвійна циркуляція” як рушій зростання, реформи на стороні 

пропозиції, досягнення вуглецевий нейтралітет, зміцнення фінансової системи, відкритість для 

іноземних інвестицій, забезпечення верховенства закону, а також стає більш інноваційним та 

самодостатнім у технологічному відношенні. 

Хоча багато з цих програм є продовженням постійної політики, вони набувають нової 

актуальності в сучасних умовах. Соціалізм з китайськими характеристиками протягом десятиліть 

є головною темою процесу реформ у Китаї. Такі високі, неоднозначні формулювання 

узгоджують неявну суперечність: роль ринкових сил в економіці, керованій державою. 

Політичний порядок денний третього пленуму, який Xi схвалив у 2013 році, часто робив різницю 

між тим, що ринки відіграватимуть «вирішальну» роль у розподілі ресурсів. Але плутанина 

зберігається, тому що в цьому ж документі підкреслюється, що «державна власність» є «ядром» 

економічної системи. 

Успіх Китаю відновити пандемічну рецесію швидше, ніж інші великі економіки, не усунув 

невизначеності, пов’язаної з перспективами зростання Китаю. Протягом останнього десятиліття 

ріст неухильно сповільнювався, і перспективи ще більше пом'якшувались торгово-технічною 

війною із США. 

Уряд, швидше за все, встановить нижчі та гнучкіші цілі зростання у п’ятирічному плані. У 

відповідь на напруженість у Вашингтоні Пекін також змінив напрямок діяльності: партійні ЗМІ 

заявили, що нова стратегія «подвійного обігу» є «новою схемою розвитку, при якій внутрішній 

та зовнішній ринки стимулюють один одного, а внутрішній ринок є головною опорою» . 
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Багато спостерігачів інтерпретували наголос на внутрішньому попиті як сприяння збільшенню 

споживання, але з цим наголосом можна переборщити. Зростання відбувається за рахунок 

інвестицій та збільшення продуктивності; споживання є наслідком економічного зростання, а 

не його двигуном. З ростом заробітної плати споживання домогосподарств у Китаї вже зростало 

швидше, ніж у будь-якій іншій порівнянній економіці, складаючи в середньому 9,7 відсотка 

щороку між 2011 і 2018 роками. 

Натомість середній показник у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку 

становить 1,9 відсотка. Поліпшення потенціалу для більш швидкого зростання споживання 

полягає у посиленні державних соціальних програмах для вирішення таких питань, як пандемія. 

Але це вимагатиме перестановки пріоритетів, враховуючи бюджетні обмеження. 

П'ятирічний план повинен включати безліч ініціатив для підтримки зростання – більшість 

продовження минулої політики. Але стратегії, які працювали добре, коли зростання було 

надзвичайно високим, потребують перегляду в той час, коли навіть обговорюється ціль 

зростання на 6 відсотків. Сьогодні стурбованість пов’язана з якістю та підвищенням 

продуктивності – отримання більшої віддачі від тієї ж суми інвестицій. Це вимагає від ринків 

більшої ролі. 

Рентабельність інвестицій у Китай зменшувалася і зараз вдвічі менша, ніж була десять років 

тому. Щоб змінити цю тенденцію, потенційні стратегії включають лібералізацію використання 

сільських земель, що робить процес урбанізації більш ефективним та покращує результати 

діяльності державних підприємств. 

П’ятирічний план повинен бачити, що посилення зв’язків між сільським та міським ринками 

землі та лібералізація вимог щодо проживання хукоу у великих містах може збільшити віддачу 

від інвестицій у інфраструктуру. Зусилля, спрямовані на подолання погіршення показників 

діяльності ДП, були на порядку денному протягом багатьох років, тому перевірка полягає в 

тому, чи буде на цей раз реалізовано наміри. 

Без перестановки ролі держави та ринкових сил темпи зростання Китаю, ймовірно, будуть 

продовжувати знижуватися – і навіть швидше, ніж раніше, якщо триватиме процес роз'єднання 

США та Китаю. 

Зміцнення верховенства права є пріоритетом для Сі. Значна частина публічних коментарів 

стосується того, чи робиться це для захисту китайського народу чи допомоги партії 

контролювати поведінку чиновників. Менше уваги приділяється взаємозв'язку між 

верховенством права та антикорупційною кампанією Сі. Кампанія, ймовірно, сповільнила 

ініціативу державних чиновників і зробила певну відмову від ризику. 

Звичайна мудрість говорить нам, що корупція, як правило, шкідлива для зростання, але Китай є 

непередбаченим – він швидко зростав, навіть коли корупція процвітала. Пояснення полягає в 
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подвійній економіці Китаю з паралельною приватною та державною діяльністю, яка створила 

стимул для корупційної взаємодії. 

Оскільки державний сектор приносить нижчу віддачу, ніж приватні фірми, діяльність, яка 

вимагає оренди, стала засобом передачі використання державних активів приватним 

підприємцям, які мали змогу приносити більші прибутки, завдяки чому можливе швидке 

зростання Китаю. 

Але руйнівні соціальні наслідки корупції стали нестерпними. Розрив корупційних відносин 

починається з чіткого визначення ролі партії, уряду та приватних підприємств та опори на 

верховенство права для стримування незаконної діяльності. 

Нарешті, коли Ден Сяопін виділив ключову роль особливих економічних зон, таких як 

Шеньчжень, в його історичному південному турі, рушійною силою були зв'язки з Гонконгом, 

враховуючи ключову роль міста у фінансах і торгівлі. Цього разу промова Сі прозвучала над 

Гонконгом, наголошуючи на Шеньчжені як на центрі генерального плану просування інновацій 

у Великій затоці. 

Ринки вітають економічний динамізм Шеньчжень, що відображається у приватних фірмах, таких 

як Huawei і Tencent, але їхнє майбутнє, а також інших, таких як ByteDance, загрожують 

каральними діями адміністрації Трампа. 

Отже, головним викликом 14-ї п’ятирічки, яка повинна бути офіційно затверджена в березні 

наступного року, є пошук способів поєднати сильні сторони приватного та державного секторів 

та просувати інновації, прикладом яких є Шеньчжень, одночасно пом'якшуючи стурбованість 

Заходу щодо велике суперництво влади та безпеки.  

Джерело: https://carnegieendowment.org/2020/10/29/china-s-economy-isn-t-out-of-woods-yet.-

more-than-ever-market-reforms-are-needed-pub-83103  

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Чи може Китай скористатися моментом?» – Джордж Магнус 

04.11.20|22:30| blogs.soas.ac.uk 

Цього тижня керівники Китаю зустрічаються в готелі, що охороняється в Пекіні, який належить 

Народно-визвольній армії. Йдеться про П’ятий пленум ЦК Комуністичної партії, тобто п’яте 

засідання Комітету, обране на 19 з’їзді партії в 2017 році. Певний тріумфалізм пронизує як його 

фон, так і зміст. 

https://carnegieendowment.org/2020/10/29/china-s-economy-isn-t-out-of-woods-yet.-more-than-ever-market-reforms-are-needed-pub-83103
https://carnegieendowment.org/2020/10/29/china-s-economy-isn-t-out-of-woods-yet.-more-than-ever-market-reforms-are-needed-pub-83103
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Тло – це повернення до економічного зростання після придушення Ковіда. Економіка 

відновилася до зростання близько 5 відсотків, принаймні зараз. Західний світ, що переживає 

пандемію, і Сполучені Штати відволікаються вибори, це додало керівництву нової впевненості 

в собі. Опір протидії іноземних політик Китаю щодо Тайваню, Гонконгу, Сіньцзяну та Південно-

Китайському морю було посилено, і існує самовдоволення щодо власних економічних 

досягнень Китаю порівняно з іншими країнами. 

Пленум також визначить рамки 14-ї п’ятирічки (2021-2025), яка побачить світ наступного року. 

У Китаї також існує довгострокова стратегія під назвою Vision 2035, на яку вже були спрямовані 

деякі програми, такі як China Standards 2035 – пропозиції щодо стандартів у технічному секторі. 

Чому 2035? З тієї простої причини, що пройшов половину шляху між столітньою датою 

заснування Комуністичної партії Китаю та 2049 роком з дня заснування самої Народної 

Республіки. Символіка та повідомлення цих ювілеїв є важливими в Китаї та для президента Сі, 

який, зрештою, проголосив у 2017 році, що «Уряд, військові, суспільство та школи, північ, 

південь, схід та захід – партія керує ними всіма «. 

Центральне місце в партії ніколи не викликало сумнівів у Китаї, але воно взяло на себе особливо 

вагому роль під керівництвом Сі, з ним на чолі. Подробиці зустрічі цього тижня, як і коли вони 

з’являться, будуть вивчатися з урахуванням цього, оскільки Сі використовує момент, щоб 

направити Китай, знову запозичуючи епоху маоїзму, до того, що офіційні ЗМІ назвали 

“автаркістською самодостатністю”, інакше відомий як власна версія роз'єднання Китаю. 

Це не означає, що Китай збирається закрити свої кордони та відрізатися від світу. Далеко не це. 

Те, що керівництво розвиватиме цього тижня та майбутнього, є тим, що президент Сі 

запропонував на початку цього року як «стратегію подвійного обігу». Тираж просто означає 

потік діяльності, що включає ланцюги постачання, випуск продукції, логістику, продажі та 

споживання. Подвійне стосується як внутрішнього, так і зовнішнього фокусу. Це справді 

«перебалансування», більш звичний і десятилітній термін. Але в цьому новому визначенні він 

приділяє більше уваги внутрішньому виробництву для внутрішнього споживання у світлі змін 

внутрішніх потреб та погіршення зовнішніх обставин. Деякі економісти вважають, що так званий 

подвійний обіг - це здебільшого риторика, а насправді попит на несумісні цілі, в тій мірі, що 

політичним заходам не можна сприяти ні тому, ні іншому. 

Зіткнувшись із більш ворожим зовнішнім середовищем та враховуючи, що є нульові шанси на 

ліберальні економічні реформи та перерозподіл на батьківщині, лідери КПК вважають, що вони 

повинні підтримувати жорсткий контроль над економічними та політичними ресурсами країни 

і прагнути все більше до стабільності, яка не є новою, і безпека, яка є. 

Безпека вже була сформульована раніше щодо захисту навколишнього середовища та 

енергетики, включаючи розробку нових та зелених джерел енергії, і це, безсумнівно, буде 
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ключовими середньостроковими цілями. Однак існують також нові сфери, для яких безпека 

стала важливою, і вони включають технології, продукти харчування та робочі місця. 

Внаслідок еволюції змагальних відносин із США та іншими країнами, оскільки вони впливають 

на торгівлю, інвестиції, технології та національну безпеку, Китай надає технології статус, який 

колись був зарезервований для розробки атомної бомби. Ядром цього сектору є 

напівпровідники, але навіть зараз він може задовольнити лише трохи більше чверті своїх 

потреб, і то лише на низькому рівні виробничого спектру. Тому він значною мірою залежить від 

імпорту, річна вартість якого перевищує вартість сирої нафти.  

Важливішим, ніж дії США проти TikTok та WeChat, а також загрозою виключити китайські фірми 

з американських фондових бірж стала заборона Вашингтона продажу чіпів Huawei та її філії 

HiSilicon, найбільшому китайському дизайнеру чіпів. США також встановили обмеження для 

компаній, що постачають найсучаснішого виробника чіпів у Китаї, міжнародну корпорацію 

Semiconductor Manufacturing. Це означає, що Китай повинен піти на все, щоб розробити власні 

чіпи високого класу. 

Однак це не так просто, і, звичайно, більше, ніж питання грошей, понад 50 млрд. доларів яких 

було спрямовано на цей сектор за останні роки, але дотепер лише з обмеженим успіхом. Це 

дійшло до того моменту, коли цього року понад 13 000 фірм, здебільшого не маючи досвіду та 

знань у цьому секторі, зареєструвались як чіп-компанії, щоб скористатися субсидіями та 

стимулами. Більшості з них покажуть двері, але немає легкої заміни для досвіду, талантів та ноу-

хау, у яких США, Тайвань, Німеччина, Південна Корея та Японія ще далеко попереду. Однак 

вчені, інженери та геополітичні стратеги будуть пильно спостерігати за потенціалом Китаю тут у 

найближчі роки. 

Безпека харчових продуктів вийшла на головне місце після торгівельної війни та пандемії. 

Оскільки приблизно третину деяких видів сільськогосподарської продукції доводиться 

імпортувати, в тому числі із середнього заходу США, Сі заявив, що Китай повинен «прийняти 

кризовий менталітет щодо безпеки харчових продуктів». Виробництво зерна було покладено в 

основу цієї проблеми, поряд з новими експериментами в колективізованому землеробстві в 

деяких провінціях. 

Безпека зайнятості має першорядне значення, особливо після пандемії, яка сколихнула основи 

ринку праці Китаю. За неофіційними підрахунками, на піку рівень безробіття (за винятком 

недостатньої зайнятості та короткочасної роботи), можливо, досяг понад 20 відсотків на початку 

цього року. Ця криза, принаймні, здається зараз. Проте зайнятість є головним питанням 

політики з початку 2019 року, незалежно від Covid, оскільки структурні побічні вітри 

сповільнюють економіку. Уряд стурбований річним обсягом виробництва майже 9 мільйонів 

випускників, багато з яких стикаються з жорстким та обмеженим ринком праці. Керівництво, 
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запозичивши ще один маоїстський інструмент, закликало мільйони випускників середніх шкіл 

та університетів поїхати в сільську місцевість, щоб «вчитися у мас». 

Чи досягне Китай успіху в цих починаннях протягом наступних п’яти-п’ятнадцяти років, це спірне 

питання. Однак на цьому тижні ви побачите керівництво за мить, що планує його майбутнє. Сі 

Цзіньпін проголосить омолодження китайської нації та боротьбу за побудову соціалізму, який 

буде вищим за капіталізм і відійде від нього. 

Можливо, так. Але одна з речей, яку ми, безперечно, повинні дізнатися після фінансової кризи, 

полягає в тому, що майбутнє непередбачуване. Ні риторика КПК, ні одержимість стабільністю 

та контролем не забезпечать майбутнього, до якого вона прагне. 

Джерело: https://blogs.soas.ac.uk/china-institute/2020/11/04/can-china-seize-the-moment/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://blogs.soas.ac.uk/china-institute/2020/11/04/can-china-seize-the-moment/
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ІНФОГРАФІКА 
 

Регіональні переваги Всестороннього регіонального економічного партнерства  

12.11.2020|17:58|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1206625.shtml  

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1206625.shtml
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Основні положення розвитку Шанхайського ЗВТ 

12.11.2020|21:37|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1206690.shtml  

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1206690.shtml
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КОЛОНКА АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ 
 

Економіка провінції Цзілінь у 2020: інфраструктурне прискорення 

10.11.2020|Петро Шевченко|Ph.D student, Jilin University 

Починаючи з ХІХ сторіччя Північно-східні землі (Маньчжурія) почали набувати все більшої 

геополітичної важливості для Китаю, виконуючи функцію буферу між Північним Китаєм 

(провінція Хебей) і Російської та Японської імперіями. Тодішній уряд у Пекіні активно проводив 

політику міграції жителів інших провінції, в першу чергу з Шаньдун, до Маньчжурії та її 

економічний розвиток. 

У сьогоднішній КНР Північно-східний регіон, або Дунбей, включає три провінції: Ляонін, Цзілінь 

та Хейлунцзян. Зберігаючи традиційну роль у системі безпеки Китаю, Дунбей набув економічної 

потужності, ставши центром розвитку важкої 

промисловості та трансграничної торгівлі. 

Ядром Північно-східного Китаю вважається 

провінція Цзілінь – знаходячись географічно 

посередні вона виконує транзитну функцію і 

розміщує основні осередки машинобудування 

регіону.  

Пандемія COVID – 19 та її наслідки (локдаун, 

перш за все) стали викликом для економіки 

провінції яка має певну вразливість через 

«дунбейський феномен» (нездатність економіки 

регіону повністю перейти на ринкові рейки від 

планової моделі й відійти від фінансової 

допомоги уряду), хронічне зниження 

прибутковості державних промислових 

підприємств і повільне впровадження інновацій.  

Губернатор провінції Цін Цюньхай 

Спадок та відновлення після епідемії. У січні цього року губернатор Цзілінь Цін Цюньхай на 13-

ому скликанні Народних зборів провінції заявив про ціль досягти 5-6% зростання ВВП Цзілінь у 

20201, але чорний лебідь епідемії підірвав ці плани.  

                                                      

1 https://www.chinadaily.com.cn/a/202001/13/WS5e1c21c5a310128217270916_1.html  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202001/13/WS5e1c21c5a310128217270916_1.html
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Згідно офіційних даних за 

перший квартал цього року 

ВВП провінції скоротився на 

6.6%, при цьому найменше 

постраждало сільське 

господарство, а найбільше 

промислове виробництво, 

зменшившись на 12.2%2. 

Особливо зазнали удару 

малі та середні 

підприємства на період 

закриття міста на карантин 

(з березня по травень 2020).  

Саме тоді у КНР основний економічний індикатор – PMI (індекс ділової активності, який 

позначає динаміку стану речей) обвалився на 14.3 пунктів, з 50 до 35.7. 

Кризова ситуація створила реальну небезпеку економічному зростанню, адже Цзілінь є 

прикладом «дунбейського феномену» - регіон був одним з основних індустріальних центрів КНР 

ще 50 років тому та вважався флагманом економічного та соціального розвитку Китаю. Наразі 

тут зберігається важка промисловість – державні підприємства, котрі не приносять великих 

прибутків, але потребують фінансової допомоги з боку уряду.  

 

Традиційно державні підприємства у КНР не показують блискучих результатів по прибуткам. 

Особливо це кристалізується на Північному сході країни. 

                                                      

2 http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/29/content_5507323.htm  

http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/29/content_5507323.htm
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 Очевидно що місцеві еліти хотіли б зберегти ідіосинкратичну спеціалізацію Північно-східного 

Китаю без різкого впровадження реформ. Водночас, згідно досліджень, через надмірну 

бюрократизацію та урегульованість страждає бізнес клімат та не відбувається розквіту 

діяльності малих та середніх підприємств3.  

Загалом це могло створити несприятливі умови для відновлення економіки провінції, але уряд 

Цзілінь доклав максимальних зусиль аби відновити економічне зростання. 

Згідно провінціального статистичного бюро, станом на вересень 2020 ВВП Цзілінь зріс на 1.5% 

порівняно з 2019 сягнувши позначки у ¥879.6 млрд ($128.9 млрд, займаючи 25 місце серед 

інших провінцій Китаю. Для порівняння офіційне ВВП України у 2019 - $153.7).  

 

Динаміка ВВП Цзілінь за останні декади, млрд $ 

При цьому секторально первинний сектор (аграрна промисловість) зріс на 1.7%, вторинний 

(промислове виробництво) на 5.0%, а третинний (сфера послуг) зменшився на 1.1%4. 

Висновки після кризи 2008 року та ефективна «подвійна циркуляція» 

Не секрет, що 12 років тому саме китайська економіка стала драйвером зростання світової, 

тобто збагачення КНР та поліпшення життя китайців стали константою успіху глобальної 

економіки. Що, звісно, не могло не радувати Пекін, саме тому у 2020 для відновлення економіки 

Китай знову задіяв добре відпрацьовані підходи.  

                                                      

3 https://news.qq.com/a/20170907/001282.htm 
4 http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/qwfb/202010/t20201022_7663807.html 
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Перший – інфраструктурні державні інвестиції, другий – збільшення споживання населенням 

КНР, третій – підтримання позитивного сальдо торговельного балансу, четвертий - створення 

сприятливих умов для подальшого залучення ПІІ.  

При цьому другий та третій пункти входять до «подвійної циркуляції» - концепції президента Сі 

Цзіньпіна, яку він вперше озвучив у травні цього року. Китайська економічна система матиме 

два контури – зовнішній та внутрішній, де пріоритетним є останній через нестабільність за 

світових ринках.  

Логіка відновлення економіки на національному рівні була імплементована і на рівні провінцій. 

Цзілінь не стала виключенням.  

Перший підхід: у квітні 2020 місцевим урядом був прийнятий інвестиційний план «761» для 

розвитку нової інфраструктури на кшталт мережі 5G, швидкісних потягів, зелених технологій, 

розвитку інтернету речей (IoT), великих даних (big data) та інших. Загальний розмір інвестицій 

сягає фантастичної суми у ¥1 трлн ($146.6 млрд) – це вартість 2188 проєктів. У разі успішної 

реалізації плану економічний ландшафт Цзілінь може змінитися, а рівень життя людей значно 

зрости5.  

 

Основні об’єкти інвестування: технологія 5G, ЛЕП, залізниця, електромобілі та джерела 

альтернативної енергетики, big data, IoT та AI 

                                                      

5 http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/15/content_5502712.htm 
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Деякі з проєктів вже активно будуються, як-от: швидкісна залізниця до гори Чанбайшань 

(відомої туристичної місцини) з столиці провінції Ляонін міста Шеньян довжиною у 428.2 км. 

Сучасний індустріальний парк цифрової економіки у місті Чанчуні, столиці провінції Цзілінь, 

інвестиції складають ¥7 млрд, а у перспективі парк має стати домівкою для більш ніж 100 

компаній та 200 стартапів6.  

Повна модернізація міста 

Мейхекоу та його 

економічної бази – 

фармацевтичних заводів та 

підприємств медичної 

продукції.  

Загальний обсяг інвестицій - 

¥32.3 млрд7. На фото 

будівництво стадіону 

вартістю у ¥300 млн. 

Активно почалося 

будівництво 5-ї гілки метро у місті Чанчуні, вартість інвестицій становить ¥15.3 млрд8. За останні 

9 місяців рівень інфраструктурних інвестицій збільшився на 7% порівняно з показниками 2019. 

Другий підхід: як тільки місто вийшло з режиму карантину уряд Цзілінь активно організував 

«нічні ринки», куди влітку люди щоденно приходили повечеряти та купити різні товари – від 

побутової техніки та одягу до сувенірів. Родзинкою даного заходу було те що кожний бажаючий 

міг стати продавцем – було достатньо 

онлайн реєстрації і людина отримувала 

місце на ринку і починала торгівлю. 

Кожного вечора жителі міста 

споживали товарів та послуг на ¥3 

млн9.   

Також саме купівля китайцями 

вітчизняних авто стимулювала 

зростання сектору 

автомобілебудування Цзілінь на 15.5%, 

                                                      

6 http://english.jl.gov.cn/NEWS/PICTURESVIDEOS/202009/t20200918_7499092.html 
7 http://jl.people.com.cn/BIG5/n2/2020/0717/c349771-34165082.html 
8 https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201812/W020190905514226164270.pdf 
9 http://www.jl.chinanews.com/2020-06-13/128127.html 
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промислове виробництво допомогло досягти зростання ВВП провінції у 2020.  

Збір автомобіля «Хунчі» на заводі FAW у Чанчуні 

Третій підхід: позивне сальдо Китаю у жовтні 2020 становило $58.4 млрд, перебільшивши на 

38% минулорічний показник. А позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Цзілінь станом на 

вересень 2020 було ¥50.8 млрд ($7.4 млрд). У місцевому інформаційному просторі постійно 

з’являються новини про експорт тієї чи іншої продукції машинобудування чи автомобільної 

індустрії. Наприклад одинадцятого листопаду з Чанчуню до Росії відправився потяг із 147 

автомобілями FAW Besturn X80 виробленими на місцевому заводі10. 

Четвертий підхід: уряд провінції постійно відкриває нові економічні зони для залучення 

інвестицій з інших країн. Декілька таких зон, як наприклад Автомобільна Економічно-технічна 

зона розвитку міста Чанчунь, стали місцем розміщення підприємств з іноземним капіталом, як-

от: німецькі Volkswagen та Audi. Станом на вересень 2020 Цзілінь залучила $750 млн іноземних 

інвестицій, в основному це німецький капітал направлений в автопром11.  

Завдяки інвестиціям в нову інфраструктуру провінція Цзілінь впевнено дивиться в майбутнє, а її 

столиця Чанчунь готується, згідно планів уряду стати «китайським Детройтом» до 2025, коли 

обсяг промислового виробництва міста сягне ¥800 млрд ($118.96 млрд). Схоже що реалізація 

інфраструктурних планів здійснить ревіталізацію Цзілінь, на чому наголошував президент Сі 

Цзіньпін під час інспекційної поїздки до провінції у липці цього року.  

Модернізація виробництва і загалом міст має змінити економічний уклад Цзілінь та принести 

якісні зміни.  

________________________________________________________________________________ 

                                                      

10 http://english.jl.gov.cn/NEWS/LOCALNEWS/202011/t20201104_7692207.html 
11 http://data.mofcom.gov.cn/lywz/forie.shtml 
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КОНФЕРЕНЦІЇ  
ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 

05.11.2020|Українська асоціація китаєзнавців 

До збірника включені матеріали виступів наукових 

співробітників, викладачів, аспірантів, магістрантів, 

студентів, які взяли участь у ХIV Міжнародній науковій 

конференції «Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність» (Київ, 5 листопада 2020 р.). Збірник 

містить матеріали секцій «Дослідження китайської 

цивілізації: історія, філософія, культура», «Китай в 

сучасному світі: міжнародно-політичний аспект», 

«Сучасна модель соціально-економічного розвитку 

Китаю», «Теоретичні та прикладні питання 

китайського мовознавства та літературознавства». 

Збірник призначений для всіх, хто цікавиться 

проблемами китаєзнавства, міжнародних відносин і 

регіоналістики. 

 

 

PDF: https://sinologist.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kytay-ska-tsyvilizatsiya_2020.pdf  

 

Джерело: https://sinologist.com.ua/hiv-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-kytajska-tsyvilizatsiya-

tradytsiyi-ta-suchasnist-2/  
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