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У статті розглянуто міжнародний бізнес у Китаї. Досліджено прямі іноземні інвестиції в 
Китай та вплив Covid-19 на них. Викладено погляд на подальший розвиток 
інвестиційної діяльності.  
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В статье рассмотрен международный бизнес в Китае. Исследованы прямые 
иностранные инвестиции в Китай и влияние Covid-19 на них. Изложен взгляд на 
дальнейшее развитие инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: международный бизнес, прямые иностранные инвестиции, КНР, политика 

открытых дверей. 

The article deals with international business in China. Foreign direct investment in China and 
the impact of Covid-19 on them have been investigated. The view on the further development 
of investment activity is outlined. 
Keywords: international business, foreign direct investment, People’s Republic of China, open 

door policy. 

На початку 21 століття центр тяжіння світової економіки змістився до Східної Азії.  

Китайська Народна Республіка (КНР) – це країна, чий вплив на міжнародне бізнес-

середовище стає надзвичайно важливим. Рецесія, інтернаціоналізація бізнесу, розвиток 

онлайн-торгівлі, політична метушня та відповідні потреби споживачів змусили корпорації 

диверсифікувати їхні пропозиції товарів, послуг та шукати шляхи підвищення компетенції 

для того, щоб досягнути або підтримати їхню частку ринку. 

Серед вчених, які досліджують розвиток міжнародного бізнесу, прямих іноземних 

інвестицій в Китай можна побачити імена таких визначних вчених, як Хуан Мінжун,  

В. Г. Гельбрас, І. А. Майбуров, Б. Нотон, А. В. Островський, Є. А. Ерфан, О.А. Посипанко. 

Вони здійснили внесок у розкриття зазначеної проблематики з питань дослідження 

ретроспективи китайської стратегії із залучення прямих іноземних інвестицій [1].   

Багато західних країн розглядають Китай як ринок для експорту товарів, імпорту 

сировини або завдяки низькому рівню заробітної плати, як місце для побудови виробництва. 

У багатьох галузях промисловості перехід на «Середнє Королівство», пошук постачальників 

чи робітників у Китаї та орієнтація на цю країну як ринок західних товарів виявилася 

виграшною стратегією. Однак бізнес-контекст у Китаї швидко змінюється, а неадекватне 

відношення щодо «китайського способу ведення бізнесу» може спричинити дорогі 

непорозуміння і навіть невдачі.  

Отже, метою даної статті являється аналіз інвестиційного ринку Китаю, визначення 

основних проблем, пошук їхнього вирішення та здійснення прогнозів на майбутнє.  
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Історично китайці вже вважали, що їхня країна займає центральне становище у світі. 

Назва, що використовується в Мандарині для Китаю є емблематичною для цієї точки зору, 

яка зберігала свої давні традиції та культуру, вважаючи, що іноземці «варвари» проживають 

на околицях світу [2]. У Китаї пройшли століття чудової цивілізації, культурні події, що 

часто ігноруються на Заході, політичні потрясіння та ухилення від зовнішнього світу. Однак 

з часів Ден Сяопіна китайська економіка розквітла і відкрилася для іноземців; «політика 

відкритих дверей», підкріплена Чжу Ронджі, призвела до чіткої прихильності та менш 

насторожливого ставлення до бізнесу, кульмінацією якої стало приєднання до Світової 

організації торгівлі (СОТ) у 2007 році, проведення Олімпіади 2008 року в Пекіні та 

Всесвітньої виставки 2010 року, що відбулася у Шанхаї [3]. 

Також, для створення умов ведення міжнародного бізнесу та залучення інвестицій уряд 

створив спеціальні зони для надання податкових пільг або податкові стимули для залучення 

зарубіжних інвестицій. Було створено 6 спеціальних економічних зон та 14 приморських 

міст [4]. Окрім того, КНР постійно веде вдосконалення нормативно-правової бази, що 

спрямована на покращення інвестиційного клімату держави.  

Створення компанії в Китаї часто все ще вважається важкою справою, хоча в 1979 році 

китайський уряд опублікував новий закон про спільне підприємство, який дозволив 

іноземним компаніям інвестувати в спільні підприємства. З 1987 р. закордонні організації 

можуть також створювати підприємства, що повністю належать нерезидентам. Незважаючи 

на те що кількість іноземних підприємств швидко зростає, міжнародні спільні підприємства 

все ще є найбільшою групою за кількістю іноземних представників у Середньому 

Королівстві.  

1 січня 2020 року китайський уряд прийняв новий закон про іноземні інвестиції, 

покликаний розширити рамки відкритості та посилити захист законних прав та інтересів 

іноземних інвесторів. Даний документ зніме ряд колишніх обмежень та забезпечить прозоре 

використання іноземного капіталу [5]. Закон містить 41 статтю, кожна з яких регулює 

використання, захист, управління іноземними інвестиціями, відповідальність сторін, а також 

розширення доступу іноземних інвесторів до китайського ринку. 

Станом на 1 січня 2020 року за 10 попередніх місяців у Китаї за участю іноземного 

капіталу було засновано понад 33 000 компаній. Як показує статистика, прямі іноземні 

інвестиції у Китай щорічно зростають (рис. 1). Прямі іноземні інвестиції в Китай становили в 

середньому 456,08 млрд доларів у період з 1997 по 2020 рік, досягнувши найвищого рівня в 

грудні 2019 року – 1367,10 млрд доларів і рекордно низького рівня – 18,32 млрд доларів у 

січні 2000 року [6]. 

 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку Китаю (2016–2020 рр.) [6] 
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Прямі іноземні інвестиції в Китай в першому кварталі 2020 року впали на 10,8% до 

216,19 млрд юанів або 31,2 млрд доларів США через спалах Covid-19 та обмежувальні 

заходи, які запровадили у зв’язку з цим (рис. 2). Проте інвестиції у високотехнологічну 

галузь послуг зросли на 15,5%, що становить 29,9 % сфери послуг. Серед них інформаційні 

послуги, послуги електронної комерції та професійні технічні послуги, що зросли відповідно 

на 28,5%, 62,4% та 95%. Лише у березні прямі іноземні інвестиції знизилися на 14,1% 

порівняно з попереднім роком [6].  

 

Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку Китаю (2019–2020 рр.)[6] 

Очікується, що прямі іноземні інвестиції в Китай до кінця цього кварталу 

становитимуть 720,00 дол. США, відповідно до даних глобальних макромоделей і аналітиків. 

Ми оцінюємо, що прямі іноземні інвестиції в Китай становитимуть 1500,00 дол. США за 

наступних 12 місяців. У довгостроковій перспективі, прогнозується, що прямі іноземні 

інвестиції в Китаї будуть становити близько 200000,00 (дол. США) в 2021 році відповідно до 

економетричних моделей [6]. 

Основними інвесторами КНР є Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея, Японія, 

США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Макао та інші (рис. 3). 

 

. 
Рис. 3. Топ 10 країн-інвесторів КНР (2019 р.) [1] 
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Як ми бачимо, найбільшим інвестором є Гонконг (74% від загальних інвестицій). Не 

зважаючи на напружені відносини між країнами, у списку ми також бачимо США. Як 

відомо, США висунуло низку наступних звинувачень: 

� Уряд Китаю використовує різноманітні інструменти, включаючи непрозорі та 

дискреційні адміністративні процеси прийняття рішень, ставлять вимоги до спільних 

підприємств, обмеження для іноземного капіталу, закупівлі, а також інші механізми 

регулювання або втручання в операції компаній США у Китаї, задля вимагання передачі 

технологій та інтелектуальної власності китайським компаніям. Дана інформація була 

підтверджена багатьма американськими компаніями, що повідомляли про бар’єри у вигляді 

незрозумілих неписаних правил, які відрізняються від національних та застосовуються 

китайськими урядовцями для здійснення тиску. 

�  Дії китайського уряду позбавляють американські компанії можливості 

встановлювати ринкові умови ліцензування та інших технологічних переговорів з 

китайськими компаніями, цим самим підриваючи контроль над їхніми технологіями в Китаї. 

� Уряд Китаю впливає на систематичне інвестування, придбання американських 

компаній та активів китайськими компаніями для отримання передових технологій, 

інтелектуальної власності, генерування масштабного трансферу технологій у галузях, що є 

важливими відповідно до промислових планів уряду Китаю.  

� Слідство мало розглянути питання підтримки урядом Китаю несанкціонованих 

вторгнень в комерційні комп’ютерні мережі США або крадіжки інтелектуальної власності, 

комерційних таємниць  чи комерційної бізнес-інформації. Відмічено, що ця поведінка 

шкодить американським компаніям і Китай має від цього вигоду [7]. 

Не зважаючи на такий перебіг подій, Китай залишається провідним партнером 

Америки. 

Китай став одним із вагомих центрів ведення міжнародного бізнесу. Реформи, які 

відбулися в країні, позитивно відобразились на залученні прямих іноземних інвестицій. Слід 

зауважити, що велику роль відіграє бажання китайського уряду стимулювати подальший 

розвиток та розуміння необхідності зарубіжного інвестування. Це дозволяє Китаю 

покращувати інвестиційний клімат в країні, тим самим розвиваючи власну економіку. Також, 

не зважаючи на спад інвестицій у І кварталі 2020 року у зв’язку з пандемією, вчені 

висловлюють позитивні прогнози на кінець 2020 року. Це пов’язано з тим, що більшість 

інвестицій спрямовано у високотехнологічну галузь.  
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