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УКРАЇНА – КИТАЙ
ДИСКУСІЯ ІСП "АУДИТ ЗОВНІШНЬОІ ПОЛІТИКИ: УКРАЇНАКИТАЙ"
"У геополітичному плані Китай є свідомим прихильником
української євроінтеграції та завжди визначав Україну як
«важливу державу в Європі». Керівництво КНР вітало
підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС та розглядає
залучення України до розбудови «Нового економічного
поясу — Великий шовковий шлях», що є особистою
ініціативою голови КНР Сі Цзіньпіна. У разі успішної
реалізації амбітного китайського плану (який, між іншим,
оминає Росію і передбачає прямий вихід Китаю до Європи через Центральну Азію і
Кавказ) — Україна матиме принципово нове геополітичне місце «першої європейської
країни на Шовковому шляху». Про все це та більше говорили учасники вчорашньої
дискусії, зокрема Андрій Гончарук, старший науковий співробітник Національного
інституту стратегічних досліджень, Олексій Коваль, член Правління Української асоціації
китаєзнавців, Олена Балбекова, радник Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра
економічного розвитку і торгівлі України (з питань Китаю), Василь Гамянін, колишній
Тимчасовий повірений у справах України в КНР, Ірина Никорак, секретар депутатської
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною
Республікою,керівник громадської організації «Silk Link» та інші. Повна версія
дискусійної записки ІСП щодо українсько-китайських відносин за посиланням:
http://iwp.org.ua/ukr/public/2144.html
http://iwp.org.ua/ukr/public/2144.html

У ДПЗКУ ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМ ПАРТНЕРОМ
У Державній продовольчо-зерновій корпорації України
відбулась робоча зустріч з керівництвом Китайської
національної корпорації машинної промисловості і
генеральних підрядів (ССЕС). У заході взяли участь
Президент корпорації ССЕС пані Ян Цзін та в.о. голови
правління ПАТ «ДПЗКУ» Олександр Григорович. У ході
зустрічі сторони обговорили можливості для виконання
положень Генерального договору, які були б взаємовигідні
для обох сторін, а також пріоритетні напрямки подальшого розвитку двосторонньої
співпраці. Обидві сторони наголосили на важливості цього переговорного процесу та
висловили готовність до активізації взаємодії по всіх напрямках можливого
співробітництва.
https://www.facebook.com/sfgcu/posts/1313212708702778

ПРЕДСТАВНИКИ КИТАЙСЬКОЇ КОМПАНІЇ DONGFANG
ELECTRICAL MACHINERY ПРЕЗЕНТУВАЛИ НА ХАЕС
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АТОМНИХ СТАНЦІЙ
6 жовтня цього року Хмельницьку АЕС відвідали
представники китайської компанії Dongfang Electrical
Machinery Co (DFEM). Під час візиту китайські фахівці
презентували електромеханічне обладнання для атомних
електростанцій та цікавилися планами щодо спорудження
нових потужностей ХАЕС. В рамках візиту генеральний
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директор ВП ХАЕС Микола Панащенко ознайомив гостей із показниками діяльності
енергетичного підприємства. На питанні спорудження третього енергоблока, яке
найбільше цікавило представників компанії DFEM, керівник підприємства зупинився
більш детально. Зокрема, розповів про заходи, які були здійснені на третьому енергоблоці
Хмельницької АЕС: обстеження будівельних конструкцій, ремонтно-відновлювані роботи,
відновлення та консервація обладнання. Розповідаючи про подальші плани, генеральний
директор ХАЕС зазначив: «Для спорудження нових потужностей ми плануємо задіяти, в
першу чергу, українських виробників». По завершенні візиту представники китайської
компанії DFEM оглянули будівельні конструкції третього енергоблока Хмельницької
АЕС.
http://www.atom.gov.ua/ua/press/nngc/45938-

МЕРИ МІСТ МИКОЛАЇВ ТА ЧЖОУШАНЬ (КИТАЙ) ПІДПИСАЛИ
ДОГОВІР ПРО ДРУЖБУ І СПІВРОБІТНИЦТВО
Делегація Національного університету кораблебудування ім.
адмірала Макарова в кінці вересня побувала в цьому
китайському місті. Планувалося, що Чжоушань (провінція
Чжецзян) відвідає і Миколаївський міський голова, але
невідкладні справи завадили візиту. Однак Олександр
Сєнкевич передав своєму китайському колезі Договір про
дружбу і співробітництво між двома містами. 23 вересня мер
міста Чжоушань Вен Нуан підписав цей документ.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова вже 5 років
співпрацює з міжнародним морським коледжем Чжецзян, спільно готують молодших
спеціалістів і бакалаврів. Крім того, китайські студенти приїжджають до Миколаєва
отримати вищу освіту за спеціальністю «Кораблі та океанотехніка". Чжоушань - це містоархіпелаг, який складається з тисячі островів. Тут розвинуто і портове господарство, і
суднобудування. Сьогодні, 10 жовтня, керівник Міжнародного центру НУК ім. адмірала
Макарова Олександр Рижков передав меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу підписаний
договір. Олександр Сєнкевич запропонував підготувати брошуру з переліком продукції
підприємств півдня України, яка може зацікавити китайську сторону. З цього кроку
учасники зустрічі домовилися почати ділове співробітництво з бізнесменами Чжоушань.
Олександр Рижков повідомив, що мер міста Чжоушань Вен Нуан готовий приїхати з
представниками бізнесу в Миколаїв чи прийняти бізнес-делегацію з Миколаєва.
Олександр Сєнкевич підкреслив, що необхідно готуватися до цієї зустрічі і вивчати
спільно з китайською стороною конкретні шляхи співпраці, щоб Договір про дружбу
Миколаєва і Чжоушань не став красивою декларацією.
http://mkrada.gov.ua/news/3510.html

У КИТАЇ ЦІКАВЛЯТЬСЯ УКРАЇНОЮ І НЕВДОВЗІ У КИЄВІ
ВІДКРИЄТЬСЯ КОРПУНКТ ГАЗЕТИ «ЖЕНЬМІНЬ ЖИБАО»
Насичену програму перебування в Україні для делегації
Всекитайської
асоціації
журналістів
організувала
Національна спілка журналістів України. Зокрема, китайські
журналісти відвідали офіс НСЖУ, ДП «Укрпатент», редакції
медіа у Києві, підприємства АПК на Харківщині. Сьогодні
делегація зустрічається з керівництвом Держкомтелерадіо та
Національного радіо. Керівник делегації Лю Вей – заступник
головного редактора газети Гуанмін Дейлі з Пекіна. Ця
газета видається щоденним накладом 820 тисяч примірників,
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має 35 мільйонів унікальних відвідувачів сайту. У складі делегації Кунлі Ванг – керівник
бюро інформагентства «Сіньхуа» в провінції Цзілінь, Гуо Мінгхань – заступник головного
редактора ТРК провінції Ляонін, Тонг Деджун – керівник on-line медіа провінції Цзілінь
(www.chinajilin.com.cn), Є Дешанг – генеральний секретар журналістської асоціації
провінції Фуцзянь, Джанг Цінь – співробітник європейського відділення департаменту
міжнародних зв’язків Всекитайської асоціації журналістів. З китайською делегацією
зустрілися перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко, доцент кафедри медіакомунікацій
та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка
Анатолій Яковець, член правління Київської журналістської організації і представник
наглядової ради ВБФ «Журналістська ініціатива», письменник Сергій Шевченко. Усі
члени делегації вперше в Україні і, як самі сказали, мало знають про український
медіаринок. Отже, на початку зустрічі за круглим столом у конференц-залі НСЖУ Сергій
Томіленко і Анатолій Яковець знайомили гостей зі структурою українських медіа і
громадських журналістських організацій. Говорили й про виклики, що стоять перед
українськими журналістами. Так, Анатолій Яковець, який під час свого перебування в
Китаї був вражений потужним телевізійним простором і потужною державною
телевізійною концепцією, говорив про те, як в Україні з трьох колишніх державних
телеканалів два перетворилися на приватні «1+1» та Інтер. І тільки на УТ-1 частково
залишається державним, поділивши години мовлення з приватною «Ерою». Доводиться
констатувати, зазначив Анатолій Яковець, що й велика кількість з 10 тисяч офіційно
зареєстрованих в Україні друкованих видань також належать приватним медіагрупам.
Коли я був студентом факультету журналістики, ми вивчали тезу Леніна «свобода слова
залежить від грошового мішка капіталізму». І сьогодні бачимо в Україні, що свобода
слова знову ж таки залежить від грошового мішка олігархів, – підсумував Анатолій
Яковець. Схоже, китайці не дуже сприймають, як це може бути, щоб основна частка медіа
належала не державі. А от до того, що з пакетів кабельних мереж в Україні виключено
російські канали, їм зрозуміло. Зокрема, керівник китайської делегації Лю Вей добре
обізнаний з подіями, що у нас відбуваються. Він говорить про те, що в його країні
однозначно підтримують український суверенітет, незалежність нашої держави. А
сьогодні, – ділиться враженнями від розмови Лю Вей, – я довідався ще й багато цікаво про
насичений медіаринок України. Привернули увагу гостей дві виставки, розташовані в
будинку НСЖУ. Це експозиція знакових газет за часи української Незалежності, а також
фотовиставка, присвячена участі наших журналістів в подіях Євромайдану і в зоні АТО.
Вони жваво цікавилися, які видання в Україні мають високі рейтинги і сьогодні, були
зворушені сміливістю та самовідданістю українських журналістів, які нехтують власною
безпекою задля інформації з виру подій. Сотні українських журналістів мають досвід
висвітлення з гарячих точок, з передової військового конфлікту. Це один з викликів
сучасної української журналістики, – зазначив при цьому Сергій Томіленко. Розповів
Сергій Томіленко, як НСЖУ забезпечує працюючих у зоні конфлікту журналістів касками
і бронежилетами, проводить для них тренінги з питань фізичної безпеки, а також з питань
висвітлення подій у місцях воєнного конфлікту. Принагідно українці запитали, як
відбувається професійне навчання китайських журналістів, які вже працюють в редакціях?
У нас є багато різних варіантів підвищення кваліфікації для працюючих журналістів, –
сказав Лю Вей. – Певний клас працівників має щорічно проходити курси підвищення
кваліфікації, для певних категорій це можуть бути періодичні семінари і тренінги. Такі
навчання Всекитайська асоціація журналістів може організовувати власними силами або
може звернутися з проханням провести заняття до університетів, наприклад, до
Пекінського чи Цзілінь. Тоді формується група і направляється до вишу, з яким
домовлено про співпрацю. Заняття, влаштовані Всекитайською асоціацією журналістів,
проводяться безплатно. А от заняття в університетах вже будуть платними. Продовжив
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тему роботи українських журналістів у гарячих точках Сергій Шевченко – організатор
фотовиставки, що так зацікавила китайських колег. Він говорив про репресивні заходи
минулої влади, про загиблих та поранених журналістів на столичному Майдані, на
неоголошеній війні на Донбасі. Торкнувшись теми діяльності ВБФ «Журналістська
ініціатива», розповів, зокрема, про співпрацю з міжнародним інформаційним агентством
«Vector news», що, до речі, має на своєму ресурсі окрему сторінку китайською мовою. На
завершення Сергій Шевченко наголосив: Нині в Україні журналісти можуть вільно
висловлювати свої думки. І всі ми віримо, що й на окупованих нині територіях також
невдовзі запанує вільне слово. Своєю чергою членів китайської делегації цікавило, які
новини стосовно Китаю подають українські ЗМІ. І отримали відповідь: Від тем політики,
економіки, інновацій до подій культурного життя в Китаї – все це присутнє на наших
центральних телеканалах, в друкованих ЗМІ. Постійна тема в українських медіа – про
Китайський шовковий шлях. В Україні, можливо, не завжди достатньо інформації про
Китай, – зазначив Сергій Томіленко. – Це пов’язано і з тим, що наші медіа, будучи
обмежені у фінансах, не мають можливостей відкривати достатньо кореспондентських
пунктів. Добре було б, аби в Китаї відшукали можливість створити інформаційний
інтернет ресурс для надання інформації нашим ЗМІ українською мовою. Ми були б
відкриті до такої оперативної інформації від китайських колег. За інформацією колег з
Всекитайської асоціації журналістів, за кілька місяців у Києві відкриється бюро головного
медіа КНР – газети «Женьмінь жибао». Візит делегації Всекитайської асоціації
журналістів до України відбувається у рамках багаторічної співпраці Асоціації та НСЖУ.
http://nsju.org/index.php/article/5854

У ПЕКІНІ ВИСТУПИВ УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ОРКЕСТР
19 жовтня у Пекіні відбувся прем'єрний виступ
Українського жіночого оркестру (DK International Women's
Orchestra), з якого розпочався тур колективу Китаєм.
Впродовж півроку дівчата виступлять у понад 10 китайських
провінціях. Організатори виступу заявили, що задоволені
прем'єрою, оскільки дівчатам вдалося створити чудову
атмосферу у залі. Значною мірою цьому сприяв багатий
репертуар, який складався зі світової класики, популярних
західних пісень та відомих китайських композицій у оригінальній обробці. Серед останніх
було дві пісні «батька» китайського року Цуй Цзяня – 花房姑娘 (Дівчина з заквітчаного
будинку) та 新长征路上的摇滚 (Рок-н-рол на Новому Великому поході). Варто зазначити,
що сам артист теж перебував у залі і досить схвально відгукнувся на таке виконання
власних композицій. «Це був чудовий і досить оригінальний концерт, впевнений, що
китайські музичні кола не оминуть увагою виступи цього колективу, а я був би радий
співпраці з цим оркестром», – зазначив Цуй Цзянь. Захід відбувся за підтримки
Посольства України у КНР, Фонду розвитку жінок Китаю та ін. Концерт відвідав Посол
України у КНР Олег Дьомін.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/20/2s46234.htm

КИТАЙ СТВОРИВ МОДУ НА МУЗЕЇ ШЕВЧЕНКА У СВІТІ
Музей Тараса Шевченка у Пекіні, який був відкритий 23
вересня 2016 року, є першим у світі музеєм, присвяченим
творчості Шевченка, зроблений силами не української
діаспори, а саме силами китайського народу. Про це під час
круглого столу в Укрінформі у вівторок заявив
мистецтвознавець,
проректор
з
наукової
роботи

Секретаріат Групи

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Остап Ковальчук,
повідомляє кореспондент агентства. «Музей Шевченка у Пекіні - це перший музей у світі
Тараса Шевченка, зроблений силами не української діаспори, а силами китайського
народу. Хоча, звісно, зрозуміло, що до цього процесу було підключено дуже багато
українських організацій, ми взаємодіяли з нашими китайським друзями у різних
напрямках, допомагали творами, музейними експозиціями - і цей процес досі
продовжується», - сказав Ковальчук. Він поінформував, що наразі є актуальним питання
створення цифрового музею Шевченка в Пекіні, і інші країни також зацікавилися ідею
створення віртуальних музеїв Шевченка, присвячених його життю і творчості, на своїх
територіях. «Зараз актуальним є питання створення цифрового музею Шевченка в Пекіні.
Зараз там ще відбувається оцифрування архівів. По суті, пекінський проект уже став
модним, тому що й з інших країн, континентів уже є такі заявки, щоб наше багатство у
цифровому вигляді, у вигляді віртуального музею, було по всьому світу», - підкреслив
Ковальчук. У свою чергу віце-президент Китайської Академії живопису та каліграфії в
Пекіні (КНР) Лі Ген відзначив, що музей Шевченка в Пекіні було створено через велику
пошану до творчості Кобзаря. «У нас є велика пошана до творчості Тараса Шевченка, і
тому ми створили цей музей в Пекіні. Його життя і творчість близькі до деяких
китайських художників», - додав Лі Ген. Він поінформував, що є виконавчим директором
художньої галереї "Лі Ке Жань", і заявив про намір додатково віддати 10 тисяч кв. м
території, що прилягає до галереї, під музей, присвячений творчості Шевченка. «При моїй
художній галереї «Лі Ке Жань» є близько 10 тисяч кв. м території, і я хочу виділити
додатково цю територію для музею, щоб китайський народ міг більше ознайомитися з
творчістю Шевченка», - уточнив Лі Ген. Також Лі Ген подякував усім причетним до
створення музею Тараса Шевченка в Пекіні за їх допомогу і підтримку.
http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2103845-kitaj-stvoriv-modu-na-muzei-sevcenka-u-svitimistectvoznavec.html

У КИЄВІ ВІДКРИЛАСЬ МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КИТАЙСЬКОГО
ЖИВОПИСУ
У Національному музеї літератури України відбулося
відкриття міжнародної виставки «Подорож шовковим
шляхом. Мистецький діалог Китаю і Європи». Це художня
виставка організована музеєм спільно з Національною
академією живопису і каліграфії Китайської Народної
Республіки та Національною академією образотворчого
мистецтва і архітектури. На відкритті присутніх вітала
художній керівник виставки, генеральний директор музею
Галина Сорока, яка наголосила, що дружні взаємини Китаю та України, міцнішають,
дякуючи таким мистецьким акціям. Під час відкриття виступили: співкуратори виставки
Остап Ковальчук та Юлія Шиленко. Слово мав також китайський куратор виставки Алан
Юй, який є віце-президентом Академії живопису та каліграфії КНР, директор Музею
Тараса Шевченка у Пекіні. Це вже не перший його мистецький проект, який організовано
в Україні. На виставці представлені живописні творчі роботи дев’яти китайських
художників. Під час відкриття, глядачі мали змогу побачити і видання, які присвячені
китайському образотворчому мистецтву. Серед авторів особливе місце посідає відомий
китайський митець Лю Цзюйде. Інші художники демонструють образотворче мистецтво
різних регіонів Китаю, що видно за тематикою їх творів. На виставці представлені твори
таких китайських митців, як Го Джень Інь, Цуй Хонг, Фан Ібінь, Лян Ши Дзюнь, Цзян
Пей, Сює Дао, Лі Бі Дзюнь, Цуй Шу Ій. На відкриття також завітав один із найвідоміших
фотографів країни – Василь Пилип’юк, який високо оцінив живописні полотна авторів.
Про мистецькі роботи китайських художників та мистецтво говорив академік Василь
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Перевальський. Під час відкриття, нашому музею були подаровані мистецькі роботи від
творчого колективу виставки в знак поваги та теплої міжнародної дружби між Україною
та КНР.
http://museumlit.org.ua/?p=5262

КИТАЙ НАДАСТЬ УКРАЇНІ ДОПОМОГУ НА $3,7 МЛН
Україна підписала з Китаєм угоду про передання 50 карет
"швидкої допомоги". Про це у Facebook повідомив перший
віце-прем'єр України Степан Кубів. "Підписуємо угоду, за
якою
КНР
безплатно
передасть
50
повністю
укомплектованих машин "швидкої допомоги" на загальну
суму понад $3,7 млн або 25 млн китайських юанів", написав Кубів.
http://gazeta.ua/articles/politics/_kitaj-nadast-ukrayini-dopomogu-na-37-mln/730226

«АГРОПРОДСЕРВІС» ПОСТАЧАТИМЕ СВИНИНУ В КИТАЙ
«Агропродсервіс» увійде до пулу вітчизниних виробників
свинини для організації торгівлі з Китаєм. Про це
повідомила прес-служба підприємства. Після участі
представників «Агропродсервісу» у Міжнародній виставці
Food Expo 2016, яка проходила у Гонконзі (Китай),
спеціалісти компанії напрацьовують пропозиції для
створення пулу основних виробників свинини в Україні.
«Китайські трейдери висунули умову співпраці, яка
передбачає величезні партії свинини, що поставлятимуться
на їх ринок централізовано. Тому постала потреба об’єднання українських виробників. У
майбутньому пулі "Агропродсервіс" може бути представлений потужностями наших
свинокомплексів, а також Тернопільським м’ясокомбінатом», — йдеться в повідомленні
компанії. Паралельно ведеться робота із підготовки до сертифікації м'ясопереробного
виробництва, відповідно до вимог міжнародних стандартів. Зазначається, що
португальська фірма «Аліконтрол» розроблятиме спеціальний проект модернізації
виробництва м’ясокомбінату. Його оцінять за рівнем відповідності чинному
законодавству ЄС та різним нормативам у сфері харчової промисловості, що
практикується у світі, а також стандартам ІFS, BRC, FSSC 22000. За результатами
виконання згадуваного проекту модернізоване виробництво сертифікують. Це робитимуть
нотифіковані структури країн Євросоюзу, які функціонують під егідою Європейської
Економічної Палати Торгівлі. «Тільки після цього можна буде продовжувати переговори з
китайською стороною про вихід нашої продукції на їх ринок (та в інші держави) за
спрощеною сертифікаційною процедурою», — підсумували в «Агропродсервісі».
http://agravery.com/uk/posts/show/agroprodservis-postacatime-svininu-v-kitaj
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ЕКОНОМІКА
У СТОЛИЦІ КИТАЮ ВІДБУВСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
80-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ ВЕЛИКОГО ПОХОДУ
Голова КНР Сі Цзіньпін та інші державні і партійні
керівники країни в середу ввечері були присутні на галаконцерті, присвяченому 80-річчю перемоги Великого походу
Червоної Армії. Гала-концерт відбувся у Будинку народних
зібрань в Пекіні. Серед глядачів були Сі Цзіньпін, Лі Кецян,
Чжан Децзян, Юй Чженшен, Лю Юньшань, Ван Цішань,
Чжан Ґаолі та ін. Великий похід – військовий маневр,
здійснений Робітничо-селянською Червоною армією Китаю
в період з 1934 по 1936 рр. Концертні виступи, включаючи пісні, танці та театральні
постановки, нагадали про труднощі, яких довелося пережити солдатам Червоної армії під
час Великого походу.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/20/2s46227.htm

СІ ЦЗІНЬПІН БУВ ПРИСУТНІЙ НА ДІАЛОЗІ МІЖ КРАЇНАМИ БРІКС
І БІМСТЕК
16 жовтня відбувся діалог між лідерами країн БРІКС і
керівниками країн Ініціативи країн Бенгальської затоки з
багатогалузевого технічного і економічного співробітництва
/ БІМСТЕК /. На заході були присутні голова КНР Сі
Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент
ПАР Джейкоб Зума, президент Бразилії Мішел Темер,
президент Росії Володимир Путін і президент Шрі-Ланки
Майтріпала Сірісена, прем'єр-міністр Бангладеш Шейх
Хасіна, прем'єр-міністр Бутану Церінг Тобгай , прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал
Дахал Прачанда, державний радник М'янми Аун Сан Су Чжи та представники уряду
Таїланду.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/17/2s46177.htm

СІ ЦЗІНЬПІН ВИСТУПИВ НА 8-Й ЗУСТРІЧІ ЛІДЕРІВ КРАЇН БРІКС
В індійському Гоа відбулася 8-а зустріч лідерів країн БРІКС.
У зустрічі взяли участь голова КНР Сі Цзіньпін, президент
РФ Володимир Путін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді,
президент ПАР Джейкоб Зума і президент Бразилії Мішел
Темер. Лідери 5 країн обговорили низку питань щодо
співпраці в рамках БРІКС, а також стосовно інших
міжнародних та регіональних питань. Сі Цзіньпін у своєму
виступі підкреслив, що розвиток країн БРІКС відбувається
за складних зовнішніх умов. Країнам БРІКС необхідна тверда впевненість для спільної
протидії викликам. По-перше, необхідно спільно формувати відкритий світ. По-друге,
необхідно спільно намітити бачення перспектив розвитку. По-третє, необхідно разом
протидіяти глобальним викликам. По-четверте, необхідно спільно захищати чесність і
справедливість. По-п'яте, необхідно спільно поглиблювати партнерські відносини.
Засіданням також була опублікована декларація, у якій, зокрема, сказано, що Бразилія,
ПАР, Індія та Росія схвалили пропозицію Китаю прийняти дев'ятий саміт країн БРІКС у
2017 році і нададуть КНР повну підтримку.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/17/2s46166.htm
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СІ ЦЗІНЬПІН ПРОВІВ ПЕРЕГОВОРИ З ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРОМ
КАМБОДЖІ ХУН СЕНОМ
Голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з прем'єрміністром Камбоджі Хун Сеном. Сторони високо оцінили
традиційну дружбу між Китаєм і Камбоджею, провели
ґрунтовний обмін думками щодо поглиблення всебічних
відносин стратегічної співпраці і партнерства в поточних
нових умовах. Сторони досягли широкого консенсусу,
вирішили спільно відстоювати і розвивати китайськокамбоджійську дружбу і просувати на новий рівень всебічні відносини стратегічної
співпраці і партнерства. Сторони домовилися підтримувати сприятливу традицію
зустрічних візитів і контактів на високому рівні, посилювати стратегічні контакти на
високому рівні, зміцнювати співробітництво між урядами, парламентами і політичними
партіями, поглиблювати обміни в галузі державного управління, розширювати співпрацю
в сфері дипломатії, правозастосування та безпеки. Сторони погодилися прискорювати
стикування національних стратегій розвитку, вживати заходів щодо збільшення обсягів
двосторонньої торгівлі, посилювати співпрацю за такими напрямками, як виробничі
потужності, інвестиції, сільське господарство, будівництво об'єктів інфраструктури,
енергоресурси, комунікації, промисловість і морська сфера, продовжувати належним
чином реалізовувати такі проекти співробітництва, як спеціальна економічна зона порту
Сіанук. Сторони домовилися розширювати обміни та співробітництво у таких сферах, як
наука, технології, освіта, культура, охорона здоров'я і туризм, а також зміцнювати дружні
контакти між народами країн, особливо між молодими людьми.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/14/2s46142.htm

СІ ЦЗІНЬПІН ПРОВІВ ПЕРЕГОВОРИ З ПРЕЗИДЕНТОМ ФІЛІППІН
Голова КНР Сі Цзіньпін вранці в четвер у Пекіні провів
вітальну церемонію на честь приїзду президента Філіппін
Родріго Дутерте. Після церемонії лідери двох країн провели
офіційні переговори і були присутні при підписанні низки
документів щодо співпраці. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив,
що Китай підтримує зусилля нового уряду Філіппін щодо
боротьби з наркобізнесом, тероризмом і злочинністю та має намір співпрацювати з
Філіппінами в цій сфері.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/20/2s46226.htm

ЛІ КЕЦЯН ЗУСТРІВСЯ З ПРЕЗИДЕНТОМ ФІЛІППІН Р.ДУТЕРТЕ
Прем'єр Держради КНР Лі Кецян зустрівся з президентом
Філіппін Родріго Дутерте. Лі Кецян заявив, що Китай високо
цінує відносини з Філіппінами і планує спільно рухатися
назустріч один одному, посилювати всебічні обміни і
співробітництво,
сприяти
поверненню
китайськофіліппінських відносин в русло нормального розвитку на
благо народів двох країн. Лі Кецян зазначив, що Китай
незмінно виступає за необхідність вирішення розбіжностей
між сторонами шляхом двостороннього прямого діалогу і консультацій. Питання
Південно-Китайського моря не визначає і не повинно цілком визначати китайськофіліппінські відносини, спільні інтереси країн в значній мірі перевершують наявні
розбіжності. Китай сподівається, що сторони будуть спільно сприяти добросусідський і
дружній співпраці, підтримувати врегулювання розбіжностей належним чином шляхом
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діалогу і консультацій. Це не тільки відповідає загальним інтересам країн, а й сприяє
миру, стабільності, розвитку та процвітанню регіону. Р.Дутерте заявив, що Філіппіни
дотримуються незалежної зовнішньої політики, планують спільно з Китаєм розвивати
відносини дружнього співробітництва і сподіваються на посилення контактів з Китаєм,
поглиблення всебічного практичного співробітництва і сприяння правильному розвитку
міждержавних відносин.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/21/2s46237.htm

ПРЕМ'ЄР ДЕРЖРАДИ КНР НАГОЛОСИВ НА НЕОБХІДНОСТІ
РЕФОРМ ТА ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ "ФАБРИЧНОГО
ПОЯСА" В ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ КИТАЇ
Прем'єр Держради КНР Лі Кецян зазначив, що Китай рішуче
налаштований використовувати реформи та інновації для
поновлення регіону "фабричного поясу" в ПівнічноСхідному Китаї. Прискорення відродження в ПівнічноСхідному Китаї має вирішальне значення для сприяння
широкій економічній реструктуризації, регіональному
розвитку та добробуту населення. Лі Кецян заявив про це на
засіданні Держради КНР, присвяченій відродженню старих
індустріальних баз. Провінції Ляонін, Цзілінь і Хейлунцзян в Північно-Східному Китаї
стали першими в країні територіями, де відбулася індустріалізація. Традиційні
виробництва
в
цих
провінціях
включають
сталеливарну
промисловість,
автомобілебудування, суднобудування, авіабудування і нафтопереробку. Проте, ця
індустріальна база зараз перебуває в кризовому положенні унаслідок більш різкого
уповільнення темпів зростання економіки, в порівнянні з іншою частиною країни, темпи
зростання ВВП там помітно відстають.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/19/2s46211.htm

ЛІ КЕЦЯН ЗАКЛИКАВ ЗМІЦНЮВАТИ СПІВРОБІТНИЦТВО З
ПОРТУГАЛОМОВНИМИ КРАЇНАМИ
Прем'єр Держради КНР Лі Кецян у вівторок в Спеціальному
адміністративному районі Аомень заявив про готовність
Китаю створювати міцніші торгово-економічні зв'язки та
розвивати
довгострокове,
здорове
і
стабільне
співробітництво з португаломовними країнами. На Китай і
португаломовні країни припадає 17% світової економіки і
22% населення планети, їх загальні інтереси та потреба у
взаємній підтримці незмінно зростають, заявив Лі Кецян на
церемонії відкриття п'ятої міністерської наради в рамках Форуму торгово-економічного
співробітництва КНР і португаломовних країн. Двосторонні відносини між Китаєм і
португаломовними країнами переживають найкращий період в історії, заявив Лі Кецян,
підкресливши, що їх двосторонній торговий обіг в минулому році наблизився до 100 млрд
дол.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/12/2s46104.htm
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ДРУГИЙ САМІТ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ДІАЛОГУ ЗІ СПІВПРАЦІ В АЗІЇ
ВІДБУВСЯ В БАНГКОЦІ
Другий саміт лідерів організації Діалог зі співробітництва в
Азії відбувся в столиці Таїланду. На зустрічі були присутні
делегації з 34 країн-членів організації, лідери країн-учасниць
прийняли участь в саміті під головуванням прем'єр-міністра
Таїланду Прают Чан-Оча. Заступник голови КНР Лі
Юаньчан на чолі делегації був присутній на зустрічі і
виступив з промовою "Просування Діалогу зі співпраці в
Азії, спільне будівництво азіатського співтовариства з єдиною долею". ДСА на даний
момент є єдиним офіційних механізмів діалогу і співпраці, що охоплює азіатський регіон.
ДСА був створений у 2002 році з метою сприяння обмінам і співпраці між країнамиучасницями в галузі сільського господарства, енергетики та підтримки бідного населення.
На зустрічі були прийняті три підсумкові документи: Перспективи азійського
співробітництва в рамках Діалогу з питань співробітництва в Азії до 2030 року,
Бангкокська декларація і Заява про підйом зростання Азії через взаємозалежне
партнерство. Крім того в організацію були прийняті два нових члени – Туреччина і Непал.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/12/2s46105.htm

БУДІВНИЦТВО ЕКОНОМІЧНОГО ПОЯСА ШОВКОВОГО ШЛЯХУ
СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПІВНІЧНОМУ ЗАХОДІ КИТАЮ
Прискорення процесу будівництва економічного пояса
Шовкового шляху сприяє швидкому розвитку туристичної
галузі північно-західних регіонів Китаю. За даними
Державного управління у справах туризму КНР, під час
семиденних канікул з нагоди Національного свята КНР /1-7
жовтня/ на північному заході Китаю, в тому числі в провінції
Ґаньсу і Сіньцзян-Уйгурському автономному районі був
відмічений туристичний бум. Зокрема, провінція Ґаньсу прийняла 11 млн 375 тис.
туристів, що на 22,5% більше в порівнянні з тим самим періодом минулого року.
Заступник голови Комітету з розвитку туризму провінції Ґаньсу Хо Юйлун відмітив
постійне збільшення кількості туристів, які відвідують північно-західні райони Китаю, в
останні роки. Наприклад, в провінції Ганьсу цей показник протягом декількох років
демонструє зростання більш ніж на 20%.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/10/2s46072.htm

МА ЮНЬ: СЛОВО «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ» СКОРО ВИЙДЕ З
МАСОВОГО ВЖИТКУ
Засновник корпорації Alibaba Ма Юнь нещодавно виступив
у Ханчжоу на конференції, присвяченій технологіям хмарних
обчислень і розповів про вплив нової технологічної
революції на різні галузі економіки. Зокрема, він передбачив,
що інноваційна революція призведе до грандіозних змін в
п'яти галузях, таких як роздрібна торгівля, виробництво,
фінанси, технології та ресурси. Окремо Ма Юнь торкнувся
майбутнього «електронної комерції», підкресливши, що з
наступного року це словосполучення більше не буде вживатися у бізнес-плані корпорації
Alibaba. "Безперечно, Інтернет значним чином вплинув на низку галузей економіки, утім
онлайн-комерція не знищила традиційну торгівлю і навіть не завдала їй серйозного удару.
На мій погляд, онлайн-комерція не є перешкодою для розвитку традиційної торгівлі. На
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відміну від неї, електронна комерція більше використовує можливості комп'ютерних
технологій та Інтернету. Ми вибирали цей шлях бо знаємо, що у майбутньому економіка
повністю залежатиме від Інтернету. Освоївши Інтернет-технології, ми створили
відповідну майбутньому часу комерційну модель – електронну комерцію", – зазначив Ма
Юнь. Він також заявив, що справжнім ударом по всіх галузях економіки, а також
головними причинами, які перешкоджають зайнятості населення, насправді є нерозуміння
обставин майбутнього. Завдяки розвитку Інтернету, протягом наступних 30 років в
суспільстві відбудуться величезні зміни. Ма Юнь також вважає, що слово «електронна
комерція» скоро вийде з масового вжитку: «З наступного року це слово більше не буде
згадуватися корпорацією Alibaba, оскільки електронна комерція насправді лише виконує
роль човна, яка переправляє нас на інший берег. Ми вважаємо, що 5 "нових змін" суттєво
вплинуть на Китай, світ і все людство». Перша зміна – нова роздрібна торгівля. Ма Юнь
попередив, що ера чистої електронної комерції скоро закінчиться. За його прогнозами за
10-20 років електронна торгівля перестане існувати, її замінить нова роздрібна торгівля,
яка полягатиме об'єднанні онлайн офлайн продаж з логістичними послугами. Кожне
підприємство повинне розширювати свою діяльність на онлайн-платформах, а також
стрімко займатися просуванням свого бренду офлайн. Друга зміна – нове виробництво.
Ма Юнь вважає, що відбудеться три великих зміни в галузі виробництва –
інтелектуалізація, персоналізація і індивідуалізація. "На тлі виникнення змін у роздрібній
торгівлі, стара бізнес-модель B2C повністю буде замінена індивідуалізованим
виробництвом у відповідність з ринковими потребами – моделлю C2B. Нам потрібно
змінити себе, щоб пристосуватися до мінливого ринку і задовольнити споживчий попит".
Третя зміна – фінансова революція. Ма Юнь повідомив, що в минулі 200 років, світ
дотримувався принципу 80/20 (20% зусиль дають 80% результату), тобто за підтримки
20% великих підприємств можна стимулювати економічний розвиток на 80% територіях
світу. «В майбутньому, навпаки, нам необхідно працювати за правилом 80/20, наше
завдання – підтримка 80% малих і середніх підприємств, виробляти товари за
індивідуальними запитами споживачів» – зазначив він. Четверта зміна – технології.
Раніше найважливішим для роботи машин була електрика, а тепер – інформаційні дані,
констатував Ма Юнь та додав, що Інтернет і нові технології для обробки дуже великих
даних дали людству достатній простір для реалізації свого творчого мислення та
досягнення своєї мрії. Остання зміна – нові ресурси. У минулому розвиток країни був
тісно пов'язаний з нафтою і вугіллям, а у майбутньому технологічний розвиток буде
залежати від нового виду ресурсів – інформаційних даних, при цьому, чим більше люди
використовують їх, тим вони цінніші. Закінчив Ма Юнь свій виступ такими словами:
«Сподіваюся, що ви зможете запам'ятати п'ять змін, про які я вам сьогодні розповів. Я не
хочу, щоб ви сприймали мої слова про направлення майбутнього розвитку як страшне
попередження. Навпаки, необхідно усвідомити і прийняти це, щоб знайти нові можливості
для розвитку свого бізнесу».
http://ukrainian.cri.cn/848/2016/10/18/2s46201.htm

КИТАЙ ЗДІЙСНИВ ЗАПУСК КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ
"ШЕНЬЧЖОУ-11"
У понеділок о 07:30 за пекінським часом з космодрому
Цзюцюань на північному заході Китаю був здійснений
успішний запуск пілотованого космічного корабля
"Шеньчжоу-11" /"Священний човен-11"/. Екіпаж складається
з двох космонавтів – 50-річного Цзін Хайпена і 37-річного
Чень Дуна. Космічний корабель вийшов на задану орбіту
через 575 секунд після запуску. Основні цілі місії –
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транспортування з Землі в космічну лабораторію "Тяньґун-2" /"Небесний палац-2"/
космонавтів і вантажів, стикування з нею, та проведення там низки наукових і прикладних
експериментів в умовах космосу. Після стикування "Шеньчжоу-11" з "Тяньґун-2"
космонавти перейдуть на борт космічної лабораторії, де будуть працювати протягом 30
діб. В космічній лабораторії встановлено 14 різних видів наукового обладнання, в тому
числі найбільший у світі високочутливий детектор гамма-випромінювання, створений
інженерами КНР спільно з колегами з Європейського космічного агентства. В рамках
програми експериментів планується, зокрема, спостерігати за розвитком рослин в умовах
мікрогравітації. Крім того, об'єктами дослідження стануть і самі космонавти, які
вивчатимуть вплив невагомості на власну серцево-судинну систему.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/17/2s46167.htm

У 2017 РОЦІ КИТАЙ ПРИСТУПИТЬ ДО СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ
СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ МІСЬКОГО І
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
У 2017 році Китай почне створювати єдину систему
медичного страхування міського і сільського населення. Про
це повідомили в неділю в Міністерстві трудових ресурсів і
соціального забезпечення КНР. У циркулярі Міністерства,
опублікованому
напередодні,
сказано,
що
слід
удосконалювати режим виплат за медичною страховкою,
оздоровлювати механізм стабільної та тривалої акумуляції
коштів на медстрахування і механізм регулювання частки
витрат на медичну допомогу за рахунок громадського фонду, покращувати систему
страхування міських і сільських жителів на випадок серйозних захворювань. У документі
наголошується, що необхідно прискореними темпами сприяти формуванню єдиної мережі
медичного страхування і системи прямих розрахунків при зверненні за медичною
допомогою не за постійним місцем проживання. До кінця 2017 року в основному буде
здійснений перехід до системи прямих розрахунків при зверненні за медичною
допомогою та стаціонарному лікуванні не за постійним місцем проживання відповідно до
визначених умов.
http://ukrainian.cri.cn/841/2016/10/11/2s46087.htm

КИТАЙ МАСОВО СКУПОВУЄ СВІТ: ІНВЕСТИЦІЇ РІЗКО ЗРОСЛИ
Китай тільки за перші дев’ять місяців істотно наростив прямі
нефінансові інвестиції за кордон Як повідомляє державне
інформагентство «Сіньхуа», в міністерстві комерції Китаю
інвестиції склали $134,22 млрд, збільшившись у річному
вираженні на 53,7 відсотка. За даними відомства, китайські
підприємства за дев’ять місяців уклали 521 угоду злиття і
поглинання на загальну суму в $67,44 млрд, що більше, ніж
за весь минулий рік. «Угоди стосувалися 67 країн і регіонів і відносилися до 18 секторів
економіки, в тому числі 133 угоди ($16,1 млрд) зачіпали виробничий сектор і ще 81
($15,48 млрд) – сферу послуг», – пише інформагентство. Зі Сполученими Штатами Китай
уклав найбільшу кількість угод 119 на $16,24 млрд, а на друге місце вийшли Кайманові
острови ($15,71 млрд дол), на третє – Гонконг ($9,32 млрд). Як повідомляла Politeka, влада
Китаю за дев’ять місяців поточного року зареєструвала 4,01 млн нових підприємств, що
на 27% більше показника за аналогічний період минулого року.
https://politeka.net/ua/340547-kytay-masovo-skupovuye-svit-investytsiyi-rizko-zrosly/
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КИТАЙ ЙДЕ: 4 МІЛЬЙОНИ НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАВАЛЯТЬ
СВІТ ПРОДУКЦІЄЮ
Влада Китаю за дев’ять місяців поточного року
зареєструвала 4,01 млн нових підприємств, що на 27%
більше показника за аналогічний період минулого року. Про
це повідомляє агентство “Сіньхуа”, посилаючись на
відомості
Державного
торгово-промислового
адміністративного управління КНР. За інформацією
агентства, кількість нових підприємств у сфері послуг,
зареєстрованих за вказаний проміжок часу, збільшилася на
27,6% – до 3,252 млн, на їхню частку припало 81,1% від загальної кількості
зареєстрованих нових підприємств. «Більшість зареєстрованих у перші три квартали
цьогоріч нових підприємств – малі підприємства та мікропідприємства», – зазначає
видання. Як розповів агентству, Юй Фачана, представник торгово-промислового
адміністративного управління, прискорений розвиток підприємств у галузі сучасних
послуг та високих технологій сприяє оптимізації та оновленню індустріальної структури
Китаю. «До того ж у січні-вересні цьогоріч у Китаї було анульовано ліцензії 1,163 млн
закладів, які довго не вели виробничо-господарської діяльності, що на 90% більше, ніж у
перші три квартали минулого року», – коментує агентство.
https://politeka.net/ua/339719-kytay-yde-4-milyony-novykh-pidpryyemstv-zavalyat-svit-produktsiyeyu/

FACEBOOK І GOOGLE ПРОКЛАДУТЬ ІНТЕРНЕТ-КАБЕЛЬ ДНОМ
ТИХОГО ОКЕАНУ В КИТАЙ
Facebook і Google об'єднують зусилля, аби прокласти
величезний інтернет-кабель дном Тихого океану в Китай.
Про це повідомляє "Громадське" з на CNN. Обидві компанії
заблоковані на більшій частині території Китаю, але вони
вирішили вкласти гроші в ультрашвидкий кабель довжиною
майже 13 тисяч кілометрів, який пройде між ЛосАнджелесом та Гонконгом. У Гонконзі Facebook і сервіси
Google доступні для користувачів. Гонконг стане основним мережевим концентратором
цих компаній у Азії. За даними CNN, Facebook і Google не хочуть покладатися на
телекомунікаційні компанії, і вважають за краще самостійно створювати інфраструктуру
для поширення інформації. Очікується, що нова тихоокеанська мережа запрацює в 2018
році. Проект кабелю став першим подібним проектом для Google. Однак в компанії
зазначають, що тихоокеанська мережа матиме найбільшу пропускну здатність на відміну
від інших мереж, що з'єднують Америку і Азію. Сторони не розголошують інформацію
про фінансовий бік проекту.
http://uainfo.org/blognews/1476689233-facebook-i-google-prokladut-internet-kabel-dnom-tihogo-okeanu.html
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АНАЛІТИКА
КИТАЙ ЗНОВУ ПОСЛАБИВ КУРС ЮАНЯ ДО ДОЛАРА
У Держстаті Китаю заявили, що девальвація юаня зумовлена
зовнішніми факторами і підстав для знецінення китайської
валюти немає. Народний банк Китаю (НБК, Центробанк
країни) в п'ятницю знову послабив курс юаня до долара - ще
на 0,36% до 6,7558 за одиницю американської валюти.
Регулятор встановив середній обмінний курс юаня до долара
на позначці 6,7558, що на 247 пункту вище фіксингу
четверга, коли курс становив 6,7311, повідомляє Росбалт. На
даний час курс юаня знаходиться на найнижчому рівні з вересня 2010 року. НБК
минулого тижня вперше за багато років опустив обмінний курс нижче 6,7 юаня за долар.
Минулої середи офіційний представник Державного статистичного бюро Китаю Шен
Лайюнь заявив, що недавня девальвація юаня зумовлена зовнішніми факторами і підстав
для тривалого знецінення китайської валюти немає. В серпні 2015 року Центробанк різко
ослабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що потрясло світові фондові
ринки. Пізніше регулятор направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися
ще 3 хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015-2016 років (до 6,55), в липні 2016
року (до 6,67), третя почалась у жовтні.
http://economics.unian.ua/finance/1583547-kitay-znovu-poslabiv-kurs-yuanya-do-dolara.html

КИТАЙ ВИПЕРЕДЖАЄ США ЗА КІЛЬКІСТЮ МІЛЬЯРДЕРІВ
Оновлений список багатіїв Китаю засвідчив, що в країні
живе більше доларових мільярдерів, ніж у США. І відрив
китайців зростає. Зараз у Китаї живуть 594 мільярдери, у
США - 535. Список китайських мільярдерів очолює Ван
Цзяньлінь. Це власник Dalian Wanda (нерухомість), який має
понад 32 млрд доларів. Другий - голова компанії Alibaba
(інтернет-торгівля) Джек Ма. Його статки за останній рік
зросли на 41% і сягнули понад 30 млрд дол. Третій - власник Tencent (інтернет-ігри) Поні
Ма із 24,6 млрд дол. Рейтинг укладає шанхайський видавничий дім Hurun. Його вважають
одним із найбільш точних при оцінці статків китайських багатіїв. Його часто порівнюють
із американським Forbes. Список оприлюднюється щороку впродовж останніх 18 років.
Раніше Hurun оприлюднив також глобальний рейтинг, який уперше показав, що китайські
мільярдери випередили за кількістю американських. При цьому за розмірами статків
жоден із китайських супер-багатіїв не потрапив до світової Топ-20. Лідером із нарощення
капіталу став Яо Чжен, власник Baoneng Group, яка інвестує у нерухомість. Його статки
зросли на 820% - до 17,2 млрд дол. Голова правління видавництва Hurun Руперт Хогверф
каже, що історія успіху саме цього бізнесмена демонструє останні зміни у китайській
економіці: "Модель, за якою створює свої статки Яо Чжен, є прикладом нової хвилі
багатства у Китаї. 20 років тому перші гроші у Китаї приходили від торгівлі, потім було
виробництво, нерухомість, ІТ, але тепер більше йдеться про використання ринку капіталу
для фінінвестицій". Більшість із китайських мільярдерів живуть у Пекіні, Шенчжені,
Шанхаї та Ханчжоу. Світовий рейтинг Forbes очолює засновник Microsoft Білл Гейтс із 75
млрд дол. За ним ідуть власник Zara Амансіо Ортега і легендарний інвестор Уоррен
Баффетт.
http://www.bbc.com/ukrainian/business/2016/10/161013_china_usa_billionaires_az
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