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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Xiaomi стала надпопулярною з річним виторгом у 29 мільярдів доларів: історія розвитку 

компанії 

16.11.2020|08:23| 24 Канал 

Ще десяток років тому китайські смартфони і техніка мали не найкращу репутацію, зокрема й 

на вітчизняному ринку. Сотні тисяч, навіть мільйони низькоякісних підробок. Власники 

телефонів з біркою «made in china» могли хизуватися хібащо кількістю антен, вбудованих у їхні 

девайси. 

Сьогодні Xiaomi – провідна світова компанія з виробництва побутової техніки, яка через 

смартфони у змозі за кілька секунд попередити про землетрус. Як компанія стала 

надпопулярною з річним виторгом у 29 мільярдів доларів та яку роль в успіху зіграло невдале 

кохання одного з директорів – читайте у програмі «Корпорації» на 24 каналі. Розкрито такі 

питання: 

1. Xiaomi – лідер в Україні 

2. Чия заслуга високих показників компанії 

3. Що таке інтернет-компанія 

4. Лінійки Xiaomi 

5. Стрімкий розвиток компанії 

6. Яка ситуація зараз 

7. Xiaomi купили й інші стартапи 

8. Під брендом Xiaomi – понад 40 компаній 

9. Скандали компанії 

10. Що зробить ваш смартфон безпечнішим 

Джерело: https://news.24tv.ua/yak-xiaomi-stala-liderom-sered-smertfoniv-novini-mobilnih-

telefoniv_n1458396  

________________________________________________________________________________ 

 

https://news.24tv.ua/yak-xiaomi-stala-liderom-sered-smertfoniv-novini-mobilnih-telefoniv_n1458396
https://news.24tv.ua/yak-xiaomi-stala-liderom-sered-smertfoniv-novini-mobilnih-telefoniv_n1458396
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Прискорили зростання. Китай може стати єдиною великою економікою, яка виросла під час 

пандемії 

16.11.2020|16:00|НВБізнес 

Успіх відновлення китайської економіки пов’язують з ранньої перемогою над пандемією 

коронавірусу. 

У жовтні економічний підйом Китаю прискорився, що закріпило за КНР статус єдиною великою 

економіки, яка може вирости за підсумками року. Про це пише Bloomberg. 

Економічний успіх Китаю пов’язаний з ранньою перемогою над пандемією коронавірусу. 

Очікується, що відновлення економіки КНР до кінця року прискориться, оскільки споживачі 

будуть витрачати більше. Також цей імпульс буде підтримуватися експортним бумом на тлі 

глобального попиту на медичне обладнання і електроніку для роботи з дому. 

За наведеними виданням даними Національного бюро статистики, промвиробництво в Китаї 

виросло на 6,9% в річному вимірі за підсумками жовтня. Опитані Bloomberg експерти 

прогнозували зростання в 6,7%. Зростання роздрібних продажів прискорилося до 4,3% з 3,3% у 

вересні, але не виправдав очікувань зростання на 5%. Рівень безробіття скоротився до 5,3%. 

Відзначається, що відновлення економіки підтримується постійної політичною підтримкою, про 

що свідчить той факт, що Народний банк Китаю 16 листопада додатково влив у банківську 

систему у близько $121 млрд (800 млрд юанів). 

Вливання ліквідності в понеділок стався через побоювання з приводу скорочення грошової 

маси, що минулого тижня призвело до того, що базова суверенна прибутковість Китаю досягла 

річного максимуму. 

Нагадаємо, що в травні цього року Китай вперше за 26 років відмовився встановлювати цілі 

щодо зростання ВВП через наслідки епідемії коронавірусу для економіки країни. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/economics/ekonomika-kitayu-priskorila-zrostannya-ostanni-novini-

50124345.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Роздрібні продажі споживчих товарів у Китаї виросли на 4,3% у жовтні 

16.11.2020|16:38|Міжнародне радіо Китаю 

Роздрібні продажі споживчих товарів у Китаї виросли на 4,3% у річному обчисленні до 3,86 трлн 

юанів /584,5 млрд дол./ у жовтні поточного року. Про це повідомило в понеділок Державне 

статистичне управління КНР. 

https://nv.ua/ukr/biz/economics/ekonomika-kitayu-priskorila-zrostannya-ostanni-novini-50124345.html
https://nv.ua/ukr/biz/economics/ekonomika-kitayu-priskorila-zrostannya-ostanni-novini-50124345.html
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Темпи зростання прискорилися на 1 відсотковий пункт у порівнянні з вереснем після того, як 

основний індикатор споживання продемонстрував свій перший позитивний ріст у серпні, 

збільшившись на 0,5% у річному обчисленні. 

Без обліку споживання автомобілів роздрібні продажі виросли на 3,6% у річному обчисленні у 

минулому місяці. 

За перші десять місяців цього року роздрібні продажі впали на 5,9% у річному обчисленні, при 

цьому темпи зниження сповільнилися на 1,3 відсоткового пункту в порівнянні з показниками 

перших трьох кварталів. 

При цьому в січні-жовтні роздрібні продажі в інтернеті зросли на 10,9% у річному обчисленні. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201116/578526.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Обсяг промислового виробництва в Китаї в жовтні виріс на 6,9% 

16.11.2020|17:00|Міжнародне радіо Китаю 

Додана вартість у промисловості Китаю – один з найважливіших економічних показників – 

зросла на 6,9% у жовтні поточного року в річному вираженні. Про це свідчать дані, опубліковані 

в понеділок Державним статистичним управлінням КНР. 

Темпи зростання цього показника залишилися незмінними в порівнянні з вереснем, свідчать 

дані Державного статистичного управління КНР. 

У місячному вираженні додана вартість промисловості країни у жовтні виросла на 0,78%. 

За перші 10 місяців цього року загальний обсяг промислового виробництва в Китаї збільшився 

на 1,8% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Для порівняння за перші 9 місяців 

поточного року цей показник виріс на 1,2%. 

Показник обсягу промислового виробництва використовується для вимірювання діяльності 

певних великих підприємств із річним обігом кожного не менше 20 млн юанів /3 млн дол./. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201116/578535.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201116/578526.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201116/578535.html
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МЗС КНР: Підписання угоди про RCEP сприяє регіональному економічному відновленню 

17.11.2020|09:35|Міжнародне радіо Китаю 

Підписання угоди про Регіональне, всебічне економічне партнерство (RCEP) сприятиме 

регіональному економічному відновленню. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР 

Чжао Ліцзянь 16 листопада на прес-конференції. 

За його словами, нова платформа вільної торгівлі, володіючи найбільшим населенням у світі, 

найрізноманітнішим членським складом і найбільшим потенціалом розвитку, надасть 

потужний імпульс розвитку і процвітанню в регіоні, а також зробить внесок у відновлення та 

зростання глобальної економіки. 

На тлі нинішньої міжнародної ситуації підписання угоди про RCEP також означає, що всі сторони 

підтримують відкриту, справедливу і взаємовигідну систему багатосторонньої торгівлі, 

дотримуються мультилатералізму та вільної торгівлі, а також зберігають зобов'язання щодо 

єдності та співпраці у вирішенні проблем, резюмував китайський дипломат. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201117/578872.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Забезпечити виживання». Huawei офіційно оголосила про продаж бренду смартфонів Honor 

17.11.2020|10:42|НВ Бізнес 

Китайська компанія Huawei оголосила про продаж молодіжного бренду смартфонів Honor. 

Сума угоди не розкривається. 

Компанія Huawei вирішила продати всі свої бізнес-активи Honor компанії Shenzhen Zhixin New 

Information Technology - консорціуму з трьох десятків китайських компаній, деякі з яких 

підтримуються китайським урядом. Про це йдеться в повідомленні Huawei. 

У Huawei заявили, що продаж бренду смартфонів Honor обумовлена постійним дефіцитом 

технічних елементів, необхідних для виробництва мобільних пристроїв. 

Відзначається, що рішення про продаж було прийнято, щоб Honor могла забезпечити власне 

виживання. 

«Після завершення продажу Huawei не буде панувати над акціями і не братиме участі в 

управлінні бізнесом або прийнятті рішень в новій компанії Honor», - йдеться в заяві Huawei. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201117/578872.html
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Бренд смартфонів Honor був створений в 2013 році і орієнтувався насамперед на молодіжну 

аудиторію, пропонуючи смартфони від низького до середнього цінового діапазону. За останні 

сім років Honor щорічно поставляв більше 70 млн пристроїв. 

Сума угоди не уточнюється. 

Про плани Huawei позбутися Honor спочатку повідомляло агентство Reuters . За даними джерел 

видання, через американські санкції компанія змушена зосередитися на мобільних телефонах 

високого класу і B2B-бізнесі. 

Тоді повідомлялося, що Huawei планує продати підрозділ смартфонів бюджетного бренду 

Honor за $ 15,2 млрд консорціуму, очолюваному дистриб'ютором мобільних телефонів Digital 

China і урядом міста Шеньчжень. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/tech/huawei-ogolosiv-pro-prodazh-honor-ostanni-novini-

50124505.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Курс юаня до долара підскочив до максимуму з 2018 року 

17.11.2020|14:43|»ХВИЛЯ» 

Очікується, що в найближчі півроку економіка Китаю буде активно розвиватися 

Курс китайського юаня до долара США підскочив до дворічного максимуму на тлі оптимізму 

інвесторів щодо перспектив відновлення економіки країни. 

Про це повідомляє Хвиля з посиланням на Інтерфакс. 

Вдень 17 листопада вартість долара становила 6,5538 юаня. Це на 0,5% нижче курсу 

американської валюти на закриття попередньої сесії. Курс долара не опускався нижче позначки 

в 6,6 юаня з літа 2018 року. 

За даними агентства Bloomberg, на зростання курсу юаня вплинув також результат 

президентських виборів в США. Очікується, що новообраний президент Джо Байден буде 

менше проводити ворожу політику по відношенню до Китаю. 

Крім того, більш високі в порівнянні з США процентні ставки в КНР сприяють припливу коштів 

інвесторів в китайські облігації, що також підтримує юань. Різниця між процентними ставками 

китайських і порівнянних за термінами американських держпаперів близька до рекордного 

рівня. 

Аналітики прогнозують, що в найближчі півроку економіка Китаю буде активно розвиватися. 

https://nv.ua/ukr/biz/tech/huawei-ogolosiv-pro-prodazh-honor-ostanni-novini-50124505.html
https://nv.ua/ukr/biz/tech/huawei-ogolosiv-pro-prodazh-honor-ostanni-novini-50124505.html
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«Китай, ймовірно, буде випереджати весь світ за темпами зростання економіки в найближчі 

шість місяців, і перевага в процентних ставках збережеться, в зв'язку з чим юань продовжить 

зміцнюватися», - зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Стівен Чиу. 

Курс юаня в парі з доларом може вирости в листопаді за підсумками шостого місяця поспіль - 

ралі стане найтривалішим з 2014 року. З кінця травня вартість китайської національної валюти 

збільшилася на 9%, відігравши більше половини падіння, зафіксованого на тлі торгової війни з 

США. 

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп протягом останніх 10 тижнів президентства 

введе нові жорсткі заходи по відношенню до Китаю. Джерела в Білому домі відзначають, що 

нові жорсткі заходи проти Китаю будуть введені, щоб не дати новій адміністрації Джо Байдена 

легко демонтувати режим санкцій. Адміністрація Дональда Трампа має намір ввести нові 

санкції відносно державних структур і посадових осіб Китаю, а також обмежити торгівлю з 

великою кількістю китайських компаній. 

Як повідомляла «Хвиля», Китай висловив протест Сполученим Штатам у зв'язку з новими 

заходами проти китайських компаній. «Китайська сторона багаторазово висловлювала свою 

серйозну позицію з приводу неспровокованих репресій щодо китайських підприємств з боку 

США. Не зважаючи на факти, Сполучені Штати визначили, що відповідні китайські підприємства 

контролюються військовими, що не мають під собою підстав і не узгоджуються з правовою 

практикою. Китай рішуче протестує проти цього «, - йдеться в заяві міністерства комерції КНР. 

Джерело: https://news.hvylya.net/219556-kurs-yuanya-k-dollaru-podskochil-do-maksimuma-s-

2018-goda  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Найбільша торговельна угода в історії об'єднає 15 країн навколо Китаю. США залишилися за 

бортом 

17.11.2020|19:53| BBC.News 

Півтора десятка держав підписали найбільшу в історії торговельну угоду, яка обіцяє зростання 

доходів кожному третьому жителю планети і дає прихильникам глобалізації надію на 

пожвавлення світової торгівлі і співпраці після декількох похмурих років через агресивний 

протекціонізм Дональда Трампа і глобальну пандемією Covid-19. 

Угода під звучною назвою RCEP об'єднає Китай і країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 

включаючи Австралію, Японію і Південну Корею. Ніколи раніше Китай - третя економіка світу 

https://news.hvylya.net/219556-kurs-yuanya-k-dollaru-podskochil-do-maksimuma-s-2018-goda
https://news.hvylya.net/219556-kurs-yuanya-k-dollaru-podskochil-do-maksimuma-s-2018-goda
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після США і Євросоюзу - не підписувалась під багатосторонніми торговельними угодами, і вже 

тим більше з заклятим ворогом Японією. 

Тепер він опинився в центрі найбільшого договору – багато в чому завдяки політиці Трампа. 

Справа в тому, що за ті 8 років, поки йшли переговори про пакт RCEP, великі його учасники в 

особі Японії і Австралії з Новою Зеландією паралельно створювали набагато більш просунутий 

торговий блок (TPP) з державами по іншу сторону Тихого океану, включаючи Канаду і США . 

Однак Трамп від цієї ідеї відмовився і вивів Америку з переговорів. Що прискорило створення 

RCEP. Він був підписаний в минулу неділю і вступить в силу після ратифікації всіма країнами, на 

що піде ще кілька років. 

Угода дозволить торговим партнерам в Азії отримати доступ на ринки один одного і знизить 

мита на товари, що потенційно обіцяє прискорення економічного зростання і підвищення рівня 

життя, особливо найбіднішим країнам регіону. Воно відкрито для розширення, і першою в 

ньому чекають Індію. 

Угода масштабна, але поверхнева. Це лише перший крок до інтеграції дуже різних економік 

бідного Лаосу і багатої Нової Зеландії, комуністичного Китаю і пост-імперіалістичною Японії. 

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, або Всебічне регіональне економічне 

партнерство) далеко до глибини інших великих зон вільної торгівлі на планеті - 

північноамериканської між США, Канадою і Мексикою та європейської між 27 країнами Старого 

Світу. 

Нова угода не стосується, наприклад, прав працівників і дозволяє різним країнам по-різному 

підходити до захисту навколишнього середовища і прав інтелектуальної власності. 

До того ж воно залишає частину торгової політики на розсуд влади країн-учасниць, тобто Китай 

чи Японія можуть як і раніше захищати свій ринок заборонними митами і обмежувати свободу 

торгівлі, закріплену в новій угоді. Ніякого загального механізму вирішення спорів також не 

передбачено. 

Більше інформації можна прочитати за посиланням. 

Джерело: https://www.bbc.com/russian/news-

54960975?fbclid=IwAR0yZYmkE6Mnql_90OxyF6vbWz2ZSyk4IHcPbT1Flt6m-Iebjq3nBkgdJaI   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Лі Кецян закликав закріпити тенденції відновлювального зростання економіки 

18.11.2020|11:30|Міжнародне радіо Китаю 

https://www.bbc.com/russian/news-54960975?fbclid=IwAR0yZYmkE6Mnql_90OxyF6vbWz2ZSyk4IHcPbT1Flt6m-Iebjq3nBkgdJaI
https://www.bbc.com/russian/news-54960975?fbclid=IwAR0yZYmkE6Mnql_90OxyF6vbWz2ZSyk4IHcPbT1Flt6m-Iebjq3nBkgdJaI
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Прем'єр Держради КНР Лі Кецян закликав до більш ефективної і стійкої політики, що сприяє 

впевненому відновленню національної економіки. 

Лі Кецян виступив із цим закликом під час розмови з економістами та підприємцями на тему 

економічної ситуації в країні. 

Попри чисельні труднощі, у цьому році країна ціною величезних зусиль домоглася успішних 

результатів, зазначив він, закликавши точно проводити регулярні заходи з профілактики та 

контролю над епідемією, а також закріпити тенденції відновлювального зростання економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201118/579727.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян обговорить економічні проблеми світу і Китаю з главами 

міжнародних організацій 

19.11.2020|10:43|Міжнародне радіо Китаю 

24 листопада прем'єр Держради КНР Лі Кецян по відеозв'язку проведе круглий стіл за участю 

глав шести міжнародних фінансово-економічних організацій. Про це оголосив офіційний 

представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. 

Участь у круглому столі візьмуть президент Світового банку Девід Мелпасс, директор-

розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, заступник генерального 

директора Світової організації торгівлі Алан Вольф, генеральний директор Міжнародної 

організації праці Гай Райдер, генеральний секретар Організації економічного співробітництва і 

розвитку Анхель Гурріа і голова Ради з фінансової стабільності Рендал Куорлз. 

За словами Чжао Ліцзяня, учасники обговорять такі теми, як ситуація у світовій економіці, 

глобальне економічне управління в епоху після закінчення пандемії COVID-19, а також питання, 

що стосуються 14-го п'ятирічного плану соціально-економічного розвитку Китаю /2021-2025 

рр./, особливо ті, які стосуються поглиблення реформ і відкритості. 

Майбутній круглий стіл стане вже п'ятим за рахунком для прем'єра Держради КНР і глав шести 

цих організацій. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201119/580088.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201118/579727.html
http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201119/580088.html
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МЗС КНР: Стабілізація економіки Китаю сприятлива для світового ринку 

20.11.2020|10:30|Міжнародне радіо Китаю 

19 листопада на прес-конференції офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь зазначив, що 

стабілізація і зростання економіки Китаю, безсумнівно, матимуть позитивний вплив на світову 

економіку, будуть надавати імпульс її відновленню. 

Нещодавно Міжнародний валютний фонд (МВФ) зробив прогноз, що в 2020 році з 50 

найбільших економік світу тільки 4 економіки, включаючи Китай, досягнуть позитивного 

зростання у середньому душу ВВП. У 2024 році ВВП Китаю на душу населення знову подвоїться, 

а у 2025 році ВВП на душу населення Китаю підніметься на 70-е місце у світі. 

Коментуючи цей прогноз, Чжао Ліцзянь зазначив, що ці дані виразно демонструють, що 

міжнародне співтовариство оптимістично оцінює перспективи економічного розвитку Китаю і 

визнає його досягнення у соціально-економічній сфері. 

Дипломат зазначив, що за 3 квартали 2020 року, економіка Китаю повернулася до позитивного 

зростання. ВВП склав 72 трлн юанів, збільшившись на 0,7% у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. У четвертому кварталі економічне зростання може прискоритися. Економіка 

Китаю продемонструвала сильну стійкість і величезну життєздатність. Міжнародні організації 

загалом вважають, що Китай стане єдиною з провідних економік у світі, яка збереже позитивне 

зростання в цьому році. Китай буде активніше інтегруватися у світовий ринок, поглиблювати 

зовнішнє співробітництво, а також створювати більше можливостей і простору для відродження 

і розвитку світової економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201120/580655.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Саудівська Аравія витісняє Росію з китайського ринку нафти 

20.11.2020|13:10|РБК-Україна 

Зниження ціни для азіатського ринку дозволило саудитам збільшити поставки майже в два рази 

Саудівська Аравія і Росія вступили напружену боротьбу за те, щоб стати провідними 

постачальниками нафти в Китай у 2020 році. При цьому обидві країни збільшують експорт в цю 

країну, хоча пандемія коронавірусу вдарила по світовому попиту на нафту в цьому році. 

Про це повідомляє агентство Reuters. 

Саудівська Аравія, яка була основним постачальником Китаю в минулому році експортувала від 

1,6 млн до 1,7 млн барелів на добу нафти з січня по листопад 2020 року. Вона наздоганяє Росію, 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201120/580655.html
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яка в 2020 році експортувала в Китай близько 1,7 мільйона барелів нафти на добу, а Ірак посідає 

третє місце з приблизно 1,2 млн барелів на добу. 

У цьому році нафтова галузь сильно постраждала, оскільки пандемія коронавірусу завдала 

шкоди діловій активності та фактично зупинила індустрію туризму. Китай, найбільший імпортер 

сирої нафти у світі, є однією з небагатьох країн, які збільшили закупівлі у 2020 році, оскільки 

покупці максимально використовували низькі ціни на початку цього року, а попит на паливо 

відновився у другому кварталі разом з економікою в цілому. 

Очікується, що обсяг саудівської нафти, що надходить до Китаю в листопаді складе від 2,13 до 

2,24 млн барелів на добу. Це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. 

Зростання відбулося у зв'язку з тим, що державний нафтовий гігант Saudi Aramco різко знизив 

ціни на нафту для азіатських споживачів у жовтні. Доставка нафти займає близько місяця. 

Для порівняння, в цьому місяці очікується надходження в Китай 1,49 млн барелів російської 

нафти на добу в порівнянні з 1,55 млн барелів на добу в жовтні. 

Нагадаємо, після початку цінової війни в березні 2020 року Саудівська Аравія продавала свою 

нафту в Європу з дисконтом до 10 доларів від біржових котирувань. 

Вартість російської нафти Urals для поставок в Європу на початку квітня впала до 10 доларів за 

барель. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/saudovskaya-araviya-vytesnyaet-rossiyu-kitayskogo-

1605870623.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Динамічний розвиток транскордонної електронної комерції Китаю надає підприємствам світу 

нові можливості 

20.11.2020|15:29|Міжнародне радіо Китаю 

19 листопада у місті Ґуанчжоу відбулася Міжнародна конференція транскордонної електронної 

комерції-2020. Тема заходу – «Нові можливості та виклики транскордонної електронної 

торгівлі». Учасники наради обговорили питання ринкового моніторингу, митного спрощення та 

інши проблеми, пов'язані з транскордонною електронною торгівлею, а також прийшли до 

єдності думок: Китай у цій сфері динамічно розвивається, що надає імпульс відновленню 

світової економіки в умовах епідемії. 

У цьому році під впливом пандемії коронавірусу зростав пресинг з боку глобальної економіки. 

На цьому тлі транскордонна торгова комерція, як новий формат зовнішньої торгівлі, надала 

https://www.rbc.ua/ukr/news/saudovskaya-araviya-vytesnyaet-rossiyu-kitayskogo-1605870623.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/saudovskaya-araviya-vytesnyaet-rossiyu-kitayskogo-1605870623.html
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міжнародному торговому співробітництву широкий простір на основі своєї цифровізації, 

багатосторонньої форми і зручності. 

Виступаючи на конференції, генеральний секретар Шанхайської організації співробітництва 

Володимир Норов вказав, що цифрова економіка і транскордонна електронна комерція 

відіграли важливу роль у процесі відновлення глобальної економіки. За його словами, 

бурхливий розвиток моделей електронної торгівлі Китаю не тільки сприяв зростанню світової 

цифрової економіки, а й зробив вагомий внесок у ліквідацію бідності та покращення зайнятості. 

Голова Китайсько-європейської цифрової асоціації Луїджі Гамбарделла дав позитивну оцінку 

великій ролі китайської транскордонної електронної комерції в нинішній ситуації. На його 

думку, за останні десять років транскордонна електронна торгівля стала однією з галузей, які 

швидко виросли у світі. Китай, безсумнівно, лідирує у цій сфері. 

Заступник генерального директора Світової організації торгівлі (СОТ) Ї Сяочжунь, у свою чергу, 

зазначив, що китайські компанії електронної торгівлі розширюють бізнес за кордоном і дають 

середнім і малим підприємствам усього світу можливість провести операції шляхом 

електронної комерції. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201120/580855.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У січні-жовтні обсяг фактично використаних іноземних інвестицій у Шанхаї виріс на 6,2% 

20.11.2020|16:00|Міжнародне радіо Китаю  

За перші 10 місяців цього року фактично використані іноземні інвестиції в Шанхаї зросли на 6,2% 

у річному обчисленні, повідомив у четвер міський комітет комерції. 

Сумарно цей показник в Шанхаї за період з січня по жовтень склав близько 17,2 млрд дол. Такі 

дані були опубліковані вищевказаним комітетом на церемонії для транснаціональних 

корпорацій і центрів НДДКР за участю іноземних інвестицій в Шанхаї. 

Влада мегаполісу випустила першу в Китаї місцеву постанову, що стосується іноземних 

інвестицій. У ній передбачені спрощення інвестиційних процедур для іноземних інвесторів і 

більш комплексний захист їх прав та інтересів. 

Зараз у Шанхаї налічується 763 регіональні штаб-квартири ТНК і 477 центрів НДДКР за участю 

іноземних інвестицій. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201120/580857.html  

________________________________________________________________________________ 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201120/580855.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201120/580857.html
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Китайський варіант розвитку світу в постепідемічний період 

24.11.2020|14:39|Міжнародне радіо Китаю 

Три важливих багатосторонніх дипломатичних заходи за тиждень, 23 значущих ініціатив, 

пропозицій і заходів... У ключовий момент, коли пандемія COVID-19 серйозно вплинула на 

глобальну економіку і міжнародний порядок і прискорила колосальні світові зміни, що виникли 

вперше за століття, голова КНР Сі Цзіньпін знову запропонував «китайський варіант» виходу з 

кризи. 

З 17 по 22 листопада глава Китаю послідовно взяв участь у 12-й зустрічі лідерів країн БРІКС, 27-

й неформальній зустрічі лідерів АТЕС і 15-му саміті «Групи двадцяти». Виступи голови КНР 

надихнули світ у завоюванні повної перемоги над коронавірусом і отримали широке визнання 

міжнародного співтовариства. 

Людство переживає серйозну пандемію, в результаті якої понад 57 млн людей заразилися 

небезпечною інфекцією. Виходячи з протиепідемічної практики Китаю, Сі Цзіньпін всебічно 

виклав пропозиції щодо зміцнення міжнародного співробітництва в протистоянні COVID-19. 

Глава Китаю закликав усіх дотримуватися принципу «гарантія життя і здоров'я народу – понад 

усе», зміцнити згуртованість і кооперацію та підтримати роботу ВООЗ. Він також підкреслив, що 

Китай обіцяє зробити вакцину від коронавірусу доступною в усьому світі. Голова КНР також 

запропонував «китайський варіант» відновлення глобальної економіки, ядром якого є 

«відкритість, інновації, інклюзивність і екологічна чистота». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201124/582568.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Обсяг цифрової економіки Китаю досяг 35,8 трлн юанів у 2019 році 

24.11.2020|15:28|Міжнародне радіо Китаю 

Обсяг цифрової економіки Китаю досяг 35,8 трлн юанів /5,45 трлн дол./ у 2019 році, що склало 

36,2% від ВВП країни. Про це сказано в доповіді, опублікованій Китайською академією 

досліджень кіберпростору. 

У доповіді, представленій на Всесвітній конференції з питань інтернету, яка відкрилася в 

понеділок у селищі Учжень східнокитайської провінції Чжецзян, відзначається, що на тлі спалаху 

і поширення пандемії COVID-19 по всьому світу роль інтернету стає все більш важливою і 

помітною, тоді як цифрова економіка стала важливою силою у пом'якшенні впливу нової 

коронавірусної інфекції, перебудові економічної системи і підвищенні потенціалу управління. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201124/582568.html
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До кінця травня 2020 року волоконно-оптична мережа Китаю охопила всі міські і сільські 

райони, причому кількість абонентів волоконно-оптичного зв'язку склала 93,1% від загальної 

кількості користувачів фіксованого широкосмугового зв'язку в країні, що є найвищим 

показником у світі, сказано в доповіді. 

У 2019 році в Китаї налічувалося 5,44 млн базових станцій 4G, а споживання мобільного трафіку 

даних досягло 122 млрд ГБ, що стало рекордним показником у світі. Станом на вересень цього 

року Китай побудував більше 480 тис. базових станцій 5G. 

Обсяг транзакцій електронної комерції в Китаї у 2019 році досяг 34,81 трлн юанів, що на 6,7% 

більше, ніж у 2018 році. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201124/582566.html  

________________________________________________________________________________ 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

 

Повний текст виступу Сі Цзіньпіна на 12-му саміті БРІКС 

18.11.2020|10:13|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін у вівторок в Пекіні виступив з промовою на 12-му саміті БРІКС, який 

пройшов у форматі відеоконференції. 

Голова КНР Сі Цзіньпін у вівторок наголосив, що практика використання епідемії COVID-19 з 

метою деглобалізації і ставка на так званий «економічний поділ» і «паралельні системи» 

призведе лише до того, що будуть порушені як власні інтереси цих країн, так і загальна вигода 

всіх країн світу. 

Він закликав до рішучих зусиль для формування відкритої світової економіки і висловив протест 

проти зловживання ідеями національної безпеки в інтересах протекціонізму. 

«Глобальне потепління не зупиниться через епідемію. Ми не повинні ослаблювати наші 

зусилля, щоб впоратися з кліматичними змінами», – заявив Сі Цзіньпін, зазначивши, що Китай 

готовий нести відповідні міжнародні зобов'язання, пропорційні рівню свого розвитку, готовий і 

далі з подвоєною силою протистояти змінам клімату. 

Сі Цзіньпін заявив, що Китай збільшить внески, що визначаються на національному рівні, і буде 

прагнути до того, щоб пройти пік викидів діоксиду вуглецю до 2030 року і досягти вуглецевої 

нейтральності до 2060 року. «Ви можете розраховувати на те, що Китай стримає свою 

обіцянку». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201118/579497.html  

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

У Шеньчжені відбувся Китайський міжнародний ярмарок високих технологій 

16.11.2020|15:00|Міжнародне радіо Китаю 

«Технології змінюють життя, розвиток за допомогою інновацій» – під таким гаслом у Шеньчжені 

відбувся 22-й Китайський міжнародний ярмарок високих технологій. У ньому взяли участь 

понад 3300 китайських і зарубіжних підприємств, які представили понад 9000 проєктів у таких 

сферах, як штучний інтелект, розумне виробництво, автономне водіння, комерційне 

використання зв'язку п'ятого покоління 5G, надвисока розподільна здатність 8K, блокчейн-

технології, великі дані, хмарні обчислення та багато іншого. 

Успішне проведення ярмарку відіграє важливу роль у підвищенні темпів відновлення 

економіки, сприяння міжнародному науково-технічному обміну і співпраці, зростанню 

впевненості на глобальних ринках. 

На ярмарку діяла спеціальна зона протиепідемічних технологій, в якій демонструвалися 

різноманітні ІТ-рішення щодо запобігання та контролю епідемій. Це були рішення для 

забезпечення громадської безпеки, системи запобігання епідеміям і збору зразків, системи 

інспекцій у портах і контролю в аеропортах, роботи для доставки харчування та інші продукти, 

пов'язані з інтелектуальною профілактикою епідемій. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201116/578523.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У 1300-річній гробниці знайшли справжні роботи відомого майстра 

17.11.2020|16:56| УНІАН 

Неоціненне відкриття китайські вчені зробили в ході розкопок стародавніх гробниць. Подібне 

відкриття зробили археологи вперше. 

На північному заході Китаю в стародавній гробниці віком 1300 років знайшли справжні твори 

одного з найбільших в Піднебесній майстрів каліграфії. 

Про це повідомляє агентство Сіньхуа. 

Як повідомляється, безцінне відкриття китайські вчені зробили в ході розкопок древніх 

гробниць, які датуються періодом з 581 по 907 роки. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201116/578523.html
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Попри те, що ці пам'ятники культури серйозно постраждали від рук розкрадачів гробниць, 

археологи знайшли там мідні монети, керамічні похоронні статуетки, посуд та інші похоронні 

предмети. 

На основі знайдених кам'яних плит з вигравіюваними написами було виявлено, що три 

усипальниці належали знатному роду Юань. Зокрема, гробниця подружньої пари Юнь Дацяня і 

Ло Ваньшунь має 35,8 м в довжину і 9,5 м в глибину. Виявлені в ній написи на епітафіях були 

ідентифіковані як роботи знаменитого каліграфа. 

На верхній плиті є 16 ієрогліфів, висічених в стилі чжуаньшу, а на нижній - 728 ієрогліфів в стилі 

середньошвидкісного письма кайшу. Обидві плити мають квадратну форму з довгої сторони 

51,4 см. 

«Знахідка є втіленням тонкого і вишуканого каліграфічного письма раннього періоду життя Янь 

Чженьцина. Подібне відкриття зробили археологи вперше», - йдеться в повідомленні. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/kitay-u-1300-richniy-grobnici-znayshli-spravzhni-roboti-

vidomogo-maystra-novini-11222960.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сервіз в могилі. У гробницях на півночі Китаю виявили фарфор 900-річної давнини 

19.11.2020 |09:16| НВ 

Археологи оголосили, що вони знайшли понад 100 тендітних і добре збережених порцелянових 

предметів на сімейному кладовищі, якому 900 років, в провінції Шеньсі на північному заході 

Китаю. 

Більше 60 предметів, включаючи чайні і винні сервізи, посуд і жертовні посудини, були визнані 

порцеляною стилю Яочжоу, одного з найвідоміших видів керамічних виробів династії Сун 

(960−1279), відзначили в інституті археології Шеньсі. 

Дата їх виготовлення сходить до 1123 року. 

У 2010 році дві з п’яти гробниць були пограбовані, але порцелянові вироби були знайдені ще в 

трьох гробницях. Вважається, що вони належали родині на прізвище Мен з династії Північна Сун 

(960−1127). Розташовані в районі Чан’ань міста Сіань, столиці провінції Шеньсі, гробниці були 

розкопані археологами в період з червня по жовтень 2020 року. 

«Ці гробниці були перенесені з інших місць і спеціально побудовані для членів сімей, які 

померли в молодому віці», — сказав археолог Мяо Іфей, додавши, що власникам гробниць було 

30 років або менше. 

https://www.unian.ua/science/kitay-u-1300-richniy-grobnici-znayshli-spravzhni-roboti-vidomogo-maystra-novini-11222960.html
https://www.unian.ua/science/kitay-u-1300-richniy-grobnici-znayshli-spravzhni-roboti-vidomogo-maystra-novini-11222960.html
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«Виявлення цієї сімейної гробниці і порцеляни послужить орієнтиром для майбутніх 

досліджень поховальних систем і похоронних предметів під час династії Північна Сун і може 

мати важливе значення для досліджень кераміки в країні», — сказав Ван Сяомен, заступник 

голови інституту. 

Додамо, гончарні Яочжоу — одні з шести знаменитих центрів керамічного виробництва епохи 

Сун. Одним з найбільш характерних видів яочжоуської кераміки можна назвати «чайники 

навпаки», покриті глазур’ю і прикрашені багатим рельєфним декором. Кришка такого чайника 

представляє єдине ціле з корпусом, а вода заливається всередину через систему трубок з 

отвором в дні чайника. 

Раніше НВ писав, що археологи недавно знайшли на північному заході Китаю справжні твори 

художника 8 століття Янь Чженьціна — одного з найбільших в історії країни майстрів каліграфії. 

Безцінне відкриття китайські вчені зробили в ході розкопок древніх гробниць, які датуються 

періодом династій Сунь (581 — 681) і Тан (618−907 рр.), в селі Гундун. 

«Не дивлячись на те, що ці пам’ятники культури серйозно постраждали від рук розкрадачів 

гробниць, археологи знайшли там мідні монети, керамічні поховальні статуетки, посуд та інші 

похоронні предмети», — повідомив науковий співробітник академії Чжан’ян Лічжен. 

На основі знайдених кам’яних плит з вигравіруваними написами було виявлено, що три 

усипальниці належали знатному роду Юань. Зокрема, гробниця подружньої пари Юнь Дацяня і 

Ло Ваньшунь має 35,8 м в довжину і 9,5 м в глибину. Виявлені в ній написи та епітафія були 

ідентифіковані як роботи знаменитого каліграфа. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/starodavniy-farfor-v-kitaji-50124951.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Шанхай визнано найрозумнішим містом 

22.11.2020|13:20|Аргумент 

Китайський мегаполіс Шанхай здобув головну відзнаку Виставки світового конгресу розумних 

міст. 

Про це пише Сіньхуа, передає УМ. 

Зокрема, нагорода в категорії «найрозумніше місто світу» вручається щорічно з метою 

просування різноманітності, інклюзивності, рівності, безпеки та співпраці. 

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/starodavniy-farfor-v-kitaji-50124951.html
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Минулого року нагорода дісталася шведському Стокгольму. 

Сіньхуа нагадує, що з 2011 року Виставка регулярно проходила у Барселоні, однак цього року 

через пандемію COVID-19, вона одночасно тривала у Барселоні, Шанхаї та Нью-Йорку, як 

онлайн, так і офлайн. 

Наразі на вулицях Шанхаю встановлено 31 400 станцій 5G і ще 49 800 малих станцій встановлено 

у приміщеннях. 

За словами заступника мера Шанхаю Ву Кінга, муніципальна влада продовжить пропагувати 

цифрову трансформацію й прагнутиме до розбудови розумного міста, яке надаватиме своїм 

жителям відчуття щастя, приналежності й безпеки. 

Джерело: http://argumentua.com/novosti/shankhai-viznano-nairozumn-shim-m-stom   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Залізниці Китаю отримають 14 нових високошвидкісних поїздів в 2021 році 

22.11.2020|10:14|ЦТС 

Вартість контракту на поставку поїздів оцінюється майже в 250 млн доларів. 

Спільне підприємство Bombardier Sifang Transportation Ltd. уклало з залізницями Китаю (CR) 

контракт вартістю 1,6 млрд юанів (248 млн доларів) на поставку 14 восьмивагонного 

високошвидкісних поїздів CR300AF сімейства Fuxing, розрахованих на швидкість руху до 250 км 

/ ч. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Залізниці світу. 

Повідомляється, що поїзди передадуть залізницями Китаю в січні 2021 року. 

Із 14 високошвидкісних поїздів 10 звертатимуться на залізниці Fujian Fuping Railway в провінції 

Фунцзянь і 4 – на пасажирські лінії Мейчжоу-Шаньтоу в провінції Гуандун. 

Відзначається, що Bombardier Sifang Transportation є спільним підприємством компаній CRRC 

Sifang Locomotive & Rolling Stock і Bombardier з частками акцій 50 на 50. У 2018 році в рамках 

двох контрактів BST поставило для залізниць Китаю 288 вагонів CR400AF, здатних розвивати 

швидкість 350 км / ч. Всього BST випустило для CR 448 вагонів CR400AF і CR400AF-A. 

Крім того, в січні 2020 року BST уклало контракт вартістю 2,45 млрд юанів на обслуговування 

656 вагонів високошвидкісних поїздів залізниць Китаю. 

http://argumentua.com/novosti/shankhai-viznano-nairozumn-shim-m-stom
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Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/20/zheleznye_dorogi_kitaya_poluchat_14_vysokoskorostnykh_p

oezdov_v_2021_godu_61980 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай відправить безпілотник на Місяць 

22.11.2020|21:22|УНІАН 

Цю місію ніхто не здійснював з 1970-х років. 

На цьому тижні Китай запустить безпілотний корабель на Місяць для збору зразків місячної 

породи. 

Про це повідомляє Reuters. 

Зазначається, що цю місію ніхто не здійснював з 1970-х років. Безпілотник назвали Chang'e-5 на 

честь китайської богині Місяця Чансі. Якщо йому вдасться зібрати ґрунт, то Китай стане третьою 

країною після США і СРСР, яка виконає таку місію. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/kitay-vidpravit-bezpilotnik-na-misyac-novini-

11229023.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У китайському порту впровадять систему безпілотних контейнерних перевезень 

23.11.2020|16:40| ЦТС 

За словами розробників, перша у своєму роді в світовій портової індустрії система замінить 

вантажівки для перевезення контейнерів в порту. 

У китайському порту Циндао буде побудована нова система для перевалки контейнерів з 

використанням надземної транспортної системи (Sky Rail). Очікується, що вона дозволить 

значно скоротити логістичні витрати, знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу і 

підвищити ефективність логістики. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Sea News. 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/20/zheleznye_dorogi_kitaya_poluchat_14_vysokoskorostnykh_poezdov_v_2021_godu_61980
https://cfts.org.ua/news/2020/11/20/zheleznye_dorogi_kitaya_poluchat_14_vysokoskorostnykh_poezdov_v_2021_godu_61980
https://www.unian.ua/science/kitay-vidpravit-bezpilotnik-na-misyac-novini-11229023.html
https://www.unian.ua/science/kitay-vidpravit-bezpilotnik-na-misyac-novini-11229023.html
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Нова система розроблена портом Циндао у співпраці з компанією CRRC Yangtze Co., Ltd. Вона 

буде встановлена на автоматизованому контейнерному терміналі порту і матиме протяжність 

9,5 км. 

За словами розробників, перша у своєму роді в світовій портової індустрії система безпілотних 

контейнерних перевезень замінить вантажівки для перевезення контейнерів в порту. 

За розрахунками, система буде споживати всього 3 кВт / год на один кілометр, а перевозити по 

ній можна буде майже в 3-4 разів більше, ніж автотранспортом. 

Запустити першу чергу проєкту планується в червні наступного року. Очікується, що після 

введення всієї системи в експлуатацію її пропускна спроможність складе до 1,5 млн TEU на рік. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/23/v_kitayskom_portu_vnedryat_sistemu_bespilotnykh_konteyn

ernykh_perevozok_video_62003  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай успішно запустив ракету-носій на Місяць 

23.11.2020|22:57|УНІАН 

Планується, що апарат здійснить посадку на Місяці, збере там зразки грунту, після чого 

повернеться на Землю. 

Китай успішно запустив ракету-носій з апаратом «Чан'е-5» для доставлення на Землю ґрунту з 

Місяця. 

Про це повідомляє CGTN. 

Планується, що апарат здійснить посадку на Місяці, збере там зразки ґрунту, після чого 

повернеться на Землю. 

Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, яка доставила 

геологічні зразки з поверхні Місяця. А також третьою країною після США і СРСР, яка виконає таку 

місію. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/zapusk-raketi-na-misyac-kitay-uspishno-zapustiv-raketu-

nosiy-novini-11230487.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/23/v_kitayskom_portu_vnedryat_sistemu_bespilotnykh_konteynernykh_perevozok_video_62003
https://cfts.org.ua/news/2020/11/23/v_kitayskom_portu_vnedryat_sistemu_bespilotnykh_konteynernykh_perevozok_video_62003
https://www.unian.ua/science/zapusk-raketi-na-misyac-kitay-uspishno-zapustiv-raketu-nosiy-novini-11230487.html
https://www.unian.ua/science/zapusk-raketi-na-misyac-kitay-uspishno-zapustiv-raketu-nosiy-novini-11230487.html
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Китай планує побудувати орбітальну станцію в 2021 році 

24.11.2020|11:01|ФОКУС 

Найбільший космічний апарат КНР запустить ракета-носій «Чанчжен-5». 

Як повідомив один з керівників проєкту «Чанчжен», Цюй Ігуан, будівництво станції намічено на 

2021-ий. Всього експертам знадобиться рік, щоб завершити його, передає видання 3DNews. 

«Коли ми тільки працювали над створенням ракети-носія «Чанчжен-5», ми розуміли, що саме 

на неї буде покладено завдання з доставки необхідних елементів для будівництва орбітальної 

станції», - прокоментував Ігуан. 

Згідно з планами, станція під назвою «Тяньгун» («Небесний палац») буде складатися з трьох 

модулів, важити 66 т, мати Т-подібну форму. Довжина головного відсіку, де обладнають житлові 

приміщення для трьох космонавтів і розмістять частину обладнання, складе 16,6 м, діаметр - 

4,2 м. З боків будуть перебувати два експериментальних модуля, де будуть працювати 

космонавти. Вага кожного модуля складе 20 т. в ході будівництва буде здійснено 12 пусків. 

Крім «Чанчжен-5», в місії задіють ракету-носій «Чанчжен-2F», яка виведе на орбіту корабель 

«Шеньчжоу» з космонавтами на борту. Ракета-носій «Чанчжен-7» і вантажний корабель 

«Тяньчжоу» будуть доставляти паливо, провізію, необхідні матеріали та обладнання для 

космонавтів. 

Нещодавно в КНР запустили на Місяць космічний апарат «Чан'е-5» з метою збору і доставки на 

Землю місячного ґрунту. А раніше ми повідомляли, що нова космічна ракета «Чанчжен-7» 

успішно стартувала з космодрому Веньчан в південній провінції Хайнань. Ракета працює на 

новому, менш токсичну для навколишнього середовища, паливі. 

Джерело: https://focus.ua/technologies/467926-kitay-planiruet-postroit-orbitalnuyu-stanciyu-v-

2021-godu  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї на дні озера знаходиться загадкове стародавнє місто 

26.11.2020|04:16|Апостроф  

Стародавнє китайське місто Шичень, яке було затоплене під час будівництва 

гідроелектростанції на річці Сіньань, був відкритий заново археологами. 

Про це повідомляє видання Daily Mail. 

https://focus.ua/technologies/467926-kitay-planiruet-postroit-orbitalnuyu-stanciyu-v-2021-godu
https://focus.ua/technologies/467926-kitay-planiruet-postroit-orbitalnuyu-stanciyu-v-2021-godu
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Місто, яке було побудовано за часів династії Хань, між 25 і 200 рр н.е., стали називати 

«китайською Атлантидою». 

«Під водою в Китаї ховається забутий некрополь, який, як вважалося, назавжди втрачено. Однак 

нещодавно затонула цивілізація була відкрита заново», – розповіли археологи, які досліджують 

стародавнє місто, занурене на глибину від 26 до 40 метрів в озері Цяньдао. 

Шичень був політичним і економічним центром регіону. Він був забудований лабіринтом 

будівель з 265 арками, великими вулицями, мав п'ять в'їзних воріт, замість традиційних 

чотирьох. 

«Дивно, але, незважаючи на неймовірний вік і навіть після десятиліть занурення в воду, місто 

прекрасно зберіглось», – зазначили вчені. 

Вишукана кам'яна кладка драконів, феніксів і левів практично не пошкоджена, деякі 

архітектурні написи і символи відносяться до 1777 року, а міські стіни – до XVI століття. 

Джерело: https://apostrophe.ua/news/society/science/2020-11-26/v-kitae-na-dne-ozera-

nahoditsya-zagadochnyiy-drevniy-gorod--vpechatlyayuschie-foto-i-video/215937  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї почнуть тестувати графенові батареї для супершвидкої зарядки електрокарів 

26.11.2020|11:06|УНІАН 

Час анонсованої «супершвидкої» зарядки порівнюватиметься з часом заправки звичайних авто. 

Китайська компанія GAC планує почати тестування графенових батарей, що дозволять 

заряджати електрокари до 85% за 8 хвилин, вже наприкінці 2020 року. 

Про це повідомляє CnTechPost. 

Від результатів випробування на реальних авто буде залежати, чи запустять розробку у масове 

виробництво. 

Час анонсованої «супершвидкої» зарядки порівнюватиметься з часом заправки звичайних авто 

й може стати технологічним проривом для акумуляторних батарей. 

Вартість електрокара з новою батареєю складе приблизно 30,4 тисячі доларів. Близько 40% – 

ціна батареї. 

Розробку графенової технології компанія розпочала ще у 2014 році. Після майже 6 років 

досліджень GAC поступово освоїв технологію підготовки й застосування тривимірного 

графенового матеріалу (3DG). 

https://apostrophe.ua/news/society/science/2020-11-26/v-kitae-na-dne-ozera-nahoditsya-zagadochnyiy-drevniy-gorod--vpechatlyayuschie-foto-i-video/215937
https://apostrophe.ua/news/society/science/2020-11-26/v-kitae-na-dne-ozera-nahoditsya-zagadochnyiy-drevniy-gorod--vpechatlyayuschie-foto-i-video/215937
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У листопаді 2019-го компанія офіційно представила «надшвидку батарею для зарядження». 

Джерело: https://www.unian.ua/science/gac-kompaniya-anonsuvala-testuvannya-batareji-dlya-

supershvidkoji-zaryadki-elektrokariv-novini-11233808.html  

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

 

У Китаї п'ять зразків вакцини від коронавірусу проходять третю фазу досліджень 

19.11.2020|20:33|РБК-Україна 

У Китаї проходять випробування п'ять зразків вакцини від коронавірусу. Всі вони перебувають 

на третій фазі досліджень. 

Про це заявили представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь. 

Він зазначив, що кандидати на вакцину розроблені з різними технологічними підходами. 

«У Китаї є п'ять вакцин від коронавірусу. Зараз вони проходять третю фазу клінічних 

випробувань в різних країнах, серед яких Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія, Пакистан і 

Перу», - сказав Лицзянь. 

Сьогодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я веде переговори з шістьма світовими 

компаніями з постачання вакцини від коронавіруса в Україну. МОЗ шукає додаткові джерела 

отримання вакцини. 

Також повідомлялося, що результати масового тестування можливої вакцини від коронавіруса 

розробки AstraZeneca і Оксфордського університету повинні бути відомі до Різдва. Поки ж 

препарат показує здатність побудувати імунітет у пацієнтів старше 70 років. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-pyat-obraztsov-vaktsiny-koronavirusa-

1605810783.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Майже 1 млн осіб зробили щеплення китайською вакциною від COVID-19, побічних ефектів не 

виявлено – компанія 

20.11.2020|10:18| interfax 

Близько мільйона людей уже пройшли імунізацію експериментальної вакциною від 

коронавірусу китайської компанії Sinopharm, яка все ще перебуває на стадії клінічних 

випробувань, повідомив глава компанії Лю Цзінчжень. 

«В режимі екстреного використання вакцину застосували приблизно на мільйон чоловік, не 

виявлено жодного випадку серйозних побічних ефектів. У людей спостерігалися лише слабкі 

симптоми», - цитує Лю Цзінчженя газета South China Morning Post. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-pyat-obraztsov-vaktsiny-koronavirusa-1605810783.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-pyat-obraztsov-vaktsiny-koronavirusa-1605810783.html
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Крім того, влада китайської провінції Чжецзян повідомили, що зробили доступною для 

екстреного застосування в провінції вакцину від коронавірусу компанії Sinovac Biotec серед груп 

високого ризику. При цьому невідомо, скільки саме людей отримали вакцину. 

18 листопада повідомлялося, що згідно з попередніми результатами випробувань, 

експериментальна вакцина CoronaVac компанії Sinovac викликає швидку імунну реакцію, проте 

рівень вироблюваних нею антитіл значно нижче, ніж у людей, що перехворіли коронавірусом. 

На даний момент вакцина знаходиться на третій - фінальній - стадії клінічних випробувань. 

У Китаї підрозділ державної фармацевтичної компанії China National Pharmaceutical Group 

(Sinopharm) і зареєстрованої в США Sinovac Biotech розробляють три вакцини в рамках 

державної програми. Вони були схвалені для використання в надзвичайних ситуаціях за 

рамками клінічних випробувань. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/704709.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай пропонує запровадити глобальну систему на основі результатів Сovid-19-тесту 

21.11.2020|20:41|Главком 

Сі Цзіньпін додав, що сподівається на приєднання до цього механізму «більшої кількості країн». 

Лідер КНР Сі Цзіньпін запропонував створити міжнародний механізм на основі результатів 

тестування на Сovid-19, який би визначав, чи несе людина ризик для інших заразитися 

коронавірусом. Про це Сі Цзіньпін заявив під час саміту «Великої двадцятки», який відбувається 

20-21 листопада в умовах відеоконференції. 

«Китай запропонував глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів охорони здоров’я 

на підставі результатів тестування нуклеїнових кислот у формі міжнародно визнаних QR-кодів», 

– заявив китайський лідер (цитата за «Сіньхуа»). 

Він додав, що сподівається на приєднання до цього механізму «більшої кількості країн», а також 

запевнив у підтримці «Великої двадцятки» у прагненні «спростити рух людей і товарів». Інших 

подробиць роботи механізму Сі Цзіньпін не навів. 

На початку спалаху коронавірусної хвороби Китай запровадив систему «кодів здоров’я» на 

основі даних мобільних операторів. Для цього уряд заручився підтримкою двох ІТ-гігантів, 

Alibaba і Tencent, додатки яких використовують фактично всі китайці. 

Користувачі смартфонів вводять у додатки компаній свої мобільні номери, який відстежував 

геолокацію протягом останніх 14 днів і на підставі цієї інформації видавав користувачеві 

https://interfax.com.ua/news/pharmacy/704709.html
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«зелений», «жовтий» чи «червоний» код залежно від рівня ризику. «Зелений» код означає 

можливість вільного пересування; «жовтий» – необхідність сидіти на карантині вдома; 

«червоний» – необхідність обсервації. 

До середини 2020 року система «кодів здоров’я» стала обов’язковою у всіх 23 провінціях Китаю. 

Влада стверджує, що вона є одним із чинників, завдяки яким їй вдалося тримати епідемію 

коронавірусної хвороби під контролем. 

Як зазначає Wired, люди, які не володіють смартфонами, зокрема похилого віку, не можуть 

скористатися «кодом здоров’я», а без нього китайця можуть навіть не пустити в громадський 

транспорт. 

«Велика двадцятка», або G20 – неформальна організація, що об’єднує країни з 

найрозвиненішою промисловістю: США, Китай, Росію, Велику Британію, Німеччина, Францію, 

Італію, Канаду, Японію, Індію, Південну Корею, Туреччину, Австралію, Аргентину, Бразилію, 

Індонезію, Мексику, Саудівську Аравію, ПАР. Двадцятим членом є Євросоюз. 

Щороку лідери цих держав збираються, щоб «звірити годинники» й обговорити важливі 

політичні та економічні питання. Такі саміти є великим майданчиком і для двосторонніх 

зустрічей. У 2020 році через пандемію коронавірусу саміт «Великої двадцятки» відбувається в 

онлайн-форматі.  

Джерело: https://glavcom.ua/world/observe/kitay-proponuje-zaprovaditi-globalnu-sistemu-na-

osnovi-rezultativ-sovid-19-testu-719618.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай готовий поставляти свою вакцину від Covid - президент Сі Цзіньпін  

21.11.2020 |20:55| comments.ua 

У Китаї п'ять вітчизняних «кандидатів» проходять III фазу випробувань  

Президент Сі Цзіньпін заявив в суботу, що Китай готовий активізувати глобальне 

співробітництво в сфері вакцини проти COVID-19, і закликав до поліпшення міжнародної 

координації політики.  

Фармацевтичні компанії та дослідницькі центри по всьому світу працюють над потенційними 

вакцинами проти COVID-19, і в даний час проводяться великі глобальні випробування декількох 

препаратів. У Китаї п'ять вітчизняних «кандидатів» проходять III фазу випробувань.  

«Китай готовий зміцнювати співробітництво з іншими країнами в галузі досліджень і розробок, 

виробництва та поширення вакцин», — сказав Сі на саміті G20 в Ер-Ріяді по відеозв'язку.  

https://glavcom.ua/world/observe/kitay-proponuje-zaprovaditi-globalnu-sistemu-na-osnovi-rezultativ-sovid-19-testu-719618.html
https://glavcom.ua/world/observe/kitay-proponuje-zaprovaditi-globalnu-sistemu-na-osnovi-rezultativ-sovid-19-testu-719618.html
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Він також закликав до посилення координації міжнародної політики для створення 

«прискорених маршрутів» подорожей, які сприяли б впорядкованого глобального 

переміщенню. Сі сказав, що Китай запропонує створити механізм, за допомогою якого 

результати тестів мандрівників будуть визнаватися на міжнародному рівні за допомогою 

цифрових кодів здоров'я. 

Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/china/kitay-gotoviy-postavlyati-svoyu-vakcinu-vid-

covid---prezident-si-czinpin-665433.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін закликав G20 до зусиль з протидії пандемії і відновлення економіки 

23.11.2020|10:00|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін представив «Групі 20» низку пропозицій щодо стабілізації і відновлення 

економічного зростання при дотриманні регулярних заходів щодо стримування поширення 

COVID-19. 

Сі Цзіньпін виступив з цією заявою з допомогою відеозв'язку з Пекіна на саміті G20, який 

проходить під головуванням Саудівської Аравії. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201123/581841.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://world.comments.ua/ua/news/china/kitay-gotoviy-postavlyati-svoyu-vakcinu-vid-covid---prezident-si-czinpin-665433.html
https://world.comments.ua/ua/news/china/kitay-gotoviy-postavlyati-svoyu-vakcinu-vid-covid---prezident-si-czinpin-665433.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Китай в 4 рази збільшив імпорт української кукурудзи в жовтні 

16.11.2020|13:00|agropolit.com 

Українські експортери у жовтні поставили на зовнішні ринки 1,84 млн т кукурудзи, що на 20% 

нижче жовтня 2019/20 МР і в десятки разів більше вересня. Про це повідомляє Latifundist.com. 

З початку сезону експорт становить 1,87 млн т, що на 25% нижче за аналогічний період минулого 

року. 

При цьому, зазначається, що в жовтні почався активний експорт до Китаю — 721 тис. т, частка 

якого зросла до 38%. 

ЄС утримує лідерство в структурі українського експорту кукурудзи, однак, за підсумками жовтня, 

його частка скоротилася до 44%, а обсяги відвантажень впали на 12% в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року», — йдеться у повідомленні. 

Крім ЄС, спостерігається скорочення попиту з боку Єгипту, Лівії, Тунісу, Грузії. Інші напрямки 

наростили обсяги, а саме: Китай (в 4 рази), Великобританію (+ 59%) і Ліван (+ 63%). 

Джерело: https://agropolit.com/news/18650-kitay-v-4-razi-zbilshiv-import-ukrayinskoyi-kukurudzi-

v-jovtni  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські інвестори «Мотор Січ» найняли провідні юркомпанії світу для стягнення з України $3,5 

мільярда збитку 

17.11.2020|16:58| УНІАН 

Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі виступатиме компанія 

Arzinger. 

Процес проти держави Україна за позовом китайських інвесторів «Мотор Січі» в міжнародному 

арбітражі будуть вести одні з найвідоміших у світі юридичних компаній, тісно пов'язаних з 

американською системою правосуддя. 

Це випливає з офіційного повідомлення на сайті групи DCH. 

https://agropolit.com/news/18650-kitay-v-4-razi-zbilshiv-import-ukrayinskoyi-kukurudzi-v-jovtni
https://agropolit.com/news/18650-kitay-v-4-razi-zbilshiv-import-ukrayinskoyi-kukurudzi-v-jovtni
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Раніше, на початку серпня цього року в DCH заявили про початок партнерства з китайською 

стороною щодо розвитку українського авіабудування, і зокрема, двигунобудівного 

підприємства ПАТ «Мотор Січ». 

Як сказано на сайті DCH: «Три провідні міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper і 

Bird & Bird будуть супроводжувати інвестиційний спір китайських інвесторів ПАТ «Мотор Січ» 

(партнерів групи DCH з розвитку українського авіабудування) з метою стягнення з держави 

Україна збитку в розмірі $3,5 млрд. Радником з питань українського права в міжнародному 

арбітражі виступатиме компанія Arzinger», — сказано в повідомленні DCH. 

Як показало вивчення сайтів перерахованих юридичних компаній, всі вони є лідерами в області 

міжнародного арбітражу. А серед їхніх партнерів, зокрема, такі знакові юристи як екс-директор 

ФБР Роберт Мюллер і Дуглас Емхофф — чоловік іншого зоряного американського юриста, екс-

прокурора Каліфорнії Камали Харріс, яка займе пост віце-президента США при Президентові 

Джо Байдені. 

Окремої уваги заслуговує Гері Борн — голова групи міжнародної арбітражної практики 

WilmerHale. Він широко відомий як видатний світовий авторитет в області міжнародного 

комерційного арбітражу і міжнародних судових розглядів, за нашою інформацією, на його 

розробках базується більшість двосторонніх і багатосторонніх міждержавних угод про захист 

інвестицій та інвесторів. 

Як відомо, 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству 

юстиції України Notice of Investment Dispute — повідомлення про інвестиційний спір. У цьому 

документі вони вказують, що розцінюють дії української влади щодо активу інвесторів з КНР як 

спробу експропріації їхніх інвестицій. Це суперечить чинній між Україною та КНР міжурядовій 

угоді про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1992 року. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-investori-motor-sich-naynyali-providni-

yurkompaniji-svitu-dlya-styagnennya-z-ukrajini-3-5-milyarda-zbitku-ostanni-novini-11222972.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай потроїв імпорт українського ячменю 

18.11.20|16:58|Уніан 

Збільшив експорт до Китаю Європейський Союз. За вказаний період обсяг поставок склав 1,09 

млн т, продемонструвавши зростання на +50% до попереднього року. 

https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-investori-motor-sich-naynyali-providni-yurkompaniji-svitu-dlya-styagnennya-z-ukrajini-3-5-milyarda-zbitku-ostanni-novini-11222972.html
https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-investori-motor-sich-naynyali-providni-yurkompaniji-svitu-dlya-styagnennya-z-ukrajini-3-5-milyarda-zbitku-ostanni-novini-11222972.html
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У період з 1 липня по 16 листопада 2020 року з українських портів у напрямку Китаю було 

відправлено 2,35 млн т ячменю, що майже в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 

попереднього року. 

Про це повідомляє AgroPortal.ua з посиланням на аналітика зернового ринку «УкрАгроКонсалт» 

Марину Маринич. 

Як пише видання, збільшив експорт до Китаю Європейський Союз. За вказаний період обсяг 

поставок склав 1,09 млн т, продемонструвавши зростання на +50% до попереднього року. 

«Рішення Китаю про заборону імпорту ячменю з Австралії надало послугу іншим 

постачальникам. Китай переорієнтувався на них і інші фуражні культури (кукурудза тощо)», — 

пояснює аналітик. 

Торговий конфлікт між країнами виник після спроби Австралії провести розслідування причин 

пандемії коронавірусу. Як наслідок, країна, на яку зазвичай припадає до 40% світової торгівлі 

пивоварним ячменем і 20% ринку фуражного ячменю, позбулася основного ринку збуту. 

Експорт зернових 

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році (МР, липень 2019-

червень 2020), поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових 

культур, а також борошна. 

Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020-червень 2021) 

експортували 3,24 мільйона тонн зерна, що на 1,2 мільйона тонн менше, ніж за аналогічний 

період минулого року. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/agro/kitay-naroshchuye-import-ukrajinskogo-

yachmenyu-novini-11224574.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Через скандал навколо «Мотор Січ» Україна надовго зникне з радарів китайських інвесторів, - 

Кущ 

20.11.2020|10:32| news.24tv 

Азіатський торгово-економічний блок стане домінуючим в найближчій перспективі, і Україні 

потрібно звернути увагу на відновлення співпраці з Китаєм. 

Таку думку висловили економічні експерти. Основний їхній аргумент - економіка країн Заходу 

переживає не найкращі часи і стискається, вони не можуть запропонувати Україні ні інвестицій, 

ні зростання торгівлі. 

https://www.unian.ua/economics/agro/kitay-naroshchuye-import-ukrajinskogo-yachmenyu-novini-11224574.html
https://www.unian.ua/economics/agro/kitay-naroshchuye-import-ukrajinskogo-yachmenyu-novini-11224574.html
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Втім, Україні доведеться потрудитися, щоб повернути довіру Китаю з урахуванням безлічі 

скандальних проєктів. 

«Внаслідок скандалу з» Мотор Січ «Україна надовго зникне з радарів китайських інвесторів. 

Новий світовий мегакластер, що формується навколо Китаю, навряд чи запропонує нам стати 

сполучною ланкою з ринком ЄС (адже при правильній економічній політиці ми могли б з успіхом 

виконати цю роль, залучаючи десятки мільярдів доларів іноземних інвестицій і 

мультиплікувавши свою економіку в рази). А попереду маячить цілком реальна загроза сплати 

після міжнародного арбітражу 3,5 мільярда доларів. і якщо таке рішення буде прийнято - 

доведеться заплатити, адже ми і самі досить ефективно апелюємо до системи міжнародного 

права. Центр світової економіки поступово переміщається в Китай. у Пекіні ніколи не забудуть 

ні про «зернові кредити», ні про ситуацію з «Мотор Січ», - пише в своєму блозі економіст, 

фінансовий аналітик Олексій Кущ. 

Як повідомлялося раніше, в міжнародний арбітраж подавала на Україну і китайська компанія 

Sinohydro Corporation Limited - з позовом за розірвання Укравтодором контракту на 

реконструкцію об'їзної дороги навколо Житомира. 

Олександр Гончаров, директор Інституту розвитку економіки України, вважає, що цей скандал 

відлякує від України багатьох інвесторів, не обмежуючись лише Китаєм. 

«І після таких гучних скандалів до нас в Україну потужним потоком хлинуть іноземні інвестиції?! 

Все ясно: зроблене владою є нелогічним і ірраціональним: Україна відмовилася, по-перше, від 

найбільшої в нашій сучасній історії інвестиції в національну промисловість, по-друге, від виходу 

на китайський авіаринок місткістю до 1 трильйона доларів США «, - відзначає експерт. 

Він нагадує про прийдешнє міжнародному арбітражному розгляді на 3,5 мільярда доларів, 

зазначивши, що за дії українських чиновників щодо найбільшої промислової інвестиції 

заплатять бідні українці, а виплата компенсацій неминуча: 

«У скандальному інвестиційному спорі з державою Україна виступатимуть три провідні 

міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird з метою стягнення з держави 

збитків в розмірі 3,5 мільярда доларів США. У вищеназваних американських юркомпаніях, які 

будуть захищати інтереси інвесторів в міжнародному арбітражі, працюють екс-директор ФБР 

США Роберт Мюллер і Дуглас Емхофф - чоловік іншого зоряного американського юриста, екс-

прокурора Каліфорнії Камали Харріс, яка в разі перемоги Джо Байдена займе пост віце-

президента США «. 

У свою чергу, в присвяченому співробітництву з Китаєм блозі на Delo.ua Андрій Пилипенко, член 

правління Українсько-китайського інвестиційного клубу, звертає увагу на перші дії США, які 

свідчать про зміну войовничої ізоляціоністською парадигми Трампа на більш конструктивний 

підхід, що відкриває нові можливості для України. 
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«Це лише перші кроки США щодо примирення. І Україні саме час скористатися моментом - 

навести різкість, розглянути перші риси потенційної відлиги в американо-китайських відносинах 

і побачити свої можливості», - дає Пилипенко пораду українській владі, і нагадує, що саме 

зростання споживання в КНР на тлі економічного зростання дозволив економіці України не 

зірватися в економічну прірву. 

Експерт зазначає, що обсяги українського експорту в Китай зросли на 54%, в той час як поставки 

в усі інші країни світу скоротилися на 5,6%. 

«Збільшення торгового обороту між Україною і КНР відбувається не завдяки, а в значній мірі 

всупереч українській зовнішньоторговельній політиці. Близько 5 років лише обговорюється 

питання про створення зони вільної торгівлі Україна - КНР, на дипломатичному фронті - тиша і 

прохолода ... Байден НЕ буде протидіяти україно-китайським бізнес-проєктам і торгівлі: він 

неодноразово повторював, що в інтересах США - сильна, стабільна Україна. А сильною і 

стабільною вона може бути в тому випадку, якщо не звалиться в економічну прірву, від якої її 

зараз утримує тільки зростаючий експорт в Китай «, - відзначає експерт. 

Але економічні експерти попереджають: вікно можливостей для врегулювання проблемних 

ситуацій в україно-китайських відносинах досить вузький. Зниження тиску США на КНР дає час і 

Пекіну на пошук більш надійних і передбачуваних партнерів, ніж Україна. 

Втім, якщо Україна все ж доведе до розглядів в міжнародному арбітражі проблемні кейси 

«Мотор Січі» та Sinohydro, доведеться забути про ринок КНР. 

У той же час голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко попереджає: 

«США, не вкладаючи в нас стільки грошей, скільки готовий вкласти Китай, не дають приходити 

сюди їх інвестиціям. Тим самим Україна виштовхують на задвірки світової економіки». 

Джерело: https://news.24tv.ua/ru/iz-za-skandala-vokrug-motor-sich-ukraina-poslednie-novosti-

ukrainy_n1464627 

________________________________________________________________________________ 

 

 

АМКУ повернув третю заявку по ПАТ «Мотор Січ», буде подана нова 

20.11.20|18:52|Уніан 

Антимонопольний комітет України втретє під черговим формальним приводом повернув без 

розгляду заявку DCH і китайського інвестора ПАТ «Мотор Січ» Skyrizon про отримання 

узгодження концентрації контрольного пакета акцій. 

Про це повідомляє група DCH на своєму сайті. 

https://news.24tv.ua/ru/iz-za-skandala-vokrug-motor-sich-ukraina-poslednie-novosti-ukrainy_n1464627
https://news.24tv.ua/ru/iz-za-skandala-vokrug-motor-sich-ukraina-poslednie-novosti-ukrainy_n1464627
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Група DCH і китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ», представлені в Україні компанією Skyrizon, 

найближчим часом знову звернуться в АМКУ для отримання дозволу на концентрацію 

контрольного пакета акцій підприємства. 

Також група DCH і китайські інвестори направили позов до Господарського суду м. Києва з 

вимогою визнати незаконним рішення АМКУ про відмову в прийнятті до розгляду заявок на 

концентрацію, і зобов'язати АМКУ прийняти їх до розгляду. 

Відповідна інформація буде оприлюднена компанією Skyrizon як суттєва в рамках обов'язкового 

її розкриття на Шанхайській фондовій біржі. 

Перша з численних заявок Skyrizon Aircraft Holdings Limited в Антимонопольний комітет України 

Про надання дозволу на концентрацію була подана 09.06.2017 року. Вона, як і інші наступні, не 

були розглянуті АМКУ. 

Після встановлення у 2020 році партнерських відносин з групою DCH компанія Skyrizon Aircraft 

Holdings Limited спільно з ТОВ «Інвест Система» тричі зверталася в АМКУ із заявами про надання 

дозволу на концентрацію акцій ПАТ «Мотор Січ»: 04.08.2020, 23.09.2020 і 23.10.2020 року. 

Щоразу під формальними приводами АМКУ залишав заявки без розгляду. 

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції 

України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою про 

відшкодування збитку у розмірі $3,5 млрд. В цьому повідомленні зазначено, що українська 

влада своїми діями експропріювала їх інвестиції, а також порушила інші права інвесторів, 

передбачених діючою Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаної 31 

жовтня 1992 року між урядами України та Китайської Народної Республіки. 

До нинішнього часу китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ (партнери групи DCH з розвитку 

українського авіабудування) підписали договори з трьома провідними міжнародними 

юридичними компаніями, такими як WilmerHale, DLA Piper і Bird & Bird, які представлять 

інтереси бізнесменів з КНР в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитку 

в розмірі $3,5 млрд через міжнародний арбітраж. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/amku-povernuv-tretyu-zayavku-po-pat-motor-

sich-bude-podana-nova-ostanni-novini-11227721.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол України в КНР зустрівся зі студентами Уханьського університету 

26.11.2020|06:03| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China 

https://www.unian.ua/economics/other/amku-povernuv-tretyu-zayavku-po-pat-motor-sich-bude-podana-nova-ostanni-novini-11227721.html
https://www.unian.ua/economics/other/amku-povernuv-tretyu-zayavku-po-pat-motor-sich-bude-podana-nova-ostanni-novini-11227721.html
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25 листопада ц.р. Посол України в КНР С.Камишев відвідав Уханьський університет та зустрівся 

з його професорсько-викладацьким складом і студентами. 

Під час тривалого та дружнього діалогу Посол згадав цікаві сторінки української історії, описав 

вигідність позицій нашої держави на геополітичній карті світу, а також розповів присутнім про 

здобутки й перспективи двосторонніх відносин. 

В ході зустрічі багаторазово згадувалась довга історія побратимських відносин Київ – Ухань та 

Київська обл. – пров. Хубей. Жвавий інтерес у присутніх викликала і інформація про нерозривно 

пов’язаного з їхнім містом українського льотчика Григорія Кулішенка, який у 1939 році поклав 

своє життя, допомагаючи китайському народу захищати незалежність. 

Після завершення заходу Посол С.Камишев провів зустріч з Директором Департаменту 

міжнародних обмінів Уханьського університету паном Лі Сяошу та Деканом Інституту іноземних 

мов Уханьського університету паном Ма Сяо. В ході бесіди були обговорені перспективні 

напрямки співпраці Університету з Посольством, а також окремі питання співробітництва з 

українськими вишами. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1710170285818132  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Карате і українську мову – життя подружжя з України в Сіаньскому університеті 

26.11.2020|16:35| russian.people 

26 листопада, «Женьмінь жибао» онлайн – 3 роки тому українка Ірина прибула в Сіань зі свого 

рідного міста Львова та стала викладачем української мови в Сіаньскому університеті іноземних 

мов. Її чоловік Юрій став тренером в цьому університеті завдяки своїм професійним володінням 

карате. 

За словами Ірини, Юрій займається карате вже більше 40 років. І познайомилися вони саме 

завдяки цьому виду спорту. Коли Ірина вчилася в інституті у себе на батьківщині, під час уроку 

карате Ірина пошкодила Юрію кут ока, і довелося його зашивати. Так як Ірина доглядала за 

Юрієм, у обох з'явилися один до одного почуття. 

Ірина перша приїхала в Сіань, а потім тільки чоловік і донька. «Спочатку я була тут одна, але, 

дізнавшись про це, керівники університету прийняли рішення запросити мого чоловіка на 

роботу. Тут чоловік веде заняття з карате і фізкультури. Карате – це його життя «, – розповіла 

Ірина. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1710170285818132
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Незважаючи на те, що Юрій майже не говорить китайською, це не заважає йому любити Сіань і 

насолоджуватися його красивими пейзажами і їжею. 

Юрій згадав, що коли вперше приїхав до Китаю, йому було трохи незвично, але через деякий 

час він освоївся до життя тут. Йому дуже подобаються Сіаньські страви, особливо страви з 

баранини. 

На думку Ірини, Сіань як і її батьківщина Львів, має довгу історію і багату культуру, тому Сіань 

для неї став другою домівкою. У даний час її дочка вже відвідує місцеву школу. Сім'я 

сподівається прожити тут ще багато років. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1126/c31516-9792864.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Укрзалізниця та DHL розвиватимуть вантажні перевезення з Китаю до Європи 

27.11.2020|17:32|Укрінформ  

Укрзалізниця та міжнародна логістична компанія DHL Global Forwarding розвиватимуть 

контейнерні залізничні перевезення з Китаю до Європи. 

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу УЗ, відповідний меморандум компанії 

підписали 27 листопада. 

«Укрзалізниця та DHL Global Forwarding будуть розвивати контейнерні залізничні перевезення 

Китай — Європа та планують запроваджувати нові міжнародні маршрути», - йдеться у 

повідомленні. 

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю підписали голова правління АТ 

«Укрзалізниця» Володимир Жмак, виконавчий директор Центру транспортної служби «Ліски» 

Едвін Берзиньш і генеральний директор DHL Global Forwarding Стів Хуанг. 

«Меморандумом передбачено, що Укрзалізниця спільно з DHL організовуватимуть контейнерні 

поїзди, залучатимуть додаткові вантажі та розширюватимуть географію перевезень. Це дійсно 

новий рівень міжнародної співпраці і абсолютно якісно інший рівень роботи ЦТС «Ліски», — 

повідомив Жмак. 

Голова правління Укрзалізниці зазначив, що на основі філії «Центр транспортного сервісу 

«Ліски» в Києві буде створений потужний логістичний центр для вантажів компанії DHL. Зі свого 

боку Укрзалізниця взяла на себе зобов’язання працювати над спрощенням проходження 

митних процедур територією України та гарантувати дотримання графіку руху поїздів. DHL і 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/1126/c31516-9792864.html
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надалі продовжуватиме розвивати залізничну експедицію з основним акцентом на 

транспортний коридор Китай — Україна — європейські країни та зворотно. 

Крім того, сторони обмінюватимуться актуальною інформацією, працюватимуть над 

удосконаленням тарифної політики, щоб зробити перевезення більш привабливими для 

клієнтів, досвідом щодо розвитку транспортної логістики та інфраструктури тощо. 

Прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 

червня 2020 року. За цей час прибуло вже 17 поїздів. Загалом територією України на регулярній 

основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих Укрзалізницею, а контейнерні 

перевезення складають 2,3% в загальних обсягах перевезень вантажів залізничним 

транспортом України. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144686-ukrzaliznica-ta-dhl-rozvivatimut-

vantazni-perevezenna-z-kitau-do-evropi.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144686-ukrzaliznica-ta-dhl-rozvivatimut-vantazni-perevezenna-z-kitau-do-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144686-ukrzaliznica-ta-dhl-rozvivatimut-vantazni-perevezenna-z-kitau-do-evropi.html
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КИТАЙ – США 
 

Ветерани епохи Обами формують китайську політику Джо Байдена 

19.11.2020|12:00|economist.com 

Їхні погляди на Китай наблизились до поглядів чиновників Дональда Трампа 

7 років тому Сьюзен Райс, тодішній радник Барака Обами з питань національної безпеки, 

заявила, що Америка хоче «нової моделі відносин великих держав» з Китаєм. Її слова 

перегукуються з терміном, який використовував президент Китаю Сі Цзіньпін - «новий тип 

відносин між великими державами» - для опису того, що, як він сподівався, буде більш 

пристосованим американським поглядом на свою країну. Протягом року пані Райс (на фото 

разом з Джо Байденом) та її начальник перестали вживати цю фразу, оскільки стало дедалі 

зрозумілішим, що пан Сі не планував влаштовувати себе. Зараз пані Райс та її тодішній заступник 

Ентоні Блінкен є одними з провідних претендентів на пост державного секретаря Джо Джо 

Байдена, наступного президента Америки. Деякі з найбільш довірених радників пана Обами з 

Китаю сподіваються на другий шанс. Цього разу у них мало, якщо взагалі є, ілюзій щодо 

китайського силача. 

Коли обраний президент обирає людей для своєї команди національної безпеки та інших 

ключових робочих місць, пов’язаних з Китаєм, він буде залучати значну частину колишніх 

співробітників пана Обами. Більшість із тих, кого ймовірно будуть обрані, походять із 

традиційної школи зовнішньої політики, яка довіряє союзам, договорам та багатостороннім 

інститутам. Їхня порода сильно відрізняється від породи китайської команди пана Трампа. 

Джерело: https://www.economist.com/china/2020/11/19/obama-era-veterans-will-shape-joe-

bidens-china-policy  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США 

25.11.2020|16:42|РБК-Україна 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Джозефа Байдена з перемогою на виборах президента США. 

Він надіслав привітання телеграмою. 

https://www.economist.com/china/2020/11/19/obama-era-veterans-will-shape-joe-bidens-china-policy
https://www.economist.com/china/2020/11/19/obama-era-veterans-will-shape-joe-bidens-china-policy
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У своєму поздравлеии китайський лідер висловив надію на те, що надалі у відносинах Китаю та 

США «не буде розбіжностей і протиріч у двосторонніх відносинах». За його словами, китайська 

сторона прагне до нормалізації відносин зі Штатами. 

«Стабільний розвиток відносин Китаю і США відповідає запитам та інтересам двох країн, а також 

очікуваннями міжнародної спільноти», - написав Сі Цзіньпін. 

Зазначимо, що під час правління Дональда Трампа в статусі президента США Китай був 

зведений у статус головного суперника і загрози для Сполучених Штатів. Через це відносини 

між урядами двох країн були складними. 

Нагадаємо, вчора Трамп розпорядився почати процес передачі справ Джо Байдену. Зокрема, 

обраному президенту тепер будуть надсилати щоденні розвідувальні зведення. 

У вівторок Трамп виступив у хвилинним зверненням, в якому привітав з досягненням позначки 

30 тисяч на фондовій біржі промислового індексу Dow Jones. На запитання журналістів він 

відповідати не став. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/si-tszinpin-pozdravil-baydena-pobedoy-prezidentskih-

1606315327.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Джо Байдену знадобиться нова стратегія щодо Китаю — The Washington Post 

26.11.2020|16:51|Дзеркало тижня 

Сучасний Китай - це вже не та країна, з якою мав справу колишній американський президент 

Барак Обама. 

Нова команда переможця виборів президента США демократа Джо Байдена обіцяє бути 

професійною та поміркованою, адже її представники мають багаторічний досвід у політичних 

справах. Однак, виникає запитання, чи допоможе цей досвід команді демократа відповідати на 

виклики з боку все більш рішучого Китаю. Можливо, Байден вирішить співпрацювати з Китаєм, 

а не вступати в конфлікт. Однак, нещодавні погрози з боку Пекіна на адресу давнього 

американського союзника – Австралії, свідчать про те, що поведінка Китаю значно 

небезпечніша, ніж здається, пише The Washington Post. 

Минулого тижня посольство Китаю в Австралії оприлюднило перелік з 14 скарг. Заявивши, що 

«Китай розлючений», китайські дипломати виголосили безліч критичних зауважень на адресу 

Австралії щодо багатьох питань, починаючи від рішення країни заборонити китайському 

телекомунікаційному гігантові Huawei брати участь у розбудові мережі 5G, закінчуючи 

https://www.rbc.ua/ukr/news/si-tszinpin-pozdravil-baydena-pobedoy-prezidentskih-1606315327.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/si-tszinpin-pozdravil-baydena-pobedoy-prezidentskih-1606315327.html
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«антагоністичними» повідомленнями про Китай в австралійських засобах масової інформації. 

Іншими словами, Китай погрожував «економічною розправою» над вільною країною за те, що 

вона поводилася як вільна країна. Навіть цифра «14» у списку скарг Китаю виявляє серйозність 

загроз. Попри те, що число 13 у США вважають нещасливим, будь-яке число, що включає 

«чотири», вважається невдалим у Китаї. 

Звісно, ніхто не думає, що Китай здійснить військовий напад на Австралію, але економічна війна 

також є великою загрозою. Китай купує майже третину експорту Австралії. Оскільки експорт 

становить приблизно 20% австралійського валового внутрішнього продукту, це означає, що 

уряд Китаю може скоротити майже 7% економіки Австралії. Але експорт, це ще не всі важелі 

впливу Китаю, оскільки країна є джерелом туристів, студентів та прямих інвестицій, які 

впливають на інші галузі австралійської економіки. Якщо Китай по-справжньому розсердиться, 

Австралія ризикує стати жертвою реального економічного конфлікту. 

Китай також проявляв агресію і до інших близьких союзників США. Пекін погрожував безпеці 

канадських підприємств після того, як уряд Канади розкритикував жорстокі дії комуністичної 

влади щодо демократичних свобод у Гонконгу. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда 

Ардерн також приєдналася до критики щодо агресивної політики Китаю в Гонконгу. Нова 

Зеландія теж має значні економічні зв'язки з Китаєм, який є другим за величиною торговельним 

партнером острівної держави. 

Чим більше Китай використовує свою економіку як важіль впливу для реалізації загальних цілей 

зовнішньої політики, тим більше демократичних держав ризикують постраждати. 

Майже всі американські демократичні союзники вразливі до китайського економічного впливу. 

Це означає, що Джо Байдену буде важко створити єдиний союзний фронт проти Китаю. 

Двадцять років тому типовою реакцією США було б пропонувати своїм союзникам американські 

ринки в якості компенсації за втрачені китайські ринки, але це вже не надто ефективний варіант. 

Американці останнім часом не настільки рівномірно процвітають, що погодились би 

опосередковано субсидувати економіку ще й країн союзників. Це означає, що команді Байдена 

потрібно буде шукати іншу дієву стратегію, щоб побудувати ефективний «антикитайський 

альянс». 

Західні компанії вже не просто використовують Китай як виробничу базу для експорту товарів 

назад на Захід. Споживачі в Китаї зараз досить заможні, щоб західні компанії продавали свої 

товари безпосередньо їм. Загальносвітова економічна війна неминуче зашкодить бізнесу, який 

процвітає у цій діяльності. Знадобляться десятиліття, щоб країни змогли відмовитися від 

китайського економічного впливу. 

Китай зараз відчуває себе досить сильним, щоб погрожувати союзникам США. Сучасний Китай 

- це вже не та країна, з якою мав справу колишній американський президент Барак Обама. 
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Усвідомити цю реальність та вирішити, що з нею робити далі, є найбільшим і найскладнішим 

завданням, з яким зіштовхнеться зовнішньополітична команда Байдена, резюмує видання. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/WORLD/dzho-bajdenu-znadobitsja-nova-stratehija-shchodo-kitaju-the-

washington-post.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Боротьба зі зміною клімату лягає на ЄС і Китай? 

17.11.2020|19:15|112.ua (оригінал – Project Syndicate) 

Протягом всього одного тижня в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 

цього року представники найбільшого єдиного ринку у світі і другої за величиною економіки 

світу виклали на стіл свої карти щодо клімату. Для аналізу результатів не потрібно бути 

аналітиком національної розвідки: Європейський Союз і Китай взяли на себе зобов'язання 

досягти нульових показників викидів вуглекислого газу, тим самим створивши загальну основу 

для глибшої співпраці. 

Безумовно, ці зобов'язання повинні бути підкріплені конкретною політикою. Але навіть слова 

мають силу. Ані президента КНР Сі Цзіньпіна, ані президента Європейської комісії Урсулу фон 

дер Ляєн не було помічено в перебільшеннях або серйозних заявах без попереднього 

обговорення. Якщо вони встановлюють конкретну мету, це означає, що у них є певне уявлення 

про те, як її досягти. 

Ба більше, 27 країнам - членам ЄС непросто узгодити більш амбітну мету на 2030 рік, яка 

відповідає їхньому зобов'язанню з досягнення нульових викидів до 2050 року. Європейські 

лідери прекрасно обізнані щодо багатьох зацікавлених сторін, готових протистояти новій меті. 

Для керівництва Китаю заявити про те, що їхній пік викидів буде досягнуто до 2030 року, а рівень 

викидів вуглецю - до 2060 року, також було непростим рішенням. Переорієнтація такої великої 

економіки, як Китай, - завдання не з простих. Водночас обидві сторони визнають, що реальність 

зміни клімату робить економічний перехід неминучим і що той, хто зробить цей крок першим, 

отримає серйозну конкурентну перевагу на десятиліття вперед. 

Перебудова економіки зі швидкістю, необхідною для скорочення національних викидів 

відповідно до Паризької кліматичної угоди 2015 року, ще ніколи не проводилася, і це потребує 

рішучого розподіленого лідерства, схожого з тим, що вже стає очевидним. Країни, регіони, 

міста, а також великі ділові та фінансові гравці почали встановлювати свої власні завдання 

чистого нульового рівня викиду вуглецю. Ці зобов'язання вказують на те, що за п'ять років після 

підписання Паризької угоди нарощується критична маса. Китайські та європейські лідери 

визнають, що настав момент для просування вперед з конкретними і докладними планами дій. 

Не існує плану, «єдиного для всіх». Деякі плани стосуються технологічних змін, але багато інших 

переходів вимагатимуть відповідальності громадян, посиленого акценту на відновлення 

природи або системного підходу. На цьому шляху ми всі можемо вчитися на досвіді один 

одного. 
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Зі свого боку Китаю необхідно буде розробити довгострокову стратегію з конкретними етапами 

для досягнення мети 2060 року. Наявність такого плану необхідна для забезпечення того, щоб 

ухвалення короткострокових рішень – від наступного п'ятирічного плану до його внеску, 

визначеного на національному рівні відповідно до Паризької угоди, – узгоджувалося з 

довгостроковими траєкторіями розвитку Китаю. В іншому разі це буде лише відтермінуванням 

проблеми в надії, що її розв'яже хтось інший. 

Для Китаю ключові орієнтири передбачають досягнення піку викидів CO2 до 2025 року, 

встановлення більш амбітної вуглецеємності (скорочення на 70-75%), завдань, пов'язаних з 

використанням невикопного палива і встановлення завдань зі скорочення внутрішнього 

споживання вугілля. Чи зможе Китай припинити будівництво і фінансування нових вугільних 

потужностей - як всередині країни, так і за кордоном в рамках ініціативи «Один пояс, один 

шлях» – стане для нього вирішальним випробуванням. 

На щастя, крім руйнівного впливу вугілля на клімат, воно більше не життєздатне навіть з 

економічної точки зору. Тільки у 2019 році в ЄС вироблення вугільної енергії впало на 24%, а в 

Сполучених Штатах - на 16%, що вдвічі менше рівня 2007 року. У самому Китаї майже 60% 

величезних вугільних потужностей країни працюють у збиток, що дає уряду всі підстави для 

розширення свого глобального лідерства в галузі сонячної і вітрової енергії і використання свого 

міжнародного охоплення для розвитку відновлюваних джерел енергії поза межами своїх 

кордонів. 

Як і Китаю, ЄС також буде необхідно продемонструвати, в який спосіб він може досягти своїх 

довгострокових завдань. Європейська комісія встановила, що для досягнення мети кліматичної 

нейтральності буде необхідно щонайменше скорочення викидів на 55% до 2030 року. Тепер 

вона повинна заручитися підтримкою всіх 27 держав-членів. Парламент ЄС запросив мету у 

60%. Що раніше буде досягнуто угоди, то у ЄС більше шансів зробити прорив уперед. 

З тією самою метою Китай і ЄС отримають безліч можливостей для поглиблення своєї співпраці. 

Обидві сторони стикаються з подібними проблемами, коли справа доходить до виходу з кризи 

Covid-19, підвищення ролі сталого фінансування, управління списанням боргів та забезпечення 

справедливого переходу для працівників з вуглецевих та інших секторів, які незабаром буде 

порушено. Співпраця не повинна обмежуватися національним рівнем. Сьогодні партнерські 

відносини між містами, регіонами, провінціями і галузями промисловості вже показали великі 

перспективи. 

Якщо Китай і ЄС досягнуть своїх наступних основних показників, глобальні наслідки будуть 

великими і глибокими. У 2018 році Китай, «фабрика світу», був найбільшим експортером і 

третім за величиною імпортером. Шляхом встановлення чистіших стандартів і зосередження 

зусиль всього суспільства на досягненні мети з чистим нульовим показником, він може 

домогтися значних змін у виробничо-збутових ланцюжках, що охоплюють Бразилію, Австралію 
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та Індонезію, а також цілі регіони від Африки до Близького Сходу. Простіше кажучи, світовим 

урядам буде необхідно переоцінити свої довгострокові економічні плани крізь «зелену» 

призму. 

Заява Китаю, зроблена в завершенні переговорів з ЄС, також нагадує нам про життєво важливу 

роль, яку повинна відігравати дипломатія. Навіть попри те, що останні чотири роки США 

витратили на підрив багатосторонніх інститутів, міжнародна співпраця все ще можлива і 

продовжує приносити величезні вигоди тим, хто в ній бере участь. 

Незалежно від того, як швидко США зможуть повернутися у міжнародну спільноту, глобальна 

траєкторія очевидна. Чистий нульовий показник викидів - це пункт призначення, і всім лідерам 

варто було б позначити свій курс відповідним чином. 

Лоренс Тубіана 

Оригінал: https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-china-net-zero-targets-global-

implications-by-laurence-tubiana-2020-11/russian  

Джерело: https://ua.112.ua/mnenie/borotba-zi-zminoiu-klimatu-liahaie-na-yes-i-kytai-557794.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Туреччина планує побудувати контейнерний хаб 

19.11.2020|13:30| ЦТС 

Порт повинен стати частиною китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». 

Туреччина планує побудувати контейнерний хаб в східному Середземномор'ї, який повинен 

стати воротами на Близький Схід і в Середню Азію. 

Про це пише  ЦТС  з посиланням на  РЖД Партнер . 

Відповідно до річного плану на 2021 рік, порт повинен стати частиною китайської ініціативи 

«Один пояс, один шлях». 

Відзначається, що місце будівництва порту ще належить визначити. 

Всього в 2019 році порти Туреччини перевалили 11,6 млн TEU контейнерних вантажів. В 

основному такі вантажі в країні перевалюють порти Хайдарпаша, Амбарлі, Ізмір і Мерсин. За 

винятком Амбарлі, всі вони належать державному залізничному агентству TCDD. 

План також включає і інші портові проєкти, в тому числі він має на меті завершити будівництво 

порту Філіос в північній провінції Зонгулдак і порту Чандарли в західному Ізмірі. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-china-net-zero-targets-global-implications-by-laurence-tubiana-2020-11/russian
https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-china-net-zero-targets-global-implications-by-laurence-tubiana-2020-11/russian
https://ua.112.ua/mnenie/borotba-zi-zminoiu-klimatu-liahaie-na-yes-i-kytai-557794.html
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Документ також передбачає завершення ряду залізничних проєктів, що дозволить збільшити 

частку залізничного транспорту у внутрішніх вантажних перевезеннях з 5,15% до 10%. 

Повідомляється, що завершення будівництва залізничної лінії Конья-Караман-Ніде-Мерсин-

Адана- Османие-Газіантеп поліпшить доступ промислових підприємств до портів Адана, 

Мерсин і Іскендерун. Також має бути завершено будівництво гілки, яка зв'яже промислові 

центри з портовим комплексом Адапазари-Карасу на узбережжі Чорного моря. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/19/turtsiya_planiruet_postroit_konteynernyy_khab_61948  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Німецькі компанії оптимістично дивляться на перспективи китайського ринку 

24.11.2020|14:00|Міжнародне радіо Китаю 

Незважаючи на занепад світової економіки і торгівлі через пандемію COVID-19, німецькі 

компанії планують розширювати свій бізнес у Китаї. 

За недавнім повідомленням Reuters, німецький виробник промислових роботів Hahn 

Automation планує інвестувати в найближчі три роки кілька мільйонів євро в будівництво нового 

заводу в Китаї, це рішення пов'язане зі швидким відновленням китайської економіки. 

Генеральний виконавчий директор компанії Hahn Automation Франк Конрад сказав: «Якщо ми 

хочемо розвиватися на китайському ринку, ми повинні локалізувати виробництво. Наша мета – 

до 2025 року збільшити частку нашої продукції на китайському ринку до 25%. Зараз цей 

показник становить близько 10%». 

А у виконавчого директора німецької компанії UST – постачальника автомобільних датчиків – 

Олафа Кизеветтера теж є подібний амбітний план, він теж планує збільшити частку своєї 

продукції на китайському ринку до 25%. 

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, з січня по вересень цього року 

частка німецького експорту в Китай збільшилася з торішніх 7% до близько 8% у цьому році. 

Китай обігнав Францію, ставши другим за величиною після США експортним ринком Німеччини. 

До кінця цього року Китай як найбільший експортний ринок Німеччини може навіть обігнати 

США. Китай також став для Німеччини найбільшим постачальником, і його частка в німецькому 

імпорті зросла з менше 10% до понад 11%. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201124/582374.html  

________________________________________________________________________________ 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/19/turtsiya_planiruet_postroit_konteynernyy_khab_61948
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201124/582374.html
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Сі Цзіньпін і Ангела Меркель провели телефонну розмову 

25.11.2020|10:00|Міжнародне радіо Китаю 

24 листопада голова КНР Сі Цзіньпін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну 

розмову. 

Сі Цзіньпін зазначив, що з самого початку спалаху COVID-19 Китай і Німеччина підтримують 

зв'язок і ведуть прагматичну співпрацю. Китай активно вибудовує нову модель розвитку, 

роблячи акцент на розширенні внутрішнього попиту і продовжуючи політику відкритості 

зовнішньому світу, що несе Німеччині нові можливості. «Ми сподіваємося, що Німеччина і 

Європа залишаться відкритими для китайських компаній», – сказав Сі Цзіньпін. 

Ангела Меркель заявила, що світ переживає серйозні зміни, Європа переживає другу хвилю 

спалаху епідемії COVID-19. Протиепідемічні дії Китаю довели свою ефективність, економіка 

відновилася першою у світі. Це гарна новина для німецьких компаній. «Я сподіваюся, що обидві 

сторони зміцнять взаємодію і співпрацю у сфері розробки вакцин і сприятимуть співробітництву 

у сфері торгівлі та інвестицій, транспортних засобів на новій енергії та в інших сферах», – 

підкреслила Ангела Меркель. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201125/582915.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201125/582915.html
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АНАЛІТИКА 
 

Фрахтова лихоманка на ринку контейнерних перевезень 

20.11.2020|17:15| usm.media 

З приходом осені ринок контейнерних перевезень охопила справжня «фрахтова лихоманка». 

За два з половиною місяці з початку вересня ставки морського фрахту на Чорноморський регіон 

злетіли на $ 1000 за TEU, і поки що немає ніяких передумов до того, що на цьому зростання 

зупиниться. Чим обумовлена ситуація з підвищенням вартості морських перевезень і як 

коливання світового ринку позначаються на українських імпортерах, USM розповів керівник 

морського відділу та відділу автоперевезень ДП «Формаг-Київ» Олександр Кучанський.      

Дисбаланс експорту та імпорту, гостра нестача обладнання, стрибкоподібне зростання 

фрахтових ставок - проблеми, з якими зараз намагається впоратися ринок контейнерних 

перевезень. І це - закономірні наслідки коронавірусної кризи, що охопила на початку року 

Китай, а за ним практично всі країни Європи.   

- З травня 2020 року обсяг експорту з Китаю поступово відновлюється після великого спалаху 

COVID-19, в той час як обсяг імпорту в Китай все ще перебуває на дуже низькому рівні. У зв'язку 

з таким дисбалансом, порушений приплив порожнього обладнання, що призводить до 

величезної його нестачі , - каже Олександр Кучанський. 

Із закриттям кордонів через поширення коронавірусу, супутньою зупинкою виробництва і, 

відповідно, експорту, Китай зіткнувся першим в світі. На той час, як найбільший азіатський ринок 

знову відкрився, Європа і Америка тільки почали йти на карантин. Деякі економіки пережили 

локдаун і глобальну коронавірусну паузу в перших рядах, деякі пізніше, а якісь переживають до 

сих пір.  

Китай впорався з епідемією досить швидко і відновив потік експорту. Однак охоплені кризою 

країни не змогли - і до цих пір не можуть - забезпечити достатньої кількості зворотного імпорту. 

Саме це створило дисбаланс в експортно-імпортних потоках, які раніше забезпечували 

нормальний оборот порожнього обладнання. Кількість експортних вантажів в Китаї зростає, але 

контейнери назад в країну майже не повертаються.  

- Крім того, морські перевізники (судноплавні лінії) знизили пропускну здатність своїх сервісів, 

а деякі сервіси скасували зовсім або змушені були об'єднати, щоб скоротити витрати на 

утримання флоту і інші витрати. Це призвело до зменшення кількості доступних місць, і також 

скоротило кількість що надходить порожнього обладнання. 
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Через ситуації, що склалася судноплавними лініями довелося переорієнтуватися на більш 

платоспроможні ринки. Основні маршрути - Азія-Європа, Азія-Австралія, Азія-США - залишилися 

незмінними, але баланс по рейсам схилився до напрямів з вищим фрахтом і попитом. Зараз це 

більше Штати, ніж Європа, повідомляє Олександр Кучанський. 

- Основний обсяг китайського експорту зараз зорієнтований на ринок США, так як фрахт у США 

дорожче, а споживач більш платоспроможний. Устаткування і місця видаються в першу чергу 

для направлення China - US, а вже потім China - Medetterenian, China - Australia і т.д . 

Частина контейнерів і квот, які давалися на Європу і Україну, лінії перевели туди, де готові 

більше платити. Європа стала нижче за пріоритетом. Першочергову видачу обладнання на 

Штати підтверджують навіть самі китайці. І це глобальна тенденція.  

Дефіцит обладнання поряд з іншими посткризовими явищами привів до того, що з кінця серпня 

- початку вересня 2020 року почала стрімко зростати і вартість морського фрахту. Якщо на 

початку серпня ставки фрахту коливалися в районі $ 2150 / FEU, то зараз вони становлять $ 4100-

4200 / FEU. 

- Напередодні Chinese Golden Week holidays (з 01.10 по 08.10 включно), коли весь Китай «йде 

на канікули», багатьом фабрикам потрібно було встигнути відвантажити продукцію, що стало 

першим поштовхом до підвищення ставок морського фрахту. 

На початку вересня ставки морського фрахту за такими лініях, як ZIM / COSCO / MSC / CMA, 

виросли на $ 150-200 / TEU. На другу половину вересня ставки залишилися на тому ж рівні. 

Але як раз перед китайськими канікулами почали проявлятися перші ознаки проблем з 

наявністю порожнього обладнання. Відправники не завжди могли знайти на контейнерних 

терміналах Китаю необхідне обладнання, а саме - найбільш популярні контейнери 40'HC. У той 

же час контейнери 40'DV залишалися доступні. 

Відвантажень в першій половині жовтня було не так багато, тому ставки залишалися на тому ж 

рівні, що і в кінці вересня. Після початку роботи фабрик в Китаї, в другій половині жовтня, ставки 

теж залишилися колишніми. 

Але кінець жовтня показав, що Китай плавно входить у високий сезон. На початку листопада 

ставки морського фрахту збільшилися ще на $ 170-230 / TEU.  

Проблеми з порожнім обладнанням все частіше давали про себе знати, і в другій половині 

листопада ставки знову виросли на $ 250-300 / TEU. 

Кількість розміщених букінг продовжувала зростати, і на останні судовиходи листопада ставку 

знову піднялися на $ 300 / TEU.  

Ситуація з порожнім обладнанням загострюється з кожним днем, констатує Олександр 

Кучанський. Тому передумов до зменшення фрахтових ставок немає.   
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На даний момент фрахтові ставки з Китаю з урахуванням підвищення становлять $ 4100-4200 / 

FEU. У період вересня-листопада 2020 року вони зросли приблизно на $ 870-1000 / TEU, і, 

відповідно, $ 2000 / FEU. І будуть продовжувати рости. 

- Витрати на репозицію повинні окупатися, тому поки ціна фрахту на експорт з Китаю не покриє 

витрати на повернення порожнього обладнання, фрахт буде дорожчати. Контейнерні лінії 

стимулюють імпорт до Китаю і зараз, знижуючи ставку фрахту, але цього недостатньо.  

Ситуація буде погіршуватися, поки не відновиться загальний баланс імпорту і експорту, 

упевнений експерт. 

Стрімке зростання фрахтових ставок і проблеми з обладнанням у найбільших світових 

контейнерних перевізників неминуче впливають і на український ринок контейнерних 

перевезень.  

- Українські імпортери стали більше орієнтуватися на ставку фрахту. $ 1000 / TEU або $ 2000 / 

FEU - досить відчутно для нашого ринку. Зараз ми більше відчуваємо, що фрахт зростає. 

Замовлень стає менше, судовиходи Не такі стабільні. Через те, що немає обладнання, багато 

судовиходи з Китаю переносяться. Обсяг імпорту товарів народного споживання потроху 

скорочується.   

Листопадові відвантаження з Китаю виходять із затримками і за новими ставками фрахту. Ці 

контейнери повинні прийти в Україну орієнтовно в грудні. І саме тоді Україна найбільш відчує 

наслідки дисбалансу на ринку контейнерних перевезень. Замовлення з Китаю, зроблені 

напередодні зимового сезону і новорічних свят, просто не встигнуть прийти вчасно. Перед 

Новим роком більшість китайських товарів народного споживання виявляться в дефіциті. 

Піднімуться і ціни. 

Обсяги експорту та ставки фрахту з Китаю традиційно зростають напередодні новорічних свят, 

коли рітейлери в США і Європі нарощують закупівлі. Однак з упевненістю стверджувати, що 

після Нового року, коли пік попиту спаде, ситуація на ринку контейнерних перевезень 

стабілізується, зараз не можна, вважає Олександр.  

- Якщо брати статистику попередніх років, то після китайського Нового року, коли обсяги 

китайського експорту падають, ставки фрахту теж починають поступово знижуватися. Десь до 

кінця весни - початку літа фрахт досягає прийнятних значень, влітку тримається на цьому рівні і 

ближче до вересня-жовтня починає знову потихеньку йти вгору. Але чи буде так само в 

прийдешньому році - передбачити неможливо. COVID-19 приніс глобальну невизначеність в усі 

сфери економіки, і ринку контейнерних перевезень в тому числі. Навіть якщо пандемія 

закінчиться, потрібно час, щоб баланс експорту та імпорту прийшов в норму. І ми відчуємо ці 

зміни з затримкою в кілька місяців. 
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Тому поки контейнерний ринок в Україні діє за старою перевіреною схемою: сподівається на 

краще, але готується до будь-якого варіанту розвитку подій. 

Джерело: https://usm.media/frahtovaya-lihoradka-na-rynke-kontejnernyh-perevozok/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Відносини Китаю та США в епоху Джо Байдена 

24.11.2020|07:50|LB.ua 

Після обрання нового президента США неминуче послідує ревізія стратегії Вашингтона щодо 

Пекіна. Торгові війни, розв'язані Трампом, явно Антикитайські риторика з боку Білого дому про 

«китайському коронавірус» і, відповідно, про вплив КНР на Всесвітню організацію охорони 

здоров'я - все це було в епоху 45-го президента Сполучених Штатів і навряд чи буде продовжено 

його наступником. При цьому США все так же доведеться конкурувати з Китаєм за домінування 

у світовій політиці та економіці. Що ж зміниться з приходом в Білий дім Джозефа Байдена?  

Повний текст статті на мові оригіналу можна знайти за посиланням внизу. 

Джерело: 

https://rus.lb.ua/world/2020/11/24/471332_otnosheniya_kitaya_ssha_epohu_dzho.html  
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«Pax Sinica: Дилема Європи у протистоянні з китайсько-російською віссю», Олександр Габуєв 

24.11.2020|21:50| Сarnegie 

Політика Європи повинна починатися з чіткого виявлення тих елементів китайсько-російського 

співробітництва, які шкодять інтересам ЄС і тих, на напрям яких вона може впливати.  

У міру вступу трансатлантичного співтовариства до нового політичного циклу після 

президентських виборів у США, суперництво серед великих держав стає дедалі більшим. Два 

гравці виділяються як найбільш проблемні для Європи. По-перше, існує звична проблема 

боротьби з воюючою Росією. По-друге, існує дедалі напористий Китай. Новим є те, що ці два 

виклики стають все більш взаємопов’язаними. Пекін та Москва вступають у відносини, які також 

стають дедалі більш асиметричними, причому остання поступово стає молодшим партнером. 

Виникнення китайсько-російської осі як основи пекінських центрів в Євразії – Pax Sinica – має 

глибокі наслідки для безпеки та економіки для Європи та Німеччини. 

https://usm.media/frahtovaya-lihoradka-na-rynke-kontejnernyh-perevozok/
https://rus.lb.ua/world/2020/11/24/471332_otnosheniya_kitaya_ssha_epohu_dzho.html
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Китай і Росія поступово поглиблювали свої зв’язки за останні три десятиліття. Після вирішення 

їх територіальної суперечки в 2004 році вони поділяють потребу у мирі вздовж свого 4200-

кілометрового кордону – альтернатива є занадто ризикованою і занадто дорогою для двох 

ядерних держав. Потім існує природна економічна взаємодоповнюваність між Росією, яка 

експортує сировину, та Китаєм, що потребує ресурсів. Крім того, два авторитарні режими не 

критикують один одного за нелібералізм вдома, і вони мають спільну загальну програму в 

цілому щодо таких питань, як управління Інтернетом. 

Крім того, і Пекін, і Москва конфронтують із Заходом. Після війни в Україні та запровадження 

західних санкцій Росія все більше шукає в Китаї ринків, технологій та грошей. Тим часом Пекін 

підтримує допомогу Москви в модернізації Народно-визвольної армії, і Євразійський 

економічний союз (ЄАЕС), який очолює Росія, розглядає як полігон для геоекономічного 

порядку, в якому домінують китайські технічні стандарти. Китайські економічні посягання на 

Росію зумовлені західними санкціями. Як не дивно, вони йдуть за рахунок європейського, 

зокрема німецького, бізнесу. Наприклад, у 2016 р. Китай перевершив Німеччину як основне 

джерело обладнання та технологічних продуктів на російському ринку, а в 2019 р. Росія 

імпортувала з Китаю майже у 2,5 рази більше високотехнологічних виробів (30,8 млрд. дол. 

США), ніж з Німеччини. 

Посилення китайсько-російської осі суперечить західним інтересам. По-перше, ресурси, що 

надаються Росією Китаю, такі як новітні озброєння або допомога у фундаментальних 

дослідженнях, підсилюють наполегливість Пекіна. По-друге, коли Москва стає все більш 

залежною від Пекіна, існує ризик того, що дві столиці почнуть працювати в тандемі в таких 

регіонах, як Східна Європа чи Арктика, а також тісно координувати питання, що зачіпають 

загальносвітову спільність. Нарешті, Росія та ЄАЕС, які міцно ввійшли в Pax Sinica, допоможуть 

Пекіну розширити сферу свого впливу на континентальну Євразію – і це зменшить здатність Росії 

зберігати стратегічну автономію і тим самим зменшить шанси на поступову політичну 

трансформацію в майбутньому. 

Європейський та німецький підходи до виклику Pax Sinica повинні ґрунтуватися на чіткому 

погляді на китайсько-російські відносини. Незважаючи на зростаючу їх асиметрію та зростаючу 

стурбованість з цього приводу у російській еліті та суспільстві, нереально очікувати, що Кремль 

відвернеться від Китаю, щоб відновити відносини із Заходом. Прагматичні та дружні стосунки з 

Китаєм надто важливі для безпеки Росії, щоб продати його для якихось невловимих вигод із 

Заходом. Водночас російські розбіжності з Європою є глибокими, і швидкого виправлення для 

них немає з жодної сторони. Нарешті, Європа має проблеми із стимулами, оскільки більшість 

санкцій проти Росії, ймовірно, залишаться в осяжному майбутньому. Тим не менше, за 

китайсько-російською віссю саме Кремль хоче зберегти стратегічну автономію та незалежність 

від Китаю, і тому Захід повинен спрямовувати свою політику на Москву. 
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Політика Європи повинна починатися з чіткого виявлення тих елементів китайсько-російського 

співробітництва, які шкодять інтересам ЄС і тих, на напрям яких вона може впливати. Чесна 

внутрішня дискусія щодо побічних ефектів санкцій давно назріла, і слід ретельно розглянути 

майбутні санкції, які можуть підірвати західні інтереси і одночасно просунути Росію глибше в 

обійми Китаю (наприклад, потенційна заборона на продаж Обладнання 5G). Нарешті, 

Німеччина повинна відігравати провідну роль у підтримці відкритих каналів зв'язку з Кремлем, 

зокрема щодо Китаю. Цей діалог, належним чином переданий і підтримуваний союзниками 

Німеччини, такими як країни Східної Європи, є інструментом дипломатії, а не винагородою. На 

жаль, контрпродуктивна поведінка Росії ускладнює реалізацію цієї стратегії, навіть якщо на 

горизонті з’являється трансатлантичний консенсус. 

Джерело: https://carnegie.ru/publications/83302  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Битва за нові правила торгівлі 

24.11.2020|Газета «День»| Дмитро Єфремов 

Після 8 років переговорів 15 листопада 2020 року в Ханої (В’єтнам) підписано угоду, яка дала 

початок роботі нового мегаторговельного об’єднання на теренах Азії — Регіонального 

всестороннього економічного партнерства (RSEP). Оглядачі маркують його як найбільшу в світі 

зону вільної торгівлі, яка об’єднає 15 націй, розташованих у найбільш динамічному куточку 

світу. Провідна скрипка в його підписанні належить Китаю, разом з яким у спільноті братимуть 

участь Японія, Республіка Корея, Австралія, Нова Зеландія, а також 10 країн іншого потужного 

регіонального утворення — АСЕАН (В’єтнам, Бруней, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Лаос, 

Камбоджа, Індонезія, Таїланд та М’янма). За підрахунками, на країни, що уклали угоду про 

партнерство, припадає 29% глобальної торгівлі, 32% світового ВВП. У них проживає 2,2 млрд 

осіб, що утворюють ємкий ринок, який є магнітом для іноземних інвестицій. Офіційна мета 

нового об’єднання — зниження торговельних тарифів та нетарифних обмежень, унормування 

інвестиційних відносин, державних закупівель та електронної комерції. Ефект від його 

утворення — не лише в інтенсифікації регіональних економічних відносин, а й у стимулах для 

відновлення регіонального економічного зростання після пандемії COVID-19. 

Потенційно RSEP міг мати ще більші масштаби, якщо б до нього приєдналася Індія. Попри 

інвестовані в підготовку домовленостей ресурси, 2019 року вона вийшла з переговорного 

процесу, передчуваючи загрозу від формату нової угоди для своєї торгівлі, яка і без неї є 

високодефіцитною. Також у об’єднанні не беруть участь Сполучені Штати, які за часів 

президентства Дональда Трампа взяли на озброєння стратегію двосторонніх торговельних 

https://carnegie.ru/publications/83302
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переговорів, відпочатково нерівноправних та в розріз із чинними правилами торгівлі, 

регульованими СОТ. Понад те, Трамп у 2017 році віддав наказ вийти з переговорного процесу 

зі створення альтернативного регіонального торговельного об’єднання — Угоди про 

тихоокеанське партнерство (ТРР), — яке активно просувалося завдяки американському 

лідерству в часи Барака Обами. Тепер США виглядають як країна, що недалекоглядно 

поступилася частиною впливу в регіоні на користь Китаю, потужність якого зміцніла. Видається, 

відбувся іще один крок, що сигналізує про зміну глобального лідерства, тепер у торгівлі. 

ТРР 

Торговельні угоди тривалий час активно використовувалися Сполученими Штатами для 

укріплення своєї політичної гегемонії та економічного домінування. В 2010-х роках вони набули 

нової якості — більшість новел, які просувались у тексти угод, мали виразну антикитайську 

спрямованість. На чільне місце були піднесені питання «безпеки та економічних викликів», що, 

за словами американських політиків, вимагають лідерства США нової якості в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні (АТР). Невдоволення американців стосувалося широкого спектру 

здобутих китайцями в глобальній економіці переваг: від величезного дефіциту торговельного 

балансу до нерівних умов підприємницької конкуренції, що в тогочасній американській 

риториці звучало як відсутність «відповідального лідерства». Конструюючи на власний розсуд 

відносини в АТР, підкреслено ігноруючи інтереси Пекіна, Вашингтон ставив за мету посилити 

тиск на нього та стимулювати його рух до «міжнародних стандартів ХХІ століття». А стандарти, 

як прямо заявив президент-демократ Обама в 2016 році, «мають писати Сполучені Штати, а не 

такі країни, як Китай». 

Переговори про ТРР розпочалися між Новою Зеландією, Чилі, Сінгапуром та Брунеєм ще 2006 

року. За два роки в них включилися Сполучені Штати, щоб використати як платформу для 

укріплення своєї присутності в АТР та одразу формувати структуру порядку денного. Туди були 

включені положення про електронну комерцію, державні підприємства, монопольний захист 

біопрепаратів нового покоління, процедури закупівель фармацевтичних препаратів, 

синхронізацію регуляторних норм, а для деяких країн стандарти та зобов’язання щодо 

посилення захисту праці та довкілля. 

До платформи почали приєднуватися країни АСЕАН, зацікавлені в отриманні полегшеного 

доступу для своїх продуктів до надзвичайно привабливого американського ринку. В 

зустрічному доступі до більш захищених ринків проявили інтерес Канада, Мексика та Перу. З 

2013 року в переговорах почала брати участь Японія. Наприкінці 2015 року текст угоди про ТРР 

був готовий. Він містив обмежувальні положення щодо «неконкурентних» державних 

підприємств, «невиправданого та надто обтяжливого» регулювання, чітко окреслював механізм 

захисту інтелектуальних прав, свободу електронної комерції та цифрових технологій. 
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У ключових пунктах угоди проглядались інтереси американських транснаціональних 

корпорацій: гарантувати лібералізацію і дерегуляцію економік інших країн, закріпити права 

інтелектуальної власності та інвестовані капітали. Їх прибутковість підкріплювалася жорсткою 

імперативністю юридичних положень, репатріація капіталу забезпечувалася відкритістю 

фінансових систем, а конкурентоспроможність спиралася на переваги масштабу, досвіду, 

технологій та зв’язків. 

Підготовлена угода про ТРР не набула чинності: вона стала жертвою американських 

внутрішньополітичних процесів. Серед демократів не було одностайної думки щодо 

допустимості збільшення рівня відкритості американської економіки, що оціночно погіршувало 

зайнятість, добробут середнього класу та захист довкілля. Республіканці прямо наполягали на 

більших правах для корпорацій та менших поступках іншим країнам. Угода вчасно не пройшла 

Конгрес, а в січні 2017 року Трамп відкликав підпис під нею. В результаті інші учасники, крім 

Японії, пригальмували її ратифікацію. Деякий час тривав пошук форматів її існування, Китай було 

запрошено як спостерігача. Положення, просунуті Штатами, що шкодили інтересам інших країн 

(про інтелектуальну власність фармацевтичних компаній, доступ до держзакупівель та 

обмеження держпідприємств), були заморожені або призупинені. Деякі країни, втім, зважаючи 

на їх передовий характер, трансплантували їх у інші регіональні домовленості. Життєздатність 

ТРР, оновленої до нового формату СРТРР, підтримувалася зусиллями Японії, Австралії та Нової 

Зеландії. Вони спрямували на неї значний політичний капітал із мотивів радше ідеологічного 

характеру: відстоювання ліберальних цінностей у міжнародній торгівлі. За відсутності США їм 

вдалося зберегти зміст та дух початкової угоди ТРР, зі спірними положеннями, відкладеними на 

майбутнє. Вкрай ймовірно, що їх розморожування почнеться вже взимку 2021 року, коли Джо 

Байден, обраний президентом США, наділить членів своєї команди відповідними 

повноваженнями та директивами. 

RSEP 

На чолі просування вільної торгівлі в Східній Азії в форматі RSEP спочатку стояли країни АСЕАН, 

а не Китай. Наприкінці 2012 року вони ініціювали переговори зі своїми найважливішими 

торговельними партнерами в регіоні (Японія, Респ. Корея, Австралія, Китай) з метою спрощення 

доступу до їх ринків працемісткої продукції. Через строкатість учасників, різний ступінь їхнього 

розвитку та економічної могутності в переговорній групі почали формуватися коаліції, що 

загрожували просуванню процесу вперед. Розвинуті країни принципово ставили питання про 

доступ до ринків послуг та електронної комерції країн, що розвиваються. Японія і Корея іноді 

просували до RSEP ті положення, які вже було прописано в напівживій ТРР, наприклад, щодо 

тривалості патентного захисту винаходів. 

Позиція Китаю була націлена на захист інтересів своїх МНК, які базуються на державній 

власності та невпинно рухаються до світового лідерства на товарних ринках. З одного боку, КНР 

активно просувала в RSEP положення про захист транскордонних інвестицій: заборону 
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додаткових вимог до їх вигляду та структури (що сама КНР продовжує практикувати на своїй 

території), принцип «негативного списку» для капіталовкладень у новітні галузі («все, що не 

було заборонено, дозволяється»), спеціальний механізм вирішення спорів між інвестором та 

урядом, обмежений однак галузями експлуатації природних ресурсів та інфраструктурних 

проєктів (проти чого була категорично проти Індія). З іншого боку, з точки зору КНР доцільно 

було зберегти права робити винятки з діючих умов для інвестицій, якщо вони пов’язані з 

національною безпекою в «галузях культурного характеру» — медіа, авдіовізуального 

супроводу, телекомунікацій та інтернету. Для вирішення інвестиційних суперечок 

застосовувався принцип суворої конфіденційності. В фінальний текст угоди не потрапило 

жодних положень, що регулюють діяльність підприємств із державною формою власності. 

Сфера послуг з подачі розвинутих учасників RSEP залишиться максимально дерегульованою. 

Закладена в угоду архітектура спрямована на зміцнення позицій високодіджиталізованих 

економік Китаю, Японії, Кореї, Австралії, Сінгапуру на глобалізованих ринках електронних 

послуг, цифрових платежів, фінансових платформ, логістики, в дистрибутивних сегментах 

ланцюгів створення вартості; рівень прописаних зобов’язань створюватиме бар’єр для 

проникнення зовнішніх постачальників та накладатиме тягар дотримання умов на країни, що 

розвиваються. Хоча для останніх зроблено поступки з імплементації нових стандартів; 

обумовлено суверенне право країн на локалізацію комп’ютерних потужностей, регулювати 

передачу інформації в електронній формі. 

Нонконформістом у азійському мегарегіональному об’єднанні завжди лишалася Індія з 

традиційно високим рівнем тарифного захисту власних ринків. Перед країною жорстко стоять 

проблеми продовольчої безпеки та незбалансованості торговельного балансу на користь 

іноземного імпорту, особливо китайського походження. Сповільнення темпів економічної 

динаміки розпочалося в країні ще за кілька років до COVID-19, і лібералізація торгівлі завдала б 

значного удару по неконкурентній індійській промисловості. Відмовившись від участі в RSEP, 

Індія втратила пільговий доступ для свого 180-мільярдного ІТ-сектору до ринків послуг країн, 

що залишилися. Компенсувати втрати країна буде за рахунок укладання двосторонніх угод про 

вільну торгівлю, щоб виключити зі списку преференційних партнерів КНР. 

Китайське лідерство в RSEP спочатку ґрунтувалося на принципах м’якої сили, просуванні 

поверхового типу торговельної інтеграції, яка б відповідала його внутрішнім соціальним та 

політичним завданням, на укріпленні геополітичних відносин з країнами, що розвиваються. 

Торговельні та інвестиційні угоди мали виконувати роль фасилітаторів, а не рамкових лімітів 

його моделі зростання, побудованої на державному капіталізмі та просуванні експорту. В 

перехопленні ініціативи Китаю щодо RSEP вирішальну роль відіграли вихід Індії, торговельна 

війна зі США та простимульований нею перехід до моделі споживчого капіталізму на основі 

послуг. Положення RSEP, що по-новому регулюють торгівлю між учасниками, — це експеримент 
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із компенсації недієвості більш широкої платформи з вироблення правил — Світової організації 

торгівлі. 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПО-КИТАЙСЬКИ 

Повсюдне переконання, що RSEP — це перемога Китаю в боротьбі за лідерство в АТР — є надто 

спрощеним. Регіон був ареною для палких суперечок щодо осучаснення правил торгівлі в 

інтересах США, де КНР була лише однією з впливових партій. На кінець 2020 року до реалізації 

прийнято більш компромісний проєкт, у якому збалансовано інтереси широкого кола учасників. 

RSEP резервує доступ розвинутих або економічно консолідованих держав до найбільш 

перспективних секторів сфери послуг країн, що розвиваються, в обмін на доступ їх трудомістких 

товарів на свої ринки. Воно фіксує нові стандарти в електронній комерції, захисті 

інтелектуальних прав власності та інвестиціях. RSEP має всі шанси стати платформою, яка через 

збереження багатостороннього формату координації відносин (в чому нині демонструє 

неспроможність СОТ), приваблюватиме до себе нових учасників із Центральної та Південної 

Азії. Тим паче що для країн, що розвиваються, передбачено спеціальний та диференційований 

статус (за аналогією до СОТ), а отже, право на гнучкий підхід до імплементації стандартів угоди 

та технічну допомогу. Всі перелічені елементи є співзвучними та органічно вписуються в 

китайський глобалізаційний проєкт «Побудови спільноти єдиної долі людства». 

У той самий час RSEP навмисно залишає без деталізації питання конкурентної нейтральності 

державних підприємств, доступу до державних закупівель, кращого захисту умов праці та 

довкілля. В цьому відношенні воно програє ТРР, де ці елементи були присутніми. 

Недосконалість та двозначність китайського проєкту з унормування торгівлі відкриває для 

адміністрації президента США Байдена можливість шляхом перезапуску власного 

інтеграційного проєкту відновити лідерство не лише в регіоні, а й у світі. 

Джерело: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/bytva-za-novi-pravyla-torgivli 

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
Досягнення боротьби з бідністю в Китаї до 2020 року 

25.11.2020|23:33|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1208079.shtml  

________________________________________________________________________________ 
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Партнерство Китай-АСЕАН  

26.11.2020|20:25|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1208188.shtml  
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НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

КИТАЄЗНАВЦІВ 
 

Курси письмового та усного (послідовного та синхронного) перекладу з китайської мови 

19.11.2020|23:50| Українська асоціація китаєзнавців 

4 листопада 2020 р. за сприяння Української асоціації китаєзнавців при Інституті сходознавства 

ім. А. Ю. Кримського НАН створені Курси письмового та усного (послідовного та синхронного) 

перекладу з китайської мови.  

Керівником курсів став Кирило Чуйко, бакалавр Київського національного лінгвістичного 

університету, магістр Ноттінгемського університету, переможець конкурсу «Китайський міст», 

який має багатий досвід усних й в тому числі синхронних перекладів, має акредитацію 

Міжнародної асоціації коучингу. Курс включає інтенсивну підготовку до синхронного 

перекладу, а також вправи з послідовного перекладу, перекладацького скоропису, ораторське 

мистецтво, діалектологію тощо. Фахівці, які успішно складуть іспит, отримають свідоцтво про 

успішне завершення курсу усного перекладу.  

Контакти:  

Кирило Чуйко 

Тел.: +380639659121 

Viber / WhatsApp: +8615356461121 

Ел. пошта: kyrylo.chuyko@hotmail.com 

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/3803111856367777 
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