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В статті розглянуто інвестиційні засади експансії китайських корпорацій на глобальних рин-
ках. Виявлено, що значне зростання обсягів китайських інвестицій за кордоном забезпечує
експансію китайського корпоративного сектору на усіх ринках глобального простору. Головни-
ми цілями корпорацій, що здійснюють свою діяльність за кордоном є забезпечення держави
необхідними джерелами сировини; освоєння нових споживчих ринків для товарів китайського
виробництва; поширення політичного та економічного впливу на міжнародній арені.

The article provides an explanation of the main expansion investment principles of Chinese
corporations in the global markets. Also research emphasis significant increase in Chinese investment
abroad and provides expansion of the Chinese corporate sector in all markets of the global space.
Pointed up, that the main goals of corporations which operate abroad is to provide the state relevant
sources of raw materials; development of new consumer markets for Chinese goods production;
distribution of political and economic influence in the international arena.
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INVESTMENT BASICS EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN GLOBAL MARKETS

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Експансія китайських корпорацій на глобальному
ринку свідчить про їх вагому роль у формуванні правил
глобальної економічної конкуренції. Як слушно зазна-
чає Т. Фролова: "У наукових кругах існує консенсус з
приводу того, що інвестиції є областю, де глобалізаційні
процеси розвиваються найшвидше, а їх результати ви-
являються найгостріше" [1]. Утвердження в якості гло-
бального економічного лідера потребує активної участі
Китая у світових інвестиційних процесах, саме тому ак-
туальності набуває виявлення особливостей та тен-
денцій сучасних міжнародних інвестиційних процесів за
участі Китаю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню інвестиційних засад розвитку китайсь-
кої економіки присвячені роботи багатьох авторів, у

тому числі А. Ал-Сєйдіга [2], Т. Байдена [3], Т. Браніган
[3], В. Голод [4], К. Девіса [5], Чжай Дуншена [6],
О. Кендюхова [7], А. Островського [8], Н. Саліджано-
вої [9], А. Селищева [10], Т. Фишмена  [11], К. Шалвеи-
ма [3] та інших. Разом з тим, сучасні тенденції та особ-
ливості інвестиційних засад експансії китайських кор-
порацій на глобальних ринках потребують подальшого
дослідження.

ЦІЛІ СТАТТІ
Основною ціллю статті є виявлення особливостей,

тенденцій та сучасіних інвестиційних засад експансії
китайських корпорацій на глобальних ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Про неухильно зростаючу економічну експансію
Китайської Народної Республіки (КНР) свідчить, зокре-
ма, той факт, що в останні роки ця країна збільшуючи
щорічне закордонне інвестування в середньому на 8%
перетворилась з нетто імпортера в одного з провідних
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у світі експортерів капіталу. "У 2013 році
китайські інвестори вклали 90,17 млрд
дол. США в нефінансові сектори зарубі-
жних економік, забезпечивши країні за
цим показником третє місце в світі" [12].
Інвестиції КНР за кордон є невід'ємною ча-
стиною державної політики відкритості та
пріоритетним напрямом зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Суттєвий приріст обсягів
експорту капіталу спостерігається з 2005
року, коли Державна Адміністрація з ва-
лютних операцій відмовилась від жорсто-
кого валютного регулювання. В 2013 році
"порівняно з попереднім роком обсяг пря-
мих китайських інвестицій зріс на 16,8 %...
китайські інвестори здійснили прямі інве-
стиції в 5090 закордонних підприємств
у156 країнах та регіонах" [13].

Однак інвестиційній експансії переду-
вали періоди обмежень міжнародної інве-
стиційної діяльності китайських корпо-
рацій. Зокрема, відмітимо такі періоди: обмеженого
дозволу іноземного та зарубіжного інвестування
(1979—1990 роки); пріорітетності залученні іноземно-
го інвестування (1991—2001 роки); стимулювання екс-
порту капіталу (з 2002 року по теперішній час). Протя-
гом періоду 1979—1990 років іноземне інвестування
майже не здійснювалось, відповідний дозвіл мали лише
декілька державних підприємств, сумарний обсяг скла-
дав менше 900 млн дол. У період 1991—2001 років
імпорт капіталу був більш пріоритетним для економіки,
ніж експорт, сумарний обсяг іноземних інвестицій ко-
ливався від 2 до 4 млрд доларів за рік. Прочинаючи з
2002 року з реалізацією, так званої стратегії Going Out,
в основу якої покладено усіляке стимулювання та
підтримка ефективного експорту капіталу за кордон,
відбувається швидке зростання обсягів інвестиційних
коштів. За цей період інвестиції зросли більше ніж на
3100 %.

Стійка тенденція прискореного зростання обсягів
вливання китайського капіталу в глобальний ринок оз-
начає стрімку інвестиційну експансію (рис. 1), зважаю-

чи на те, що у попередній період китайська економіка
була ізольована від міжнародної економічної діяль-
ності.

Разом з тим, вплив китайських інвестицій на розви-
ток глобальної економіки посилюється, Китай реалізує
тактику дрібних кроків, готуючись до масштабного за-
хоплення глобальних ринків.

Політика заохочення закордонного інвестування
сприяла розвитку національної економіки. Реалізація
цього пріоритетного завдання забезпечується створе-
ним інститутом стимулювання інвестицій та відповідни-
ми програмами. В основі сучасної стратегії лежить зао-
хочення закордонного інвестування з метою зміцнення
національної конкурентоспроможності; активізації зов-
нішньо-торгівельної діяльності, створення на міждер-
жавному рівні сприятливого інвестиційного клімату для
китайських інвестицій; сприяння розвитку та укріплен-
ня корпоративного сектору. Отримуючи величезну дер-
жавну підтримку, державні корпорації КНР мають значні
переваги на глобальних ринках, у результаті чого вони
впевнено розширюють свою діяльність за кордоном, ук-
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій КНР
за кордон у 2002—2012 роках (млрд дол. США)

Джерело: [13].
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Рис. 2. Сумарний обсяг прямих іноземних інвестицій
за кордон у відсотках від валового внутрішнього продукту КНР, 1990—2012 роки (%)

Джерело: [14].
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ріпляючи економіку своєї держави її конкурентоспро-
можність. Про це свідчить позиція КНР на глобальних
ринках.

Характерним для корпоративного сектору КНР є те,
що в ньому переважають державні підприємства.
Успішність функціонування останніх у великій мірі зу-
мовлена активною державною підтримкою, що прояв-
ляється у наданні фінансової допомоги, нормативних
привілей, пільг та стимулів для виходу на глобальний
ринок, яких зазвичай немає у їхніх приватних конку-
рентів. Також державна підтримка державних корпо-
рацій Китаю сприяє реалізації інвестиційної політики,
сприятливої для експансії китайських корпорацій на гло-
бальному ринку капіталу.

У 2012 році обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
КНР сягнув 6,3% від ВВП (рис. 2).

Зокрема спостерігається значне зростання обсягів
китайських інвестицій за кордон, спрямованих на отри-
мання доступу до нових сировинних ринків, захоплен-
ня ринків збуту, отримання новітніх технологій тощо.

Нині китайські інвестиції (включаючи інвестиції з
Гонконгу) присутні на всіх континентах (рис. 3). Най-
більшу кількість інвестиційних потоків китайські інвес-
тори спрямовують в країни Латинської Америки, Серед-
ньої та Південної Африки. Грошові потоки КНР стрімко
вливаються в економіку Європейського простору. Інве-
стиції китайських компаній та державних фондів пере-
вищують обсяги інвестицій з Європи в останні роки [15].
Характерною рисою китайського інвестування є їх реа-
лізація у виликій кількості злиттів та поглинань. За пе-
ріод 2005—2013 роки КНР реалізувала більше двох ти-
сяч злиття та поглинань. Зростає число злиттів і погли-
нань європейських компаній. Прикладом є державний
фонд China Investment Corporation (CIC), що інвестував
в Європі біля 4 млрд доларів. Цей найбільший у світі інве-
стиційний фонд займає 7% супутникового оператора
Eutelsat, а також 8,7% компанії Thames Water, яка
відповідає за водопостачання і каналізацію у Великоб-
ританії, а також є власником 10% акцій британського
аеропорту Хітроу (Heathrow Airport Holdings) [16]. На-
ступним прикладом є автомобільний ринок, де компа-
нія Geely придбала в 2013 р. шведську компанію Volvo і
австралійську компанію DSI (Australian DSI Automatic

Transmission Company), яка займала 2-е місце
в світі з випуску трансмісій [17].

Утверджуючись в якості одного з основних
експортерів на міжнародному ринку капіталу,
корпоративний сектор КНР інвестує кошти в
різноманітні сфери економічної діяльності
країн світу (табл. 1). Лідером серед світових
реципієнтів китайських інвестицій є Гонконг, де
їх обсяг сягає майже 150 млрд дол. США.

Вагоме значення в забезпеченні ефектив-
ного функціонування економічної системи в
цілому та інвестиційної діяльності, зокрема,
відіграє банківська система. КНР, маючи потуж-
ну банківську систему, посилює експансію в
банківському секторі світової економіки. Сучас-
на банківська система включає чотири рівні,
перший з яких представляє центральний банк
(Народний банк Китаю — НБК). Цей банк з до-
помогою Комітету з контролю за банківською

діяльністю здійснює діяльність щодо реалізації макро-
економічної політики держави, прийняття рішення у
сфері грошово-кредитної політики та контролю за бан-
ківською системою. Другий рівень банківської системи
КНР складають так звані "політичні банки". Це такі бан-
ки, як Банк розвитку Китаю, Сільськогосподарський
банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк, Буді-
вельний банк Китаю, Торгово-промисловий банк Китаю
тощо. Ці кредитні установи займаються стимулюванням
економічного розвитку та торгівлі, а також інвестицій-
ними проектами. Третій рівень представляють ко-
мерційні банки, які як і банки попереднього рівня є дер-
жавними. До таких кредитних установ відносяться Банк
комунікацій, China CITIC Bank, China Everbright Bank, Hua
Xia Bank, банк Minsheng тощо. Вони займаються також
кредитною та інвестиційною діяльністю. На четвертому
рівень ієрархії банківської системи знаходься міські
комерційні банки, які засновувались протягом останніх
декількох років на базі регіональних кредитних коопе-
ративів.

Специфічною рисою китайського банківського рин-
ку є наявність жорсткого регулювання з боку держави
та переважання державних установ — банків та кредит-
них організацій. Нинішня політика банківського секто-
ру КНР у рамках загальнодержавної економічної по-
літики спрямована на забезпечення високих темпів
економічного зростання, включаючи інвестиційну та
кредитну діяльність. Для підтримки високих темпів зро-
стання економіки активно застосовуються заходи кре-
дитної та фінансової експансії, що розповсюджується і
на внутрішні і на зовнішні ринки. В останні роки креди-
тування стало елементом послідовної економічної по-
літики КНР щодо поширення свого впливу на глобаль-
них ринках. Особливо це стосується країн, що розвива-
ються (серед країн колишнього СРСР це стосується Тур-
кменії та Узбекистану). КНР, керуючись енергетичними
інтересами, надає сотні млн дол. США кредитних та га-
рантованих ресурсів цим країнам. Африканські країни
в останні два-три роки отримали кредити на пільгових
умовах від КНР більше ніж на 10 млрд дол. США [7].
Впевнені позиції фінансові установи КНР займають і в
Латинській Америці. Процес надання позик дійшов до
того, що за обсягами кредитування країн, що розвива-
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Рис. 3. Розташування накопичених прямих іноземних
інвестицій КНР на кінець 2012 року (млрд дол. США)

Джерело: [18].
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ються, Китай випередив міжнародні фінансові органі-
зації, у тому числі Світовий банк. В останні роки країна
динамічно рухається в Європу, створюючи фінансову
мережу, скуповуючи активи та поширюючи свою при-
сутність на глобальних ринках.

Міжнародні експерти припускають, що активна кре-
дитна експансія КНР є частиною економічної держав-
ної стратегії, направленої на поширення доступу до си-
ровинних ресурсів. Адже надання кредитів у великих
обсягах під відносно низькі відсоткові ставки, з одного
боку, заохочують держав-споживачів, а з іншого,   в разі
неможливості виплатити ці кредити в установлені тер-
міни, спонукають уряди цих держав поступатись родо-
вищами ресурсів. Ці припущення підтверджуються час-
тими фактами злиття та поглинання китайськими ком-
паніями підприємств партнерів і конкурентів та зроста-
нням долі китайських інвестицій в економіці інших країн.

Як уже відзначалось, три найбільших банки КНР
ввійшли в топ-десятку найбільших компаній світу за рей-
тингом Forbex 2000. В число самих дорогих 50-ти банків
світу у тому ж 2013 році ввійшли 5 китайських банків
[21]. Ці банки є лідерами ринку не тільки в країні, а їх
присутність поширюється на глобальних ринках в бага-
тьох сферах економічної діяльності.

Очевидно, що банківська експансія КНР на усіх кон-
тинентах сприяє прориву китайських компаній на усіх
ринках глобального простору, що є невід'ємною части-
ною політики держави.

Як уже відзначалось, експансія на глобальному рику
капіталів здійснюється з метою отримання доступу до
ресурсів. Загострену увагу до забезпечення природни-
ми ресурсами, які потрібні для задоволення величезно-
го і постійно зростаючого населення та виробничої бази

країни КНР почала приділяти ще з середини минулого
десятиліття [3]. Тоді величезні обсяги китайських інве-
стицій спрямувались в країни, що володіють багатими
природними ресурсами, включаючи мінеральні (нафта,
газ, залізні руди, тощо), сільськогосподарські землі,
території, багаті на рекреаційний потенціал. Зокрема це
стосується китайських енергетичних компаній. Закор-
донні нафтогазові інвестиції є досить диверсифікова-
ними, при цьому домінують інвестиції в Південну Афри-
ку (в основному в Судан та Анголу), в Північну та Півден-
ну Америку, Австралію та країни СНД (в основному
Росія, Казахстан).

Сучасна галузева структура закордонних інвестицій
КНР виглядає наступним чином: найбільша доля припа-
дає на енергетичний сектор (47%), за ним слідують га-
лузі металургії, транспорту та нерухомості, питома вага
яких відповідно складає 15%, 14% та 10% (за даними
The Heritage Foundation [18]).

Слід відмітити той факт, що 48 корпорацій КНР у
2012 році ввійшли в ТОП-100 серед компаній світу, що
публікує ЮНКТАД в своїй щорічній доповіді про світові
інвестиції. Цей рейтинг будується за індексом трансна-
ціоналізації, що розраховується як середньоарифметич-
не значення трьох показників: частка закордонних ак-
тивів, частка зарубіжних продажів і частка працюючих
за кордоном співробітників відповідно в загальній ве-
личині активів, продажів і загальної чисельності пер-
соналу ТНК. Відомо, що феномен транснаціоналізації є
одним з основних джерел глобалізації та є якісно но-
вим етапом інтернаціоналізації господарського життя,
що являє собою процес посилення світової інтеграції в
результаті глобальних операцій ТНК. Масова при-
сутність китайських корпорацій у цьому рейтингу є яск-

Таблиця 1. Топ країн-реципієнтів китайських інвестицій у розрізі
обсягів та сфер інвестування у 2012 році

Джерело: [4, 19, 20]

Країна-реципієнт Характеристика 

1.  Гонконг 

Сфера фінансових послуг, фондовий ринок, нерухомість (25% від загального обсягу інвестицій 

надійшло з КНР). Різке зростання з 2007 року, після надання владою КНР дозволу на інвестування 
в цінні папери Гонконгу  

2. Кайманові 
острови 

Використання офшорної зони: 73% від загального обсягу інвестицій в Латинську Америку 

3. Британські 
Віргінські острови 

Використання як транзитної зони для інвестиції в інші країни (офшорна зона): присутні такі 
китайські гіганти, як Geely, ChinaMobile, SINA. З 2009 року існує двохсторонній договір про обмін 

інформацією 

4. Австралія  

Розвиток природних ресурсів, енергетичний ринок: Petrochina (дочірне підприємство CNPC), 

CNOOC та інші китайські корпорації є учасниками австралійських проектів щодо виробітку 

крапленого природного газу на сході Австралії (Queensland LNG). Geely купила австралійську 

компанію DSI (Китай є основним торгівельним партнером) 

5. Південна 

Африка 

Сировинні ресурси, процеси поглинання в фінансовій сфері, інфраструктура, високі технології. В 

нафтодобувних країнах стрімко закріплюють позиції крупні нафтові гіганти КНР: Sinopec, CNPC, 

CNOOC. (Південна Африка є воротами для китайських інвестицій до інших африканських країн; 

КНР – найбільший торгівельний партнер) 

6. Сінгапур 
Інноваційні енергетичні проекти, нерухомість, високі технології. В 2013 Корпорация Lubrizol 

відкрила інноваційний центр в Сінгапурі  

7. США  

КНР займає 3-тє місце за обсягами інвестицій після Канади та Європи. Проекти поглинання та 

злиття в енергетичній сфері, сфера культурних послуг. Sinopec, що є власником половини 

нафтогазових площадок Chesapeake Energy Corporation в Оклахомі. Поглинання китайською 
корпорацією індустрії відпочинку та туризму Dalian Wanda мережі американських кінотеатрів 

AMC Entertainment 

8.Канада 

Нафтовидобувна та нафтохімічна промисловість, будівництво нафтопроводу, проекти злиття у цій 

галузі (з 2005 р. значимі інвестиції Sinopec та CNOOC в розробку родовищ нафтоносних пісків в 

провінції Альберта. Спільне будівництво трубопроводу Northern Gateway (північний вихід із 
провінції Альберта до західного побережжя Канади) нафтової корпорації Китаю CNPC та 

канадської нафтотраснортної компанії Enbridge. В 2012 р. CNOOC купила канадську Nexen) 

9. Росія 
Енергетичні ресурси, інфраструктура. (Компанія «Sinopec» володіє 49% нафтодобувної компанії – 

«Удмуртнефть») 

10. М’янма  Енергетичні ресурси, мінеральні ресурси, інфраструктура. Китай є набільшим інвестором 
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равим підтвердженням їх експасіоністських дій на гло-
бальному ринку. 25% активів цих корпорацій знаходить-
ся за кордоном, 38% продажів вони здійснюють в інших
країнах світу, 41% їх працівників працюють за межами
КНР [22]. Список цих компаній представляють компанії,
що здійснюють свою діяльність у різних економічних
сферах.

Економіка КНР демонструє стабільне зростання і
потребує великих ресурсів, в тому числі енергоресурсів,
для підтримки цього зростання. Це можна назвати ос-
новною мотивацією сучасної інвестиційної стратегії. На
початку XXI сторіччя КНР прийняла стратегічне рішен-
ня щодо диверсифікації джерел сировини, після чого
китайські добувні корпорації активізували свою
діяльність, розширюючи географію інвестицій. Досить
стрімко китайські корпорації рухались в країни Афри-
ки, Латинської Америки, Середньої Азії. Поведінка ки-
тайських корпорацій на світових ринках відрізняється
від політики західних компаній. Фахівці відмічають аг-
ресивність китайської зовнішньоекономічної політики,
що пояснюється переважанням державного корпора-
тивного сектору, якому з боку держави надається все-
бічна підтримка. Цим же обумовлюються головні цілі
закордонної інвестиційної експансії корпорацій, що
здійснюють свою діяльність за кордоном.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК (ДОСЛІДЖЕНЬ)
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, проведений аналіз дозволяє дійти вис-
новку, що експансія китайського корпоративного сек-
тору поширюється на глобальних ринках завдяки інве-
стиційній експансії. Про це свідчить значне зростання
обсягів китайських інвестицій за кордон, а також шес-
тикратне зростання питомої ваги іноземного інвестуван-
ня у валовому внутрішньому продукті КНР. Китай є ак-
тивним експортером капіталу, при цьому стратегічними
цілями його зовнішньоекономічної політики "глобаль-
ної експансії", окрім диверсифікації капіталовкладень,
стали купівля іноземних компаній, цінних паперів, ак-
тивів, земель для виробництва сільгосппродукції, а та-
кож сировинних ресурсів. Інвестиційна експансія обу-
мовлена завданнями забезпечити стабільние надход-
ження енергії та ресурсів для подальшого економічно-
го зростання; освоєння нових та утримання традицій-
них споживчих ринків для китайських товарів та послуг;
отримання доступу до нових технологій; поширення
політичного та економічного впливу на міжнародній
арені. Потужна банківська система з жорстким держав-
ним регулюванням та переважанням державних установ
є підгрунтям високих темпів економічного зростання та
інвестиційної експансії на глобальних ринках

Щодо перспектив подальших досліджень у даному
напрямі, то більш грунтовного вивчення потребують пи-
тання механізмів реалізації експансіоністських стратегій
китайських корпорації на глобальному рику капіталів.
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