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  Значні успіхи, досягнуті в КНР в ході проведення 

господарських реформ, привертають увагу всього світу. Це 

пов'язано зі значними досягненнями, яких набуло керівництво 

країни за 30 років проведення реформ і політики «відкритості»: 

економічні показники за цей час зросли в кілька десятків разів. 

Зараз КНР займає лідируючі позиції серед країн, що 

розвиваються.  Одним із пріоритетів Китаю є побудова 

суспільства «малого благоденства», що має на увазі підвищення 

рівня життя населення у всіх регіонах без винятку на основі 

швидких темпів зростання економіки.   

Середні річні темпи зростання ВВП КНР становлять 9,8%. У 

період світової фінансової кризи, що почалася в 2008 році, темпи 

зростання ВВП впали тільки до 8,7%, що більше ніж в 

середньому по світу. Зовнішня торгівля – один із способів 

співпраці Китаю з іншими країнами. За загальним обсягом 

торгівлі, Китай знаходиться на лідируючих позиціях. У 1980 році 

обсяг зовнішньої торгівлі становив всього 381 млн. доларів США. 

За даними статистики головного митного управління Китаю до 

2011 року зовнішньоторговельний оборот склав 36420,6 млн. 

доларів, при цьому частка імпорту склала 52,1%.  Імпорт в 
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порівнянні з 2010 роком збільшився на 20,3% і склав 18986 млн. 

доларів США, а експорт – на 24,8% і склав 17434,6 млн. доларів 

США.Таким чином, ключовим для зовнішньоекономічної 

стратегії Китаю є питання підвищення його 

конкурентоспроможності, а саме створення нової – з метою 

замінити або доповнити традиційний експорт одягу, текстилю та 

іграшок – групи висококонкурентних трудомістких виробів 

масового попиту, таких як телевізори, холодильники тощо, а 

також  освоєння капіталомістких і наукомістких виробництв [1]. 

 Для забезпечення умов економічного підйому Китаю в ХХІ 

ст.  необхідно домагатися збереження міжнародного миру і більш 

справедливого і раціонального порядку в світовій економіці. На 

шляху до процвітання Китаю необхідні: тверде політичне керівне 

ядро Компартія Китаю і загальна національна політична мета: 

незмінне проходження по шляху загального соціалістичного 

благоденства [2]. 

 У березні 2018 року по підсумками розслідування торгового 

представника США по крадіжці інтелектуальної власності 

Китаєм було виявлено, що Китай використовує дискримінаційні 

практики, що завдають шкоди американській торгівлі.  22 березня 

президент США Дональд Трамп ухвалив підготувати і 

опублікувати список мит, які будуть підвищені у зв'язку з 

підсумками розслідування, а також ініціювати розгляд за 

виявленими фактами в рамках СОТ і обдумати заходи, що 

стосуються обмеження інвестицій КНР в стратегічні галузі 

економіки США . На початку квітня був випущений список 

приблизно з 1300 товарів, мита на ввезення яких з Китаю повинні 

зрости на 25%. Список включав різноманітні товари – 

електроніку, запчастини для літаків, супутники, медичні товари, 

обладнання та інше – загальний обсяг імпорту в США з Китаю 

яких становив близько 50 млрд. доларів (таблиця). 1 квітня Китай 

відповів на дії американців, обклавши додатковими митами 

імпортовані з США м'ясо, фрукти та інші товари.  Зокрема, на 
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свинячі продукти і алюмінієвий брухт була введена 25% мито, на, 

близько 120 різних товарів (від горіхів до яблук і ягід) – 15% 

мито.  Імпорт подібних товарів в Китай з США склав в 2017 році 

3 млрд. доларів [3]. 

 

Таблиця – Найважливіші макропоказники розвитку Китаю [1] 

 1952 1957 1965 1978 1985 1990 1995 2000 2005 
Населення, 

млн осіб 
575.0 646.0 725.0 955.0 1058.0 1143.0 1211.0 1267.5 1307.6 

Зайняте 

населення 

в млн осіб 

 

207.3 

 

237.7 

 

286.7 

 

401.5 

 

498.7 

 

639.1 

 

623.9 

 

711.5 
 

758.3 

Інвестиції 

в основний 

капітал, у 

% від ВВП 

 

21.0 

 

25.0 

 

27.0 

 

34.0 

 

28.4 

 

24.3 

 

34.2 

 

36.5 

 

48.2 

Частка 

послуг у 

 ВВП, % 

 

31.9 

 

34.6 

 

30.3 

 

23.8 

 

33.2 

 

36.1 

 

37.2 

 

39.3 

 

40.2 

 

Сьогодні, не зважаючі на зовнішні перепони, економіка КНР 

поступово розвивається і демонструє приклад економіної системи 

нового рівня, яка може бути стабільною навіть в умовах санкцій і 

криз. 
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