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У цій статті дослідженні основні концепції державної економічної політики на сучасному етапі 
та пяснена хибність теорії «міжнародного розподілу праці» («порівняльних переваг»). Були визна-
чені правові засоби захисту економічного суверенітету та залучення прямих іноземних інвестицій 
у Китаї на прикладі умов співпраці «Foxconn» і «Apple» з урядом Чженчжоу. Також проаналізовані 
ключові аспекти китайського урядового плану «Made in China 2025». 
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі існує дві найбільших течії державного 
економічного курсу: це так званий «глобаль-
ний проект», що проголошує відкритість 
кордонів, вільний ринок, свободу торгівлі 
та ґрунтується на теорії «міжнародного роз-
поділу праці», з одного боку, та його проти-
лежність – політика протекціонізму або еко-
номічного націоналізму, з іншого боку. Якщо 
за допомогою правових засобів другої теорії 
налагоджується робота інноваційної системи 
держави, то перша слугує просуванню про-
дукції на іноземні ринки. Для успіху держа-
ви ці стратегії мають доповнювати одна одну 
та використовуватися в національних інтер-
есах, тобто підтримка внутрішнього ринку 
та національного товаровиробника є переду-
мовою виходу на ринки зовнішні та відкрит-
тя внутрішнього ринку для конкурентів. 
Як зазначають американські фахівці, Китай 
і США реалізують нову форму економічно-
го націоналізму, що створює труднощі для 
транснаціональних корпорацій [1]. Такий 
підхід є цілком обґрунтованим, оскільки кон-
куренція провідних країн світу в найближчі 
роки посилюватиметься [2].

Аналіз останніх джерел і публікацій. 
Досвід успішних економічних реформ, осо-
бливо Китаю, завжди перебуває у фокусі 
уваги науковців, зокрема, йдеться про таких 
дослідників, як Е. А. Васильева, С. Далинь, 
Е. А. Кареліна, М. О. Лазарчук, Д. Д. Ле-
бедева, Г. І. Мерніков, А. В. Островський, 
М. А. Таран, І. Устиян, О. Л. Юсип та ін. 

Формування цілей статті. Дослідити 
основні концепції державної економічної 
політики, визначити правові засоби захис-
ту економічного суверенітету та залучення 
прямих іноземних інвестицій e Китаї. 

Виклад основного матеріалу. На думку 
китайських фахівців, раніше встановлений 
світовий порядок дав змогу невеликій кіль-
кості розвинутих країн здійснювати контр-
оль за механізмом регулювання світової 
економіки e своїх інтересах, тим самим галь-
муючи розвиток інших [2]. 

Саме тому в Китаї був запроваджений 
змішаний тип економічної системи [3], який 
також називають «ринкова економіка під 
державним контролем» [4]. Для успішного 
розвитку Ден Сяопін пропонував керівним 
органам Китаю не випускати з рук «держав-
не кермо» управління економікою та проце-
сом економічної реформи, кінцевою метою 
якої є створення «сучасної ринкової еко-
номіки. Саме держава має стати основним 
суб’єктом ринкової економіки соціалізму 
з китайською специфікою: захищати та сти-
мулювати до ефективної діяльності всіх ві-
тчизняних та іноземних інвесторів, надаючи 
їм повну свободу дій на підставі лібералізації 
законодавства» [5]. 

Негативні аспекти економічної політи-
ки, які виділяють деякі науковці (значною 
мірою планово-централізована економіка, 
що характеризується адміністративним ре-
гулюванням у кредитно-фінансовій, валют-
ній сферах та ціноутворенні, застосування 
різного роду нетарифних обмежень, дирек-
тивних та індикативних планів, внутрішніх 
положень про окремі виробництва тощо) [6], 
насправді є передумовами безпрецедентних 
соціально-економічних успіхів Китаю. Так, 
за останні десять років темпи зростання ВВП 
дорівнювали в середньому 10,2% щорічно 
[7]! Адже в економічних «змаганнях» завжди 
перемагає більш досконала система, якою є 
китайська інтегральна модель, що поєднує 
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«сильні» сторони ринкової економіки (само-
організація, приватна ініціатива, конкурен-
ція) та адміністративно-командної системи 
(плановість розвитку, мобілізація державних 
ресурсів на виконання стратегічних завдань). 
Економічна політика Китаю спрямована, 
передусім, на розвиток виробництва, новітні 
технології, створення нових робочих місць. 
Навіть розвинувши власну промисловість 
Китай захищає своїх резидентів від зовніш-
ньої конкуренції, але є прихильником глоба-
лізації в інших країнах [1]. 

Хоча американські чиновники вже давно 
засуджують підтримку Китаєм своїх компа-
ній, називаючи субсидії та іншу допомогу 
недобросовісною конкурентною перевагою 
на світовому ринку [1], проте самі погро-
жують урядовим тиском американським 
компаніям, які переміщують робочі місця 
за кордон, погрожуючи їм встановленням 
штрафних мит на товари, які вони продають 
у США [1]. 

У цьому контексті слід коротко зупини-
тися на сутності теорії «міжнародного роз-
поділу праці» або «порівняльних переваг», 
яка лежить в основі інтеграції європейського 
співтовариства та є дуже популярною у світі. 
Згідно з цією теорією, кожна держава пови-
нна виробляти тільки те, що їй найбільш 
вигідно та рентабельно за умови, якщо ви-
робники в інших державах роблять це гір-
ше. Тобто одна держава краще виробляє 
комп’ютери, друга – автомобілі, а третя – 
каструлі та ін. Розвиток ідеї «поділу праці» 
пішов далі, наприклад, одна країна виробляє 
пшеницю, друга – переробляє зерно в муку, 
третя робить макарони, четверта – фасує їх 
в упаковку. Згідно з цією теорією Україна 
повинна постачати суто сировину на світо-
вий ринок, виступати світовим перевізником 
та забезпечувати інші країни робочою силою 
та ін. 

Досвід Китаю переконливо доводить 
хибність цієї теорії, оскільки відповідно до 
неї Китай до сьогодні мав виробляти ткани-
ни, термоси, іграшки, кулькові ручки, гуму 
та золоте пір'я, навіть не намагаючись роз-
винути власні електроніку, робототехніку, 
верстатобудування, авіабудування, автобу-
дування, металургію та ін. Китай же не взяв 
до уваги теорію «міжнародного розподілу 
праці» та почав виробляти весь спектр про-
дукції та створювати принципово нові това-
ри. Насправді дана теорія блокує потужний 
економічний ривок країн, забезпечуючи си-
ровинний характер народного господарства 
для держав, що розвиваються. 

Але найважливіше в іншому: що ж є кін-
цевою метою реалізації теорії «міжнародно-
го розподілу праці»? Монополія в кожному 

сегменті світового товарного ринку, верти-
кальна інтеграція корпорацій, відсутність 
конкуренції та повна уніфікація товарного 
асортименту. Різниця лише в тому, що одні 
постачатимуть на світовий ринок товари 
з високою доданою вартістю (мобільні теле-
фони), а інші – з низькою (зерно). 

Далі слід зупинитися на ключових аспек-
тах економічної політики Китаю, особливо 
актуальних для України. 

1. Структура економіки. Основне завдан-
ня реформ – зростання промислового ви-
робництва – перехід від аграрної до індустрі-
ально-аграрної моделі економіки, внаслідок 
чого за останні 30 років із сільськогосподар-
ського до промислового сектору перейшло 
близько 200 млн осіб [6], а частка сільського 
господарства у ВВП знизилася до 9,2%, хоча 
ще в 1981 р. становила майже 22% [2]. 

Внаслідок реалізації стратегії закупів-
лі, копіювання і використання розроблених 
у розвинених країнах технологій, обладнання 
та ноу-хау [6] було здійснено стрибок через 
кілька технологічних укладів. Унаслідок 
таких заходів обсяг високотехнологічного 
експорту Китаю зріс протягом 1992-2013 рр. 
у 130 разів, а його частка в структурі сукуп-
ного промислового експорту збільшилася 
з 6% до 27%, досягаючи в окремі роки 31% [2]. 

Складовою частиною модернізації Китаю 
став розвиток національної освіти та науки, 
що забезпечувався за допомогою активного 
державного фінансування, створення дослід-
ницьких центрів при навчальних закла-
дах, а також налагодження взаємодії між 
науковими центрами та промисловістю [6]. 

2. Іноземні інвестиції. Важливим на-
прямом економічних реформ у Китаї стало 
створення спеціальних економічних зон, з 
одного боку, з метою сприяння в залученні 
прямих іноземних інвестицій, новітньої тех-
ніки та технологій, управлінського досвіду, 
підготовки кваліфікованих кадрів, з іншого 
боку – для одержання досвіду реформ все-
редині країни. Тобто спеціальні економічні 
зони мали відіграти роль «вікон у зовнішній 
світ», щоб не тільки залучати інвестиції та 
технології з-за кордону, а й безпосередньо 
вивчати процеси, що відбуваються на світо-
вому ринку, отримувати достовірну інфор-
мацію про тенденції зміни кон’юнктури [8]. 
Сьогодні в Китаї діють різні адміністратив-
но-економічні структури з пільговими режи-
мами. Це, перш за все, 5 спеціальних еконо-
мічних зон (Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу, 
Сямень, Хайнань, а також прирівняний до 
них за статусом Новий район Пудун (Шан-
хай), 32 зони економічного та технологічного 
розвитку (в Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, Тянь-
цзіні та інших великих містах); 15 зон вільної 
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торгівлі (міста Шанхай, Тяньцзінь, Далянь, 
Гуанчжоу тощо); 14 зон прикордонного еко-
номічного співробітництва [9].

Одночасно зі створенням спеціальних 
економічних зон було ухвалено закон про 
змішані підприємства в цих зонах, який вста-
новлював максимальну участь іноземних 
інвесторів у статутному капіталі цих підпри-
ємств у розмірі 49%. Такі підприємства отри-
мували пільги у провадженні зовнішньое-
кономічної діяльності та в оподаткуванні. 
Особливо стимулювався розвиток підпри-
ємств з виробництва високотехнологічних 
продуктів [9]. Важливою рисою економічної 
політики Китаю є те, що при заохоченні ло-
калізації виробництва та експорту одночасно 
обмежується внутрішнє споживання про-
дукції, виробленої іноземними інвесторами, 
більшість із якої має бути вивезена з Китаю. 

Підтвердженням ефективності даних за-
ходів є те, що обсяг іноземних інвестицій 
збільшився із 5 млрд дол. США у 1985 р. до 
73,5 млрд дол. США у 2005 р. [6].

Для прикладу зупинимося на співпра-
ці «Apple» з урядом Чженчжоу – шести-
мільйонним містом у депресивному регі-
оні Китаю, в якому здійснює діяльність 
«Foxconn» – виробник «iPhone». Місцеві 
жителі називають це місто «iPhone City», 
оскільки успішна діяльність «Foxconn» 
створила можливості для місцевого роз-
витку. Переваги, надані «Foxconn» урядом 
Чженчжоу: 1) будівництво: – часткове фі-
нансування будівництва виробничих комп-
лексів на 600 млн дол.  США; – будівництво 
житла для працівників заводу на суму близь-
ко 1 млрд дол. США; – 10 млрд дол. США 
на будівництво аеропорту на відстані де-
кількох кілометрів від заводу; 2) енергети-
ка: – оплата 5% вартості спожитої електро-
енергії; – будівництво інфраструктури, у 
тому числі автомобільних шляхів, електро-
генераторів та 24-метрового трубопроводу; 
3) фінанси: – надання кредитів у розмірі 
250 млн дол. США; – звільнення від сплати 
корпоративного податку та ПДВ протягом 
перших п’яти років, а протягом наступ-
них п’яти – 50% знижка щодо сплати цих 
податків; 4) трудові ресурси: – підбір ка-
дрів та їх перепідготовка; – знижка щодо 
сплати соціальних внесків до бюджету на 
100 млн дол. США за кожен рік; 5) логіс-
тика: – система бонусів за досягнення пев-
них показників щодо експорту продукції 
(протягом перших двох років розмір цієї 
підтримки становив 56 млн дол. США); – 
відшкодування витрат на транспортування 
експортної продукції [1]. 

Місцеві органи влади Китаю активно 
конкурують між собою у залученні інвесто-

рів, що часто називають «олімпійськими зма-
ганнями» [1]. 

3. Банківський сектор. Китайський досвід 
доводить, що банківський сектор в жодному 
разі не може бути відокремлений від тісної 
взаємодії з реальним сектором економіки 
та урядової економічної політики. Так, На-
родний банк Китаю підпорядкований Дер-
жавній раді Китаю, і всі найбільш важливі 
рішення у сфері грошово-кредитної політи-
ки затверджуються саме Державною радою. 
Народний банк формує грошову політику 
і представляє на розгляд Державній раді 
пропозиції щодо регулювання обсягу грошо-
вої маси, валютного курсу і процентних ста-
вок. Стосовно темпів емісії, то це 40–50% на 
рік, що спрямовується на розвиток нових 
виробництв, а отже, на посилення конкурен-
ції, що призводить до зниження цін. Тому 
Китай має досить низький та стійкий рівень 
інфляції! Саме зростання грошової маси, 
що стимулює збільшення обсягів виробни-
цтва, знижує ціни. Народний банк Китаю 
проводить грошово-кредитну політику, що 
є одним з урядових механізмів регулювання 
економіки. При цьому грошово-кредитна по-
літика пов’язана з бюджетною, структурною, 
інноваційною, інвестиційною та іншими на-
прямами державної політики [3]. 

Важливим напрямом державного регу-
лювання банківського сектору Китаю є сти-
мулювання реалізації інноваційних проектів 
та розвитку окремих галузей народного гос-
подарства шляхом створення банків розви-
тку (банків некомерційного кредитування). 
Це Банк сільськогосподарського розвитку, 
Експортно-Імпортний банк та Банк розви-
тку, до основних функцій останнього нале-
жить підтримка базових галузей промисло-
вості, будівництво інфраструктури, розвиток 
окремих територій. Ці банки виконують осо-
бливі функції, не цікаві приватному сектору, 
зокрема, через їх фінансову непривабливість, 
але їх реалізація є необхідною умовою розви-
тку економіки в цілому [3]. 

4. Планування (програмування) еко-
номічного розвитку. З 1953 р. по теперіш-
ній час у Китаї було повністю реалізовано 
12 п'ятирічних планів соціально-економіч-
ного розвитку. Про ефективність планування 
як методу державного регулювання економі-
ки свідчить зростання ВВП Китаю: з 2000 
до 2005 рр. – 86%, з 2006 до 2010 рр. – 120%, 
з  2010 до 2014 рр. – 56% [10]. 

У цьому контексті слід визначити клю-
чові риси, притаманні плануванню в Китаї: 
1) п'ятирічні програми соціально-економіч-
ного розвитку мають силу закону; 2) у розро-
бленні довгострокових і середньострокових 
програм важливу роль відіграє наука. Про-
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відною організацією, що координує виконан-
ня всіх робіт, є Центр розвитку Державної 
ради Китаю. Академія наук Китаю готує роз-
горнуті прогнозні доповіді Державній раді 
Китаю щодо основних проблем соціально-
економічного розвитку країни. Також було 
підготовлено прогноз соціально-економічно-
го розвитку Китаю до 2050 р.; 3) здійснення 
не лише економічного (кількісного) плану-
вання, а й планування соціального розвитку, 
охорони навколишнього середовища та ін.; 
4) поєднання п’ятирічного (середньостроко-
вого) та довгострокового (15 років) плану-
вання; 5) перехід від директивного до інди-
кативного, макроекономічного, планування; 
6) підвищення важливості галузевого та регі-
онального планування; 7) залучення все біль-
шої кількості учасників до складання пла-
нів соціально-економічного розвитку [11].

Попри успіхи Китаю, все ж таки мають 
місце деякі проблеми, що вимагають коригу-
вання економічного курсу, а саме: – висока 
залежність від імпорту технологій та енер-
гоносіїв; – підвищення рівня оплати праці 
китайських працівників; – падіння обсягів 
іноземних інвестицій; – зростаючий дефі-
цит нових, особливо висококваліфікованих, 
робочих місць, що пов’язано зі старінням 
населення; – зростання диспропорцій у рівні 
життя населення; – проблеми соціально-еко-
номічної диференціації регіонів та ін. [2]. 

Внаслідок сповільнення темпів зростан-
ня, що все одно є більшими за середньосві-
тові, Китай змінює пріоритети: від розвитку 
виробництва та експорту до інновацій та спо-
живання. Про це свідчить трансформація ін-
вестиційної політики Китаю, оскільки частка 
«зарубіжного контенту» в китайському екс-
порті знизилася з 60% в середині 1990-х рр. 
до 32% у теперішній час. Більш низька частка 
імпортних компонентів і деталей відображає 
їх заміщення на китайські. Це підтверджу-
ється і зростанням внутрішньої доданої вар-
тості китайських підприємств [2]. 

Китайський урядовий план «Made in 
China 2025» закріплює нову промислову 
політику, що передбачає: 1) пріоритетний 
розвиток власних технологічних гігантів і 
забезпечення світового лідерства китайських 
підприємств у ключових галузях (робототех-
ніка, електромобілі та ін.) [9]; 2) скорочення 
програм підтримки іноземних виробників і 
проведення більш ретельних перевірок цих 
підприємств; 3) розміщення на території Ки-
таю високотехнологічних потужностей. На 
виконання даної програми в Китаї прийня-
то закон, що зобов’язує компанії зберігати 
онлайн-дані китайських клієнтів у сервер-
них центрах на території Китаю. Так, «Apple» 
інвестує в такий об’єкт 1 млрд дол. США. 

Також для збереження власних позицій на 
китайському ринку «Apple» реалізує по-
літику озеленення (висадка дерев), планує 
будівництво сонячних електростанцій та 
відкриття центру досліджень і розробок [1]. 
До речі, «Amazon», «Microsoft», «IBM» укла-
ли контракти з китайськими підприємства-
ми для надання послуг хмарних обчислень 
резидентам Китаю. Це загальносвітова тен-
денція з посилення безпеки та суверенітету 
цифрових даних. «Microsoft», «Amazon», 
«Facebook» уже створюють центри обробки 
даних у Німеччині, Нідерландах, Франції та 
інших країнах, що також пов’язано з техніч-
ними причинами: онлайн сервіси працюють 
швидше, коли вони знаходяться поруч з клі-
єнтами [12]. 

Висновки

Економіко-правова політика Китаю дала 
змогу державі досягнути значних успіхів 
у розвитку національної промислової сис-
теми та цим самим повністю спростувати 
стереотип про «безальтернативність» курсу 
ліберальних ринкових реформ на основі те-
орії «порівняльних переваг». Правові засоби 
захисту економічного суверенітету та залу-
чення прямих іноземних інвестицій можуть 
бути використані Україною повною мірою, 
особливо на перехідному етапі становлення 
вітчизняної інноваційної системи. 
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В этой статье исследованы основные концепции государственной экономической политики на 
современном этапе и объяснена ошибочность теории «международного разделения труда» («срав-
нительных преимуществ»). Были определены правовые средства защиты экономического суверени-
тета и привлечения прямых иностранных инвестиций в Китай на примере условий сотрудничества 
«Foxconn» и «Apple» с правительством Чжэнчжоу. Также проанализированы ключевые аспекты ки-
тайского правительственного плана «Made in China 2025».

Ключевые слова: теория «международного разделения труда» («сравнительных преимуществ»), 
экономические реформы Китая, специальные экономические зоны, привлечение иностранных инвести-
ций, «Apple».

This paper examines the main concepts of state economic policy at the present stage and explains the 
falsity of the theory of «international division of labor» («comparative advantages»). Legal measures of 
protecting economic sovereignty and attracting foreign direct investments in China were identified, for 
example, under the terms of cooperation between Foxconn and Apple with the Government of Zhengzhou. 
Also we’ve analyzed key aspects of the Chinese government plan «Made in China 2025».

Key words: theory of «international division of labor» («comparative advantages»), economic reforms in 
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