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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Ефективність зовнішньоторговельних зв'язків 

здебільшого визначається пропорціями галузевої структури економіки, що 

формуються під впливом економічних, політичних і технологічних факторів. 

Процеси глобалізації та інтеграції, що з кожним роком посилюються, 

безпосередньо впливають на структуру зовнішньої торгівлі всіх країн світу. 

Тому одним з важливих завдань, пов'язаних із структурними перетвореннями 

зовнішньої торгівлі, є створення оптимальних умов для формування її 

збалансованої структури, виходячи з ресурсної бази та попиту на зовнішніх 

ринках. При цьому ефективність її структури залежить від імперативу 

структурних перетворень в рамках стратегії економічного розвитку країн. 

Головним завданням при формуванні збалансованої структури є підвищення 

економічного потенціалу пріоритетних високотехнологічних галузей 

обробного сектора, здатних забезпечити конкурентоспроможність продукції 

на зовнішніх ринках та довгострокове економічне зростання на сучасному 

етапі технологічного розвитку. 

Висока науково-практична актуальність даного напрямку 

обумовлюється також динамікою структурних перетворень, яку в останні три 

десятиліття демонстрував Китай, де протягом цього періоду відбувалися 

величезні трансформаційні процеси в економічному розвитку, що охопили 

зміни й у зовнішній торгівлі. 

Основоположні принципи структурних зрушень у зовнішній торгівлі 

були закладені Я. М. Бхагваті, Р. Верноном, Д.Ж. Кейнсом, П. Кругманом, 

С. Б. Ліндером, В. Леонтьєвим, А. Маршаллом, С. Міллем, Б. Оліном, 

Р. Пребішем, М. Портером, Т. М. Рибчинським, Д. Рікардо, П. Самуельсоном, 

А. Смітом, В. Столпером, Г. Хаберлером, Е. Хекшером. 

Різним питанням структурних зрушень присвячені наукові розробки 

Л. Абалкіна, А.Н. Авер'янова, В.Г. Афанасьєва, Л.А. Берковича, Л. 

Берталанфі, І.В. Блауберга, Ф. Броделя, Р. Винтрової, Дж. Гелбрейта, 

Л.С. Казінця, Л.А. Клименко, Н.Д. Кондратьєва, В.П. Кузьміна, С.В. 

Любимцевої,К. Маркса, С.М. Меньшікова, А. Нешпорової, Б. Расіна, 

П.М. Ромера, Р. Стоуна, Я. Тінбергена, Х. Удзави, К.Н. Уолца, А. Уолферса, 

Г. Хаберлера, Е. Хансена, Й. Шумпетера, Є.Г. Юдіна, Ю.В. Яковцята ін. 

Проблеми зовнішньої торгівлі України, її інтеграції у світове 

господарство досліджувались у працях українських вчених В.С. Будкіна, І.В. 

Бураковського, В.А. Вергуна, В.М. Гейця, Л.Л. Кістерського, А.І. Кредісова, 

Д.Г. Лук'яненка, Ю.В. Макогона, В.П. Онищенка, Є.Г. Панченка, А.М. 

Поручника, І.І. Пузанова, О.І. Рогача, А.П.Румянцева, А.С. Філіпенка, В.М. 

Федосова, О.І. Шниркова та ін.; проблеми зовнішньої торгівлі КНР знайшли 

відображення у дослідженнях китайських вчених Хай Вень, Цзян Сяожуан, 
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Пей Чанхонг, Ши Гуаншен, Сун Юцинь, Вень Хау, Ян Цинжень, Чжан 

Ежень, Чжан Сюe, Чжан Ювень та ін. 

Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, присвячених 

питанням структурних перетворень, слід зазначити відсутність чіткого 

методичного інструментарію оцінки змін структури зовнішньої торгівлі та їх 

співвіднесення з інтенсивністю структурних перетворень в економіці, в 

системі державного управління структурними перетвореннями економіки 

Китаю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано згідно з плановими темами наукових робіт 

кафедри міжнародних фінансів: «Стратегія інтеграції України у світову 

економіку» і «Інтеграційна стратегія України в європейський економічний 

простір», які є частиною загальної наукової теми Інституту міжнародних 

відносин «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» № 11 БФ048-01 

на 2011-2015 роки та комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» 

(2011-2015 рр.). Внесок автора у дослідження вказаної теми полягає у 

розробці напрямів структурних зрушень у зовнішній торгівлі України з КНР, 

емпіричній оцінці структурних зрушень у україно-китайській зовнішній 

торгівлі на основі системи коефіцієнтів та їх параметризації за різними 

кількісними ознаками, обґрунтуванні структурних зрушень у двосторонній 

торгівлі України та Китаю для формування ефективної 

зовнішньоторговельної політики, окресленні комплексу заходів підвищення 

конкурентоспроможності української економіки на зовнішніх ринках на 

основі китайського досвіду. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретико-методологічне узагальнення та обґрунтування структурних 

зрушень у зовнішній торгівлі Китаю в умовах сучасних глобалізаційних 

процесів. 

Відповідно до основної цільової орієнтації роботи сформульовано та 

вирішено такий комплекс завдань: 

 проаналізувати еволюцію теоретичних поглядів на структурний аналіз 

в економічній теорії; 

 визначити та класифікувати форми економічних структур;  

 проаналізувати державні пріоритети структурної економічної 

політики КНР; 

 охарактеризувати сучасний характер структурних зрушень у 

зовнішньо-економічних зв'язках КНР; 

 дослідити місце і роль міжнародного капіталу у структурних 

перетвореннях КНР та узагальнити механізми їх залучення в економіку КНР; 

 встановити структурні зрушення у зовнішній торгівлі КНР; 
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 узагальнити методологічний інструментарій оцінки структурно-

динамічних параметрів структурних зрушень у зовнішній торгівлі КНР; 

 виявити зміни пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі КНР у 

географічному й товарному контексті; 

 обґрунтувати структурні зрушення у зовнішній торгівлі КНР з 

Україною. 

Об’єктом дослідження є структурні зрушення в умовах глобалізації та її 

вплив на економічний розвиток. 

Предметом дослідження є структурні зрушення у зовнішній торгівлі 

КНР. 

Методи дослідження. У дисертації на основі системно-структурного 

підходу досліджено методологію структурних зрушень у зовнішній торгівлі 

КНР в контексті розвитку глобалізаційних процесів. В дослідженні 

застосовано логіко-діалектичний метод пізнання, методи системного аналізу, 

абстракції, синтетичних оцінок, метод групувань, вибірок тощо. 

Застосування логічного методу дозволило дослідити теоретичні підходи до 

структурного аналізу у економічній теорії і форми структурних зрушень 

(підрозділ 1.1, 1.2). За допомогою порівняльного методу систематизовано 

характер і напрямки державної структурної економічної політики і валютно-

курсової політики (підрозділ 1.2 і 3.4). Статистичні методи дозволили 

визначити на основі системи кількісних показників стан і характер 

структурних зрушень в економіці КНР і зокрема у зовнішній торгівлі з 

Україною (підрозділ 2.2 і 2.3). Застосування методу порівняння сприяло 

аналізу місця й ролі міжнародного капіталу у структурних перетвореннях 

КНР і зовнішній торгівлі (підрозділ 3.1 і 3.2). Метод класифікації дозволив 

згрупувати подібні за внутрішнім змістом явища і на основі цього 

вибудувати чітко структуровану схему дослідження (підрозділи 1.1, 3.3 і 1.3). 

За допомогою методу економічного аналізу зроблено аналіз структури 

зовнішньої торгівлі КНР (підрозділ 2.1, 2.2 і 2.3). 

Інформаційною базою дослідження є постанови урядових органів КНР, 

монографічна література та періодичні видання китайських і зарубіжних 

учених, статистичні матеріали Державного комітету по статистиці КНР, 

Державної служби статистики України, Міжнародного валютного фонду, 

UNCTAD. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає у визначенні сучасних структурних зрушень у зовнішній 

торгівлі КНР та характеру їхнього впливу на розвиток економіки країни в 

умовах глобалізації. У процесі дослідження автором було отримано такі 

наукові результати, що розкривають його особистий внесок у розроблення 

досліджуваних проблем і конкретизують новизну роботи: 

вперше: 

 запропоновано трактування структури зовнішньої торгівлі як 

сукупності сталих зв'язків відносин частин та елементів об'єкта, які 
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забезпечують збереження його основних властивостей при різних зовнішніх і 

внутрішніх змінах, характеризується неоднорідністю, певною ієрархією, 

складною системою закономірностей і зміною взаємопов'язаних пропорцій 

між її складовими, що відбувається під впливом наявного технічного базису, 

виробництва, розподілу та обміну відповідно до суспільних потреб, наявних 

ресурсів і необхідності у кожній національній системі господарства і світовій 

економіці та мають нелінійну структурну динаміку; 

 здійснено аналіз структурних зрушень у зовнішній торгівлі Китаю в 

цілому і, з Україною зокрема, на основі системи лінійних і квадратичних 

коефіцієнтів структурних зрушень, що дозволяє більш рельєфно простежити 

структурні зміни у зовнішній торгівлі, оскільки отримані значення 

коефіцієнтів, по суті, представляють собою середні темпи приростів питомих 

ваг окремих складових частин, зважених за величиною цих частин; 

удосконалено: 

 трактування поняття категорії “структурні зрушення” через зміну 

однопорядкових пропорцій між товарними групами, які є складовими 

елементами структури зовнішньої торгівлі країн, що відбуваються під 

впливом системи інтернаціоналізованих потреб і економічних інтересів, 

мають нециклічну, необоротну природу; 

 структурування товарних груп за якими спостерігалися основні 

структурні зрушення в експорті України до КНР, що включають чорні 

метали, руди, шлаки та золу, органічні хімічні сполуки, котли, машини, 

апарати і механічні пристрої, добрива, жири та олії тваринного або 

рослинного походження і молоко та молочні продукти і імпорті, що 

включають електричні машини і устаткування, взуття, котли, машини, 

апарати и механічні пристрої, наземні транспортні засоби, крім залізничних, 

чорні метали, одяг текстильний і трикотажний, полімерні матеріали, 

пластмаси, і органічні хімічні сполуки, здійснена параметризація цих 

структурних зрушень за різними кількісними ознаками, що дозволяє 

визначити подальші напрями формування зовнішньоторговельної політики; 

 критерії структурних зрушень в економіці КНР, які включають 

прискорене зростання основних галузей економіки за рахунок освоєння 

імпортних технологій і реалізації загальноекономічної та 

зовнішньоторговельної стратегій розвитку, імпортозаміщення, використання 

валютно-курсової політики як інструмента конкурентної переваги і 

здійснення політики залучення ПІІ у спеціальні економічні зони для 

стимулювання зростання високотехнологічного експорту в загальному обсязі 

китайського експорту; 

набуло подальшого розвитку: 

 механізми входження іноземних компаній на внутрішній ринок 

Китаю, що стає можливим тільки з товарами, які не піддаються відтворенню 

в китайських умовах, або входження в технологічні ланцюжки власне 

китайських фірм, що працюють на внутрішній ринок; 
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 система квадратичних коефіцієнтів оцінки структурних зрушень, які 

враховують не лише загальну величину структурних змін, але і їхню 

однорідність; за інших рівних умов для сукупності, у якій відбуваються 

структурні зміни різного порядку, їхня величина буде більшою, тому при 

часових порівняннях структурних зрушень у зовнішній торгівлі така оцінка є 

доцільною, оскільки вона виступає надійним сигналом у випадках зміни 

структури сукупності внаслідок різкого абсолютного збільшення або 

зменшення навіть однієї структурної частини; 

 синергетична взаємодія механізмів централізованого управління та 

планування, ринкових механізмів трансформації національної економіки, 

міждержавного регулювання на основі норм ГАТТ/ВТО і регіоналізації 

зовнішньоекономічних відносин в рамках АСЕАН на характер структурних 

зрушень зовнішньої торгівлі Китаю; 

 теоретичне узагальнення класифікації структурних зрушень в 

економіці: за історичною ознакою; територіальним (географічним) 

охопленням; на рівні індивіда та домашнього господарства (нанорівень), 

підприємства і фірми (мікрорівень), галузі та регіону (мезорівень), 

національного та світового господарства (макрорівень); зовнішні та 

внутрішні; еволюційні і революційні; за структурою відтворення на стадіях 

його виробництва, розподілу, обміну та споживання; у розрізі секторів 

економіки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання як наукової основи при формуванні макроекономічної 

політики ринкових перетворень, зокрема підвищення ефективності 

зовнішньоторговельних зв'язків в умовах глобалізаційних процесів. 

Основні висновки та рекомендації дисертаційного дослідження 

впроваджено у практичну діяльність китайських компаній Jiangxi Foreign 

Trade Company (довідка від 15.10.2015), Huagan Foreign Economic and Trade 

Company (довідка від 3.11.2015) та Jiangxi Chang Jia Real Estate Development 

Co., Ltd. (довідка від 11.09.2015). Теоретичні положення та результати 

дисертації впроваджені у практику науково-педагогічної діяльності Software 

College of Jiangxi Ahead University (Китай) (довідка від 27.10.2015), а також 

кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин, зокрема: 

висновки дисертації щодо динаміки зовнішньої торгівлі, зміни її структури 

використані при підготовці навчально-методичних матеріалів із дисциплін 

«Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», 

«Міжнародні фінанси», «Сучасні транснаціональні компанії»; окремі 

положення дисертації щодо теоретичних аспектів механізму впливу 

транснаціональних корпорацій на розвиток експорту та імпорту, структурні 

зрушення у зовнішній торгівлі, вплив прямих іноземних інвестицій на 

структуру зовнішньої торгівлі КНР та державної структурної політики 

використано у навчальному процесі Інституту міжнародних відносин 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

викладанні (довідка № 048/11-318 від 6.10.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом власних 

досліджень і є самостійною науковою роботою. Усі наукові результати, 

викладені в дисертаційній роботі та публікаціях, отримані автором особисто. 

Основні положення дисертації знайшли відображення у друкованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні 

положення та висновки дисертації оприлюднені на 9 конференціях різного 

рівня, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених “Шевченківська весна” (м. Київ, 3 квітня 2014 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Ринкові, державні та 

корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій” (м. Одеса, 25 – 

27 вересня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну 

економіку: досвід підприємств і регіонів” (м. Черкаси, 26 – 27 вересня 2014 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Концепція сталого 

розвитку економічної та соціальної політики” (м. Київ, 3 – 4 жовтня 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформація” (м. Херсон, 

10 – 11 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та 

регіонів” (м. Одеса, 17 – 18 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Економічні аспекти розвитку держави: стан, 

проблеми, перспективи” (м. Хмельницький, 24 – 25 жовтня 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Структурні трансформації 

національних економік в умовах глобалізації” (м. Миколаїв, 31 жовтня 2014 

р.); ІX Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування 

економіки України: стан та перспективи” (м. Київ, 25 грудня 2014 р.). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 13 наукових працях, у тому числі 8 наукових 

статтях у провідних наукових фахових виданнях (5,1 д.а.), у 2 наукових 

статтях у зарубіжних виданнях (0,8 д.а.) і 5 тезах доповідей, опублікованих у 

збірниках міжнародних, всеукраїнських, міжвідомчих, міжвузівських 

науково-практичних i науково-теоретичних конференцій (1,12 д.а.). 

Загальний обсяг публікацій за темою дисертації становить 6,21 д.а. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Основний зміст викладено на 195 сторінках друкованого тексту. Робота 

містить 38 таблиць, 6 рисунків, 6 додатків на 76 сторінках. Список 

використаних джерел містить 247 найменувань і викладений на 17 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

Економічна теорія структурних зрушень у глобальній економіці 

 

1.1. Теоретико-методологічні підходи до структурного аналізу в 

міжнародній економічній теорії 

 

Сьогодні ще не вироблена єдина теоретико-методологічна база щодо 

структури економіки, промисловості, зовнішньої торгівлі, інших сфер 

діяльності їх основних параметрів і напрямків розвитку. В основному 

розроблені напрямки в області структурних зрушень і структурних криз, але 

не вироблена єдина концепція управління структурними перетвореннями. 

Саме поняття “структурні зміни” в даний час набуло безліч 

потрактувань. Багато зарубіжних дослідників структурні зміни подають у 

вигляді структурної адаптації, при цьому явищами, до яких пристосовується 

або адаптується структура, є процеси глобалізації ринків, диверсифікації 

виробництва, інтеграції [99, с. 31 – 360]. 

Структура економіки – широке і багатоаспектне поняття. У 

філософській літературі під структурою розуміють сукупність стійких 

зв'язків об'єкта, що забезпечують збереження його основних властивостей 

при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. Л. В. Чаянов зазначав, що “в яких 

би розмірах не будувалося господарство, воно завжди має пропорційність 

частин і відому закономірність їх співвідношення, властиву кожній системі 

господарства, зумовлену технічною доцільністю й необхідністю. Будь-яке 

порушення цієї гармонії призводить до неминучого і відчутного зниження 

продуктивності витрат праці й капіталу, так як виводить господарство з 

оптимального поєднання виробничих факторів” [88]. Відповідно до головних 

завдань держави у процесі управління є формування певних умов для 

встановлення пропорційності елементів структури та скорочення термінів її 

перебування в нерівноважному стані. 
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У широкому значенні слова поняття структури означає склад, сукупність 

відносин, частин та елементів, з яких складається певне економічне ціле. 

Структура відбиває форму розташування елементів і характер взаємодії їхніх 

сторін і властивостей, це підсумок руху елементів системи, підсумок їхньої 

організації, упорядкування. У свою чергу елементи системи складаються з 

частин, які на певному рівні аналізу володіють усіма системними ознаками. 

Таким чином, можна говорити як про структуру економіки в цілому, так і про 

структуру її складових частин, тобто про макро- і мікроструктури. Система, 

на думку Л. Берталанфі, являє собою комплекс елементів, що знаходяться у 

взаємодії [106]. В. Г. Афанасьєв вважає ключовим елементом структури 

цілісність об'єкта[4]. А. Н. Авер'янов в загальному вигляді пропонує 

розглядати систему як “відмежовану безліч взаємодіючих елементів” [1]. 

У вузькому розумінні структура економіки являє собою систему 

відтворення сукупного доходу, що складається з господарських елементів. 

При цьому вона характеризується, перш за все, з кількісної сторони 

відповідно до частки і питомою вагою, яку займає та чи інша галузь (ті чи 

інші елементи) у системі виробництва, розподілу, обміну та споживання 

національного доходу, матеріальних і трудових витрат. Без стійких зв'язків, 

взаємодії компонентів система перестала б існувати як дане конкретне ціле. 

Структура системи, будучи її найбільш стійкою характеристикою, ніби 

протистоїть постійній зміні компонентів, утримує ці зміни в межах певної 

якості [7; 40; 41; 75; 85]. 

Структуру економіки можна розглядати одночасно: з погляду 

виробництва і розподілу, обміну та споживання створеного продукту; з точки 

зору підприємств, галузей, регіонів та інших господарських елементів, а 

також окремих структуроутворюючих факторів і процесів. При цьому 

галузева структура економіки характеризує співвідношення часток окремих 

галузей у створенні сукупного продукту; відтворювальна структура – оборот 
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і кругообіг факторів виробництва; технологічна – співвідношення 

функціонуючих технологічних укладів. 

Всі структури, зокрема економічні, проходять у своєму розвитку 

наступні етапи: зародження, зростання, період зрілості, регресивні 

перетворення (криза) і зникнення або розпад. Зародження та зростання 

можна розглядати як процес організації в рамках старої структури, процес 

боротьби з консервативними сторонами й елементами, процес зміни 

системних якостей. Період зрілості характеризує стаціонарний стан 

структури, коли процеси організації та дезорганізації врівноважують один 

одного. Регресивні перетворення відображають процес дезорганізації 

структури, коли вона, у свою чергу, поступається місцем новій структурі. 

Велике значення в розвитку структур відіграє наступність, формування 

нових структур в надрах старих і на їх основі. У будь-якій структурі завжди 

присутні елементи старих і зачатки майбутніх взаємозв'язків, крім того, різні 

структури іноді співіснують одна з одною. 

Структура економіки характеризується неоднорідністю, певною 

ієрархією і пропорціями між її складовими. Структурний аспект розвитку 

виявляється або безпосередньо через кількісне зростання або через певні 

якісні зміни в економіці. Таке трактування структури економіки може бути 

застосоване до дослідження проблематики розвитку і зміни одних структур 

іншими. Зокрема про планомірні структурні зміни на рівні підприємства чи 

галузі писав Ф. Бродель [11, с. 605], а про різноманітні зміни в техніці і 

технології, що знаходиться в контексті даного дослідження Х. Удзава і 

П. М. Ромер [166; 179]. Зрушення у структурі економіки є складною 

системою зміни взаємопов'язаних пропорцій, що проходять під впливом 

наявного технічного базису, соціальних механізмів виробництва, розподілу 

та обміну відповідно до суспільних потреб, наявних ресурсів і досягнутого 

рівня продуктивності праці. 
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Подібне широке трактування структурних змін призводить до того, що 

структурні зрушення в економіці залишаються осторонь від наукового 

аналізу як самостійна категорія. Здебільшого вони розглядаються поряд з 

іншими економічними явищами та процесами [14; 38; 82]. Існує певна 

плутанина між поняттями структурних змін та структурних зрушень. 

Найчастіше дані категорії вживаються як синоніми [18]. 

На нашу думку, саме поняття зрушень найбільшою мірою відображає 

характер трансформаційних процесів, що відбуваються в економічних 

структурах. Так, Л. А. Беркович визначає структурні зрушення як “зміну 

пропорцій економічної системи, що відбувається під впливом всіх 

структуроутворюючих факторів” [6, с. 12 – 13]. Однак подібне визначення не 

дозволяє дати відповідь на питання – чи всі зміни в економіці можна 

інтерпретувати як структурні зрушення. Не будь-яка зміна структури може 

розглядатися як структурне зрушення. Виходячи з тлумачення слова 

“зрушення” (помітна, значна зміна в стані і розвитку чого-небудь), можна 

його охарактеризувати через зміну якості взаємозв'язків між елементами 

системи. 

Таким чином, структурним зрушенням є якісна зміна взаємозв'язків між 

порівнянними елементами економічної системи, обумовлена нерівномірною 

динамікою співвідношення їх кількісних характеристик. Під порівнянними 

розуміються елементи, що належать одному рівню або зрізу економічної 

системи. Річ у тому, що говорити про структурні зрушення можна тільки по 

відношенню до однопорядкових елементів (пластів, шарів). 

У науковій літературі не вироблено узагальнюючих критеріїв, коли 

зміна в структурі переростає в структурне зрушення. Це можна зробити 

тільки в кожному окремому випадку. Встановлення таких меж слід 

розглядати з точки зору філософського закону переходу кількості в якість. На 

наш погляд, можна виділити об'єктивні та суб'єктивні межі виділення 
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структурних зрушень в економіці. Водночас більшість меж носять 

суб'єктивний характер. 

Структурні зрушення в економіці мають подвійну природу. З одного 

боку, вони виступають як процес, детермінований незадоволеною потребою, 

що стоїть за нею нереалізованим інтересом. З іншого боку, вони є 

результатом розвитку економічної структури, відображають певний рівень 

задоволення потреб. При цьому останній є підсумком і стартовим 

майданчиком майбутніх структурних процесів. Подібна подвійність 

структурних зрушень визначає їхнє особливе місце серед інших економічних 

явищ, дозволяє найповніше з якісної та кількісної сторін характеризувати 

стан економічної системи. Так, будь-яке структурне зрушення в економіці 

може бути охарактеризоване як відповідно до займаної частки у розглянутій 

сукупності, так і з точки зору спрямування, швидкості та інтенсивності 

подальшого розвитку. 

Поняття структурного зрушення в економіці як економічного процесу 

можна порівнювати з іншими динамічними процесами, що протікають в 

господарській системі: циклами, коливаннями, збуреннями. Основною 

відмінністю структурних зрушень від вищезгаданих процесів є наявність 

результуючої складової та факту змін у системі потреб господарюючих 

суб'єктів і розміщенні виробничих ресурсів. Останнє не властиво для збурень 

і поверхневих коливань. Економічні цикли, деякі з яких, безсумнівно, 

супроводжуються зрушеннями у господарській структурі, швидше є 

системою декількох структурних зрушень різного спрямування. 

Стосовно цього Ю. В. Яковець вважає, що в основі будь-яких змін в 

економіці лежить циклічна динаміка [103, с. 8]. Погоджуючись із 

твердженням автора у тому, що природа багатьох економічних явищ 

циклічна, слід звернути увагу на нециклічну природу структурних зрушень в 

економіці. І якщо економічний цикл представляє собою систему з кількох 
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структурних зрушень [57, с. 86 – 106] – можна стверджувати, що первинною 

в економіці є не циклічна, а нелінійна структурна динаміка. 

Наступна суттєва відмінність структурних зрушень в економіці від 

економічних циклів полягає в тому, що однією з основних властивостей 

циклу є його діалектична оборотність, прагнення до початкової точки, хоча з 

філософських позицій будь-яка зміна незворотна. Можливо говорити тільки 

про відносно оборотні явища і процеси, про рух по спіралі, оскільки будь-яке 

повторення (цикл) не є точною копією попереднього. 

Ряд авторів (Я. Тінберген [83], Э. Хансен [87], Р. Стоун [173], Б. Расін 

[72]) вважають структурні зміни оборотними, оскільки вони є відображенням 

циклічних, коливальних процесів в економіці. Проте, у такому випадку 

причину переплутано з наслідком. Не зрушення є відображенням циклу, а 

навпаки, економічний цикл складається з серії структурних зрушень різної 

спрямованості. Незворотною складовою структурних зрушень в 

довгостроковому плані є прогресивне економічне зростання, обумовлене 

загальним економічним законом підвищення потреб. Економічне зростання 

виступає у вигляді тривалої тенденції циклів відтворення, що змінюють один 

одного, і отримує вид вектора руху або тренда за Н. Д. Кондрат'євим. 

Справді, економічне зростання пронизує всю історію людства, визначає 

поступальний рух його продуктивних сил, що знаходить своє відображення в 

зміні структури економіки [37, с. 58 – 60]. Що ж стосується твердження про 

залежність структурних зрушень і циклів в економіці, то перед нами постає 

наступне: подібно до того, як економічний цикл складається з декількох 

структурних зрушень, можлива ситуація, коли глобальний зсув складається з 

серії локальних циклів, в свою чергу поділених на ще менш локальні 

структурні зрушення. Зрушення в структурі призводять до зміни 

інтегральних системних якостей, руйнування цілісності й утворення на її 

основі нової системної одиниці. 
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Структурні зрушення, безсумнівно, носять трансформуючий характер. 

Вони виявляють себе в економіці у формі зміни розташування елементів, 

часток, пропорцій і кількісних характеристик економічної системи. Виявом 

структурних зрушень є відповідність змін у структурі економічних потреб 

змінам у структурі розміщення виробничих ресурсів (факторів виробництва), 

яке виражається у динаміці тих чи інших кількісних характеристик 

економічної системи: часток, ваг і пропорцій. Так, Л. С. Казінец зазначає, що 

будь-які структурні зрушення можна виміряти, розглядаючи динаміку 

питомої ваги та частки відповідного структурного елементу або показника у 

часі [33]. 

Структурні зрушення в економіці класифікують за різними ознаками та 

основами, які не тільки показують все їхнє різноманіття, але і дозволяють 

охарактеризувати одне і теж структурне зрушення з різних сторін: 

1. Структурні зрушення можна згрупувати за історичною ознакою – 

кожному етапу історії притаманні свої структурні зрушення в економіці 

(наприклад, зрушення на етапі становлення та розвитку феодальних чи 

капіталістичних економічних відносин тощо). 

2. За територіальним (географічним) охопленням зрушення поділяються 

на зміни у структурі економіки тих чи інших регіонів, областей, країн, інших 

територіальних і адміністративних утворень. Структурні зрушення, так само, 

як і сама структура економіки, характеризуються просторовим аспектом. 

Просторове розосередження галузей і секторів суспільного виробництва 

виражає територіальний зріз структури економіки, заснований на 

територіальному поділі праці, що закріплює певні галузі і сфери виробництва 

за певними регіонами країни. 

3. Структурні зрушення проявляються в економічних системах різних 

рівнів: на рівні індивіда та домашнього господарства (нанорівень), 

підприємства і фірми (мікрорівень), галузі та регіону (мезорівень), 

національного та світового господарства (макрорівень). Водночас говорити 
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про структурні зрушення можна тільки стосовно певного зрізу економічної 

структури. Об'єктом даного дослідження є структурні зрушення в економіці, 

тобто на макрорівні, що стосуються зовнішньої торгівлі КНР. Так, на 

макрорівні це може бути товарна й географічна структура зовнішньої 

торгівлі. Макрозрушення є економічним агрегатом, що включає в себе 

структурні зміни на всіх рівнях господарювання: мезоструктурні зрушення – 

на рівні галузей і регіонів, мікроструктурні зрушення – зміни на рівні фірми, 

підприємства, їхніх підрозділів, а також наноструктурні зрушення – зміни на 

рівні домашніх господарств і окремих індивідів. При цьому елементарною 

клітинкою всілякого структурного зрушення в економіці є нанозрушення, що 

характеризується змінами у структурі економічних потреб індивіда, які 

виражаються у формі зміни індивідуального попиту, споживання, 

заощадження, індивідуальної здатності до праці тощо. Макрозрушення 

ведуть до зміни основних економічних пропорцій і показників 

функціонування економіки, тому їх можна назвати глобальними. 

4. Стосовно певної економічній системи можна виділити зовнішні та 

внутрішні структурні зрушення. У сучасних умовах інтернаціоналізації та 

глобалізації господарського життя все більшого значення набуває 

взаємозв'язок, взаємодія, взаємопроникнення та взаємоперетікання 

зазначених структурних зрушень в системі національних господарств, 

транснаціональних корпорацій та міжнародної власності. 

5. За швидкістю, тривалістю, глибиною та масштабам змін зрушення 

поділяються на еволюційні й революційні. З подвійності природи 

структурних зрушень в економіці випливає, що, з одного боку, цей процес 

безперервний, так як господарська діяльність не переривається ні на хвилину. 

З іншого боку – для них характерні досить великі етапи та стадії, перерви 

поступовості. Еволюційна течія змін в економічній структурі часом 

переривається бурхливими процесами її кардинального (революційного) 

оновлення. 
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6. В якості самостійної групи можна виділити зрушення у структурі 

відтворення на всіх його стадіях: виробництва, розподілу, обміну та 

споживання. 

Основоположні принципи структурних зрушень у зовнішній торгівлі 

були закладені А. Смітом [76]. Базові принципи формування структури за 

А. Смітом полягали, по-перше, в тому, що обмін між двома націями дозволяє 

кожній з них реалізовувати надлишки конкурентоспроможного виробництва 

і, таким чином, надати вартість тому, що інакше було б марним, а 

розширення ринку за межі національних кордонів дозволяє збільшити 

виробництво і, отже, дохід; по-друге, зовнішня торгівля дозволяє збільшити 

здатність до заощаджень і за допомогою цього, через процес накопичення, 

капітал націй, а, отже, подальше інвестування, що надалі призводить до 

структурних зрушень у виробництві та зовнішній торгівлі; по-третє, обмін 

сприятливий для кожної країни; кожна країна знаходить у ньому абсолютну 

перевагу. 

Д. Рікардо, що обґрунтував закон порівняльної переваги, зазначав, що 

країна отримує виграш від торгівлі, коли продає товари, за якими вона має 

найбільшу порівняльну перевагу в продуктивності, й імпортує ті товари, по 

яких у неї найменша порівняльна перевага, тобто з точки зору кожної з країн 

і з глобальної точки зору раціональна спеціалізація здійснюється не на основі 

абсолютної вигоди, яка привела б до її практичної нездійсненності, а в 

залежності від порівняльної вигоди [73]. 

Виграш від зовнішньої торгівлі визначається обсягами та структурою 

виробництва і споживання та встановленим співвідношенням цін. Структура 

зовнішньої торгівлі визначається ціновими пропорціями, які встановлюються 

на конкурентному ринку. Зовнішня торгівля призводить до трьох 

структурних наслідків у виробництві. По-перше, в кожній країні зростає 

випуск того товару, у виробництві якого у даної країни є порівняльна 

перевага. По-друге, зовнішня торгівля призводить до більш ефективного 
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світового виробництва, оскільки кожна країна нарощує випуск того товару, 

витрати виробництва якого спочатку були в даній країні нижчими. По-третє, 

в кожній країні змінюється обсяг споживання. Д. Рікардо показав, що 

міжнародний обмін можливий і бажаний в інтересах усіх сторін. Він 

визначив ту цінову зону, всередині якої обмін вигідний для кожного. 

С. Мілль показав, при якій ціні здійсниться обмін. Згідно з ним, ціна 

обміну встановлюється за законом попиту і пропозиції на такому рівні, що 

сукупність експорту кожної країни дозволяє оплачувати сукупність її 

імпорту. Цей закон міжнародної вартості, який безпосередньо ґрунтується на 

принципах функціонування ринку в національній економіці, дозволяє 

С. Миллю ієрархізувати інтерес, який формує структуру зовнішньої торгівлі 

різних країн. Країни, які отримують найбільшу вигоду від зовнішньої 

торгівлі, – це ті країни, чиї продукти користуються найбільшим попитом за 

кордоном, і які пред'являють найменший попит на іноземні товари [58]. З 

цього випливає, отже, що найбільша вигода формує структуру зовнішньої 

торгівлі країн. 

А. Маршалл деталізував теорію міжнародної вартості [51]. Згідно 

А. Маршалла взаємний попит для торгуючих країн встановлює зони, за 

межами яких міжнародний обмін втрачає свою привабливість для тієї чи 

іншої з цих країн. 

Внесок Г. Хаберлера у формування структури зовнішньої торгівлі 

полягає в тому, що криві заміщення дозволяють визначити сукупність 

комбінацій благ, які можуть бути вироблені при використанні всіх наявних у 

розпорядженні факторів виробництва. Зближення цих кривих із споживчими 

кривими байдужості дозволяє встановити точки рівноваги виробництва-

споживання. Цей метод очевидним чином демонструє вигоду, яку приносить 

міжнародна торгівля кожній країні, що бере участь у ній. Г. Хаберлер, як і 

Д. Рікардо, показує таким чином, що міжнародний обмін оптимізує 
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використання виробничого потенціалу кожної з тих країн, які не чинять йому 

ніяких перешкод [8, с. 125 – 127]. 

Основи сучасних уявлень про те, чим визначається напрямок і структура 

міжнародних торгових потоків, були закладені шведськими вченими 

Е. Хекшером і Б. Уліном [86] і були доповнені виведенням математичних 

умов, за яких твердження Хекшера-Уліна ставало повністю коректним, 

П. Самуельсоном. Зміст теорії полягає в тому, що нерівномірний розподіл 

факторів виробництва повинен відповідним чином відбиватися на структурі 

зовнішньої торгівлі: кожна країна повинна експортувати ті товари та 

послуги, у виробництві яких відносно інтенсивно використовуються 

надлишкові фактори, та імпортувати продукти інтенсивного використання 

дефіцитних для них факторів. 

Теорія обумовлює структуру міжнародної торгівлі причинами 

міжнародних відмінностей у цінах до встановлення торговельних відносин, а 

джерелом відмінності порівняльних витрат є співвідношення факторів 

виробництва. Саме відмінності у відносній забезпеченості факторами 

виробництва і в характеристиках їх використання обумовлюють експорт. 

У той же час процеси, структурні зрушення, початок яким було 

покладено в 60-і рр., показують обмеженість теорії Xекшера-Уліна-

Самуельсона. По-перше, дані не завжди свідчать про односпрямованість 

зміни порівняльної переваги й відносної забезпеченості факторами 

виробництва, як мало б відбуватися відповідно до теорії. По-друге, зміни в 

забезпеченості факторами виробництва свідчать про формування абсолютно 

нової структури міжнародної торгівлі. 

Згідно з теоремою Столпера-Самуельсона встановлення торговельних 

відносин і вільна торгівля неминуче ведуть до зростання винагороди 

фактора, що інтенсивно використовується у виробництві товару, ціна на який 

зростає, і зниження винагороди фактора, що інтенсивно використовується у 

виробництві товару, ціна на який падає, незалежно від того, яка структура 
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споживання цих товарів власниками факторів виробництва [65, с. 77 – 81]. 

Теорема Столпера-Самуельсона виявляє одну з закономірностей, яка полягає 

в тому, що, чим більше той чи інший фактор спеціалізований (або 

сконцентрований) в експортному виробництві, тим більше він виграє в 

результаті зовнішньої торгівлі. І навпаки, чим вище концентрація фактора у 

виробництві конкуруючої з імпортом продукції, тим більше він втрачає в 

результаті зовнішньої торгівлі. 

Недостатність теорем Хекшера-Уліна-Самуельсона і Столпера-

Самуельсона, виявлена, зокрема, роботами В. Леонтьєва, привела економістів 

неокласичного напряму до необхідності удосконалення теорії порівняльних 

переваг, зокрема з урахуванням якості факторів виробництва, характеристик 

національних ринків, поступової адаптації товарів до відмінностей в 

національному попиті. Фактично отримані В. Леонтьєвим результати 

суперечили висновкам теорії Xекшера-Уліна про те, що країни прагнуть 

експортувати товари, у виробництві яких інтенсивно використовуються 

надлишкові для них фактори, і імпортують товари, у виробництві яких ці 

фактори використовуються менш інтенсивно. 

Разом з тим, у спробах розгадати парадокс Леонтьєва в модель стали 

вводити й інші, крім капіталу та праці, фактори виробництва. Нові 

розрахунки “фактороємності” збагатили уявлення про те, хто виграє, а хто 

втрачає в результаті зовнішньої торгівлі і як це позначається на структурі 

зовнішньої торгівлі. У якомусь сенсі це компенсувало недоліки теорії 

Xекшера-Уліна. Звичайно, США володіли деяким надлишком капіталу і при 

цьому чомусь експортували менше послуг цього фактора, ніж імпортували. 

Але дослідження, стимульовані роботою Леонтьєва, показали, що капітал аж 

ніяк не найбільш надлишковий фактор виробництва в США. Перше місце тут 

належить оброблюваній землі і науково-технічним кадрам. І справді, США 

виступають чистим експортером товарів, що інтенсивно використовують ці 

фактори, у повній відповідності з теорією Xекшера-Уліна. Таким чином, 
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незважаючи на деяку шкоду, нанесену теорії Xекшера-Уліна парадоксом 

Леонтьєва, вона в кінцевому підсумку збагатилася новими результатами, 

отриманими в ході дослідження цієї загадки. 

На початку 60-х рр. Ш. Б. Ліндер поглибив цей аналіз, взявши до уваги 

характеристики різних національних ринків. У нього підприємець починає 

виробництво тільки для того, щоб відповісти на “чітко розпізнавані” потреби; 

з цієї причини він виробляє спочатку для свого національного ринку і лише в 

другу чергу займається продажем закордон. Тому характеристики 

внутрішнього ринку, і особливо його розмір, утворюють важливу 

порівняльну перевагу. Широкий національний ринок спонукає до інновацій, 

дозволяє здійснювати масштабну економію, знижує інформаційні витрати. 

Він дозволяє виробляти в національному масштабі вельми різноманітні 

товари й надалі збувати їх споживачам на менш великих ринках. Навпаки, в 

невеликих країнах виробники, для того щоб забезпечити собі ринок достатніх 

масштабів, повинні спеціалізуватися на товарах, що піддаються 

стандартизації в міжнародному масштабі. 

Чим більш подібні економічні структури країн, тим більше вони будуть 

торгувати один з одним. Міжнародна торгівля здійснюється між двома 

країнами, що мають ідентичні переваги й фактори виробництва (спеціалізація 

з метою створення порівняльної переваги у виробництві диференційованих 

товарів між цими двома країнами). Економетричні тести гіпотези 

підтвердили гіпотезу [19]. 

У 1966 р Р. Вернон пішов ще далі, представивши теорію життєвого 

циклу продукту. На основі вивчення поведінки американських фірм він 

показав, що виробництво якого-небудь споживчого товару проходить 

зазвичай три послідовні фази. Спочатку новий товар виробляється в 

Сполучених Штатах, де рівень доходу й дорожнеча робочої сили 

стимулюють інновації і де величина їх ризику компенсується обсягами 

ринку, що дозволяє розраховувати на відповідний прибуток. На другому 
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етапі поширення продукту розширюється і починається його стандартизація. 

Через ризик конкуренції з'являється необхідність скорочення витрат 

виробництва й наближення до нових центрів попиту. Американська фірма 

починає впроваджуватися закордоном для того, щоб забезпечити частину 

свого виробництва. Нарешті, товар вступає у фазу стандартизації; проблема 

витрат стає визначальною, і центри виробництва розміщуються там, де 

робоча сила найдешевша. Капітал мобільний; на кожній стадії він 

переміщується туди, де комбінація порівняльних переваг (попит, ціна 

фактора робочої сили) найбільш сприятлива для нього [13]. 

Важливим припущенням того, як зміна доходу впливає на попит і 

зовнішню торгівлю, є висновок шведського економіста і політика 

С. Б. Ліндера. Його гіпотеза переважаючого попиту (representative demand) 

наступним чином встановлює причинні зв'язки в ланцюжку дохід – 

переваги – технологія – зовнішня торгівля: зростання доходу на душу 

населення підвищує в структурі попиту розглянутої країни частку певних 

товарів, які тепер ця країна може собі дозволити купувати; ця концентрація 

попиту спонукає виробників до ще більш значних удосконалень технології, 

особливо в забезпеченні саме цих товарів; збільшення продуктивності 

випереджає зростання попиту, що зумовило її і веде до зниження цін й 

експорту цих предметів. Таким чином, слід очікувати, що країна буде 

експортувати товари, питома вага яких висока у її власному споживанні. 

Гіпотеза Ліндера поки не пройшла остаточної перевірки. Його передбачення 

щодо експорту й більш низьких цін товарів, що переважають у структурі 

попиту, в цілому справедлива для ринку автомобілів, тому що кожна країна 

експортує переважно марки, що відповідають рівню її власного доходу [154]. 

Випереджальне зростання одного з факторів не тільки підвищує питому 

вагу сектора, де він інтенсивно використовується. При незмінних світових 

цінах це призводить також до скорочення випуску в інших секторах 

економіки. Сектор, де найбільш інтенсивно використовується фактор 
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виробництва, що подешевшав, відтягує в іншого всі мобільні фактори 

виробництва. У цьому полягає теорема Рибчинського: при незмінних цінах і 

наявності в економіці тільки двох секторів зростання одного з факторів 

виробництва веде до скорочення випуску одного з товарів, новий сектор 

відтягує ресурси з промисловості, а саме робоча сила залучається 

підвищувальним тиском на ставки заробітної плати, а капітал – 

підвищувальним тиск на ставку відсотка. У результаті такого 

підвищувального тиску на витрати виробництва випуск в обробній 

промисловості скорочується [203, с. 38 – 41]. 

Висновок, отриманий Рибчинським, означає, що інтенсивне 

накопичення капіталу і зростання кваліфікації робочої сили в швидко 

зростаючій економіці з розвиненою зовнішньою торгівлею можуть призвести 

до скорочення тут видобутку корисних копалин і зумовити зростання 

залежності від імпорту сировини. Так сталося зі Сполученими Штатами, які в 

процесі випереджаючого інші країни економічного зростання перетворилися 

з чистого експортера в чистого імпортера мінеральної сировини, зокрема, 

ймовірно, в результаті накопичення капіталу та зростання кваліфікації 

робочої сили. 

Можливість зростання, яке може призвести до розорення, на яку звернув 

увагу Я. М. Бхагваті [12], пов'язана з тим фактом, що розширення пропозиції 

деяких товарів, які вже експортуються, веде до зниження їхніх цін на 

світовому ринку, причому масштаби зниження можуть виявитися 

руйнівними. 

Підсумкове погіршення умов торгівлі може бути настільки значне, що в 

результаті розширення власного виробництва економічне становище країни 

погіршується. Така ситуація цілком може трапитися на світовому товарному 

ринку, якщо розширення виробництва здійснювалося масою дрібних 

конкуруючих виробників, кожен з яких справедливо вважав, що розширення 

виробництва особисто їм не надасть якогось впливу на світову ціну. 
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Раціональна поведінка індивідів у сумі дає ірраціональність. Менше з тим, 

зростання, що розорює зберігається як можливість, що призводить до крайніх 

результатів, коли розширення експорту є не тільки менш прибутковим, ніж 

інші варіанти економічного зростання, але й прямо збитковим для 

суспільства. 

Випадок зростання, що розорює ілюструє ту думку, що саме по собі 

розширення зовнішньої торгівлі та дотримання приписами порівняльної 

переваги за певних умов можуть призвести до несподіваних неприємних 

наслідків. Подібні сумніви, зрештою, призвели до заперечення 

ортодоксальної теорії економістами та політиками країн, що експортують 

сировинні товари (сільськогосподарські продукти й мінеральну сировину). 

Цей напрямок було проголошено аргентинським економістом Р. Пребішем та 

ін. [64] Вони стверджували, що країни-експортери сировини, особливо менш 

розвинені з них, не виграють і не можуть виграти від розширення вивозу 

своєї сільськогосподарської та мінеральної сировини. Згідно до їхніх 

рекомендацій, країни, що розвиваються повинні були концентрувати більше 

ресурсів у розширення сучасних галузей промисловості й менше – в 

розширенні випуску та експорту в сировинних секторах. Країни, що 

розвиваються повинні були обмежувати імпорт промислової продукції та 

заміняти його власним виробництвом. 

Необхідно також домагатися від розвинених країн зниження бар'єрів на 

шляху промислового імпорту з країн, що розвиваються. 

Твердження, що країни-експортери сировини майже нічого не виграють, 

а то і втрачають від розширення експорту, в свою чергу складається з 

наступних тверджень: 

1. Первісне встановлення торговельних відносин приносить країні, що 

розвивається менше вигод, ніж промислово розвиненій, що закуповує новий 

продукт сировинного експорту. 
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2. Умови торгівлі експортерів сировини погіршуються чи будуть 

продовжувати погіршуватися. Якщо урядам це зрозуміліше, ніж приватним 

підприємцям, то уряди повинні перешкоджати зростанню інвестицій у 

виробництво сировини і заохочувати інвестиції в промисловість. 

3. Розширення потужностей у виробництві сировини веде до погіршення 

умов торгівлі, що може призвести до зростання, що розорює. Економічна 

політика знову-таки повинна перешкоджати інвестиціям у виробництво 

сировини та заохочувати промисловість. 

4. Нарешті, розвитку промисловості слід сприяти ще й тому, що це дає 

побічні вигоди у формі поширення сучасних технічних знань. 

Подібні аргументи ніяк не можна вважати безпідставними. 

На початку 80-х рр. П. Кругман запропонував теорію ефекту масштабу. 

Суть в тому, що при певній технології та організації виробництва 

довгострокові середні витрати скорочуються в міру збільшення обсягу 

продукції, що випускається, тобто виникає економія, зумовлена масовим 

виробництвом. Реалізація ефекту масштабу веде до порушення досконалої 

конкуренції, оскільки пов'язана з концентрацією виробництва й укрупненням 

фірм, які стають монополістами [39]. 

У 1991 р. американський економіст М. Портер опублікував книгу 

“Конкурентні переваги країн”, в якій він запропонував новий підхід до 

аналізу розвитку міжнародної торгівлі. У сучасних умовах значна частина 

світових товарних потоків пов'язана не з природними, а з набутими 

перевагами, що цілеспрямовано формуються в ході конкурентної боротьби. 

Виходячи з того, що на ринку конкурують фірми, а не країни, Портер 

показав, яким чином фірма створює й утримує конкурентну перевагу [62]. 

Таким чином, теорія порівняльних переваг здобула новий вимір. В 

даний час вона включає поняття технічного прогресу й нерівномірності його 

розповсюдження; зростаючої віддачі, яка підсилює концентрацію 

виробництва; позафірмової економії коштів, що сприяє розвитку існуючих 
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галузей промисловості; різниці між країнами в рівні заробітної плати, що 

впливає на розміщення капіталовкладень; зовнішнього впливу (особливо 

втручання держав), яке може модифікувати порівняльні витрати. 

Якщо міжнародна спеціалізація і є функцією порівняльної ефективності 

комбінацій факторів виробництва, то, у всякому разі, в набагато складнішому 

просторі, ніж у Д. Рікардо. Це такий простір, де якісним елементам належить 

основна роль, де фактори виробництва мають певну мобільність, де ефекти 

масштабу проявляються як на рівні виробничих одиниць, так і на рівні ринків 

споживчих товарів і, нарешті, де державна політика може викликати 

спотворення. 

Для всіх цих шкіл економічної думки міжнародний поділ праці, 

заснований на вільному обміні, дозволяє досягти економічного оптимуму, як 

на світовому рівні, так і на рівні кожної країни. Будь-яка перешкода обміну 

може лише віддалити від цього оптимуму й утруднити встановлення 

породженого обміном раціональної та справедливої винагороди факторів 

виробництва. 

Існує ціна, яка оптимізує обмін товарами між країнами. Це ринкова ціна, 

яка залежить від попиту і пропозиції, які, у свою чергу, визначають 

структуру зовнішньої торгівлі. Характеристики попиту на будь-якому ринку 

визначаються смаками та доходами споживачів кінцевої продукції (плюс 

міркуваннями витрат у постачальників кінцевої продукції, якщо мова йде про 

попит на проміжні продукти). Смаки та доходи встановлюють межі зміни в 

обсязі попиту при зміні цін. 

 

1.2. Методологічний інструментарій оцінки параметрів структурних 

зрушень у зовнішній торгівлі 

 

Вивчення структури і структурних зрушень є важливим самостійним 

напрямком аналізу різних економічних процесів. У науковій літературі аналіз 
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структурних зрушень сукупності, як правило, обмежується розглядом 

відносних показників або відносних величин структури. Іноді цей аналіз 

доповнюється визначенням взаємозв'язків з відносними показниками 

динаміки. Такий підхід звужує інструментарій прийомів і методів 

дослідження економічних процесів, і в остаточному підсумку обмежує 

повноту та якість одержуваних результатів і висновків, що базуються на них. 

Аналіз структури можна представити як розподіл різних частин у межах 

загальної для них якості або як розподіл складових одиниць сукупності за 

кількісними або якісними ознаками. Тому переважна маса досліджуваних 

економічних процесів може бути проаналізована з точки зору їх внутрішньої 

структури за тієї чи іншої ознаки. 

Структура будь-якого економічного явища являє собою статистичні 

ряди розподілу і ґрунтується на групуванні даних. Якщо підставою структури 

є якісна ознака, то процес угрупування, як правило, не викликає труднощів, 

оскільки для цієї мети використовуються вже наявні класифікації 

економічної теорії, макроекономічної статистики, законодавчі акти та 

нормативні документи. Угрупування за кількісною ознакою зазвичай 

складніше, тому що вимагає обґрунтованого встановлення меж переходу 

однієї якості в іншу. Практика показує, що використання для цієї мети 

формально-математичних методів не завжди приводить до очікуваних 

результатів. 

Відносно структури зовнішньоекономічних процесів йдеться про 

структури вже сформованих, “явних”, тобто математичних методів, що не 

вимагають для свого застосування виявлення або побудови. 

Існуюча методологія дозволяє проводити дослідження конкретних 

економічних структур в певних умовах місця і часу, що полягає, насамперед, 

в їх точному кількісному вимірі й порівнянні, виявленні пропорцій і 

закономірностей структури. Цей напрямок відзначався в роботах 

Л. С. Казінця: “Склад економічних явищ може вивчатися двома способами: 
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на основі абсолютних показників, що характеризують обсяг відповідних 

частин цілого у певних одиницях виміру; на основі відносних показників, що 

представляють абстрактні числа у вигляді часток одиниці, відсотків та ін. 

[34] ” До цього ж напрямку аналізу Казінець відносить і оцінку структурних 

зрушень, розуміючи їх як зміна складу сукупності у поточному періоді у 

порівнянні з її складом у попередньому періоді. 

Структурі складного економічного явища завжди властива та чи інша 

ступінь рухливості, зміни з плином часу як у кількісному, так і у якісному 

відношенні. Однак ця зміна може не обмежуватися інтервалом між двома 

моментами часу. Більш того, розгляд лише окремого часового інтервалу або 

порівняння зведених показників за окремі інтервали не дозволяє виявити тих 

тенденцій і закономірностей зміни досліджуваної структури, які будуть 

очевидні при роботі з більш тривалими періодами. І. І. Єлісєєва та 

М. М. Юзбашев зазначали, що мова йде про аналіз часових рядів, рівні яких 

за формою вираження є відносними величинами: “Рівнями динамічного ряду 

можуть бути не тільки абсолютні показники. Ряди динаміки можуть 

відображати розвиток структури сукупності. У цих випадках рівні 

динамічного ряду самі є відносними показниками, нерідко виражаються у 

відсотках” [29]. 

Даний напрямок дослідження структури може базуватися на урахуванні 

наявного широкого інструментарію прийомів і методів статистичного аналізу 

динаміки, який прийнято застосовувати до рівнів у абсолютному вираженні: 

розрахунку показників швидкості та інтенсивності динаміки, а також їх 

середніх значень, визначенні середнього рівня ряду, виявленні основної 

тенденції, зв'язковому аналізі динаміки та ін. Завершальним пунктом у цьому 

переліку має бути прогнозування рядів динаміки відносних показників, яке 

також має певну специфіку. 

Дослідження динаміки кожної структурної частини в рамках єдиного 

цілого крім інших результатів дозволяє виявити і структурні зрушення, що 
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відбулися у розглянутий період, так і в перспективі. У цьому зв'язку поняття 

“аналіз динаміки структури” і “аналіз структурних зрушень” мають 

практично однакове смислове наповнення. 

Та обставина, що досліджуваний об'єкт, який має груповий поділ, 

виражений не абсолютними, а відносними показниками, не виключає 

можливості існування взаємозв'язків як всередині самого об'єкта, між його 

структурними частинами, так і з іншими об'єктами. Характер внутрішніх 

взаємозв'язків внаслідок замкнутості системи буде відмінний від характеру 

зовнішніх взаємозв'язків. Аналіз внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків можна 

розглядати як третій ключовий напрямок статистичного дослідження 

структури. 

Даний напрямок у порівнянні з двома іншими, зазначеними вище, є 

найменш розробленим. Подібні проблеми порушувалися в роботах 

М. М. Юзбашева, присвячених динаміці кореляційних взаємозв'язків, і 

Т. Н. Агапової, яка розглядає методологію аналізу структури взаємозв'язків 

[1; 101]. 

Таким чином, якщо досліджувана сукупність складається зі структурних 

частин і розмір кожної частини виражений відносними показниками за ряд 

часових інтервалів, то до такого роду даних застосовуються три основних 

напрямки дослідження: 

1) аналіз складу сукупності, варіації та розподілу ознак; 

2) аналіз динаміки та прогнозування окремих структурних частин і 

сукупності в цілому, тобто структурних зрушень; 

3) аналіз взаємозв'язків структурних частин між собою і з іншими 

об'єктами, вираженими як відносними, так і абсолютними показниками. 

Обґрунтований вибір тих чи інших інструментів дослідження, а також 

повна інтерпретація отриманих результатів неможливі без попередньої 

ідентифікації виду досліджуваної структури, врахування особливостей її 

формування. Навіть первинний елемент структури – відносний показник, що 
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відображає величину окремої структурної частини – може бути 

класифікований за окремими класифікаційними ознаками. Взаємозв'язки між 

цими елементами при їх об'єднанні в одне ціле відрізняються складністю та 

різноманіттям, збільшуючи число можливих класифікацій при визначенні 

виду одержуваної структури. 

Розглянемо основні види структур зовнішньоторговельних процесів, 

враховуючи при цьому часовий фактор, механізм або процес формування 

структури та взаємозв'язки між її складовими елементами. 

За фактором часу виділяють структури моментні та інтервальні. 

Моментні структури характеризують структуру, склад 

зовнішньоторговельних процесів або загальні результати 

зовнішньоторговельних процесів за станом на певні моменти часу і 

відображаються за допомогою моментних відносних показників (як правило, 

на початок або на кінець періоду). Якщо досліджується процес, то моментна 

структура дозволяє відобразити тільки загальні його результати, тобто 

результати за весь період дії даного процесу. При цьому тривалість даного 

періоду не має суттєвого значення і не вказується. Як приклад можна 

привести структуру виробництва експортної продукції господарюючими 

суб'єктами, яка характеризує сформований на даний момент часу склад 

національних і іноземних (локалізованих на даній території) виробників без 

вказівки періоду здійснення ними інвестицій у створення виробництва. 

Інтервальні структури характеризують результати 

зовнішньоекономічних процесів або процесів формування досліджуваного 

об'єкта за певні періоди й відображаються інтервальними відносними 

показниками. Найчастіше у якості розглянутих періодів використовують 

роки, квартали та місяці. Прикладом такої структури може бути товарна 

структура експорту країни за будь-який період. 

Процес формування є другою важливою класифікаційною ознакою 

зовнішньоторговельних структур. Ідентифікація структури за цією ознакою 
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дозволяє встановити, чи впливає формування однієї структурної частини на 

формування інших структурних елементів цієї сукупності, чи можна 

досліджувати динаміку окремої структурної частини безвідносно до зміни 

інших частин або необхідне комплексне дослідження з урахуванням 

взаємозв'язків між ними. 

За даною класифікаційною ознакою моментні структури можна 

розділити на два види. До першого належать ті з них, в яких можливий 

перехід одиниць з однієї групи в інші. Такі структури розвиваються не лише 

за рахунок включення в дану сукупність нових одиниць або виходу з неї 

окремих старих одиниць, а й за рахунок часткового перегрупування одиниць 

всередині сукупності. Приклад такої схеми взаємозв'язків представлений на 

рис. 1.1. Як приклад такої структури можна розглядати географічний 

розподіл зовнішньої торгівлі за країнами. 

 

 

Рис. 1.1. Схема формування моментной структури з можливістю 

переходу одиниць із групи в групу 

 

Розглянутий вид структури може характеризуватися неповними 

зв'язками як між середовищем формування структури і структурними 

частинами, так і між окремими структурними частинами. Наприклад, 

можливий варіант з послідовними зв'язками між структурними частинами, 
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тобто переходами тільки з нижчих груп у вищі, і з поповненням даної 

сукупності тільки через найнижчу за ієрархією групу. Подібний варіант 

представлений на рис. 1.2. Прикладом такої структури можна розглядати 

товарну структуру за підпозиціями. В окремих випадках деталізація 

структури за підпозиціями не проводиться внаслідок відсутності можливості 

подальшої деталізації. 

 

 

Рис. 1.2. Схема формування моментної структури з обмеженими 

можливостями переходів 

 

Другим різновидом моментних структур є сукупності, структурні 

частини яких безпосередньо не пов'язані між собою. Формування таких 

структурованих сукупностей відбувається тільки за рахунок взаємодії з 

зовнішнім середовищем шляхом входу одиниць в окремі групи, і їх вибуття з 

окремих груп. Схема формування такої сукупності представлена на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Схема формування моментної структури без переходу одиниць 

між групами 

 

Як і в попередньому випадку, моментна структура без переходу одиниць 

між групами може мати обмежені зв'язки з зовнішнім середовищем. Досить 

поширеним варіантом є сукупність, група якої може тільки зростати за 

рахунок включення нових одиниць, зворотний ж процес при цьому відсутній. 

Прикладом такої сукупності є структура зовнішньої торгівлі за товарними 

групами. 

Розглянемо інтервальну структуру, процес формування якої також може 

бути різний.  

До першого виду належать такі структури, в яких структурні частини 

або групи формуються протягом аналізованого періоду незалежно одна від 

одної. Процес формування кожної групи функціонально не пов'язаний з 

процесами формування інших груп; в той же час кореляційні залежності між 

групами можуть існувати. По завершенні періоду визначаються обсяги груп, 

і тільки після цього можна встановити загальний обсяг даної сукупності 

шляхом підсумовування, об'єднання в єдине ціле всіх її структурних частин. 

У подальшому для спрощення будемо визначати таку структуру збиральною. 

Схема формування структури даного виду представлена на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Схема формування збиральної інтервальної структури 

 

Прикладом такої структури є структура за формами платежів за видами 

зовнішньоторговельних операцій. Строгої функціональної залежності між 

обсягами платежів тут не спостерігається. У той же час кореляційні зв'язки 

між окремими структурними частинами даної сукупності цілком можуть 

існувати. Наприклад, зниження відносних обсягів операцій за готівку в 

певній мірі може пояснюватися суттєвим зростанням частки покупок у формі 

бартерних операцій. Ігнорувати можливість існування подібних зв'язків, не 

враховувати їх в аналізі, при моделюванні та прогнозуванні 

зовнішньоторговельних структур, на наш погляд, було б неправомірно. 

До другого виду належать такі інтервальні структури, механізм 

формування яких принципово відмінний від розглянутого вище. Вихідним, 

початковим моментом в утворенні такої структури є щось ціле, що 

представляє собою загальний обсяг ознаки. Це ціле протягом аналізованого 

часового інтервалу ділиться на ряд структурних частин, розподіляється між 

ними. Процес формування такої структури представляє рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Схема формування розподільної інтервальної структури 

 

Загальний обсяг ознаки може реально існувати на момент часу, що 

передує врахованому інтервалу, у вигляді сукупних ресурсів. Можливий і 

інший варіант, коли цей обсяг ознаки поступово формується протягом всього 

інтервалу і одночасно здійснюється процес розподілу ресурсів на групи. 

Класичним прикладом другого варіанту є митні збори, що поступово 

стягуються протягом року і одночасно витрачаються відповідно до 

затвердженого бюджету. Спільним же для обох варіантів є наявність єдиного 

джерела, яке живить всі групи сукупності, що формується. 

Оскільки процес формування всіх структурних частин здійснюється “зі 

спільного казана”, між обсягами цих частин не можуть не існувати сильні 

взаємозв'язки, не тільки кореляційні, але й функціональні. Зменшення або 

збільшення питомої ваги однієї групи може прямо залежати від зміни 

питомої ваги якоїсь іншої групи або ряду груп. Між деякими частинами 

інтервальної розподільчої структури можуть виникати стійкі сильні 

взаємозв'язки, що зберігаються протягом довгострокових періодів. Вивчення 

цих зв'язків значною мірою сприяє розумінню закономірностей розвитку 

досліджуваного процесу. 
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У той же час обсяги або питомі ваги окремих частин 

зовнішньоторговельних структур можуть регламентуватися законодавчими 

або нормативними актами. Такі структурні частини мають захищений 

характер і відносно незалежні від розмірів інших груп. Прикладом 

розподільної інтервальної структури є товарна структура зовнішньої торгівлі 

за міжурядовими угодами. 

Загальний обсяг ознаки при формуванні інтервальної структури може 

бути розподілений як повністю, так і з залишком. Питома вага цього залишку 

(“інші”) у загальному обсязі ознаки може бути різною. Велика питома вага 

залишку, безумовно, послаблює взаємозв'язок між усіма структурними 

частинами. Однак навіть при значному перевищенні залишку розподілених 

ресурсів головна класифікаційна ознака, характерна для структури цього 

виду, – єдине джерело формування структурних частин, залишається 

незмінним. 

Представлені вище класифікації структур зовнішньоторговельних 

процесів об'єднані на рис. 1.6. 

Розглянуті класифікації зовнішньоторговельних структур за двома 

найважливішими, на наш погляд, класифікаційними ознаками: фактору часу 

та процесу формування не вичерпується. Можливий, наприклад, розподіл 

структур на види за багатовимірністю їх побудови, ранжування груп тощо. 
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Рис. 1.6. Класифікація зовнішньоторговельних структур 

 

Термін “структурні зрушення” зазвичай прийнято використовувати при 

порівнянні двох і більше структур. Такі порівняння можуть бути як 

динамічними, так і просторово-територіальними, наприклад, між 

структурами зовнішньої торгівлі різних країн. Більш точним було б 

використання цього терміну тільки стосовно динамічних змін. Для 

територіальних порівнянь структур, а також при порівнянні фактичної 

структури зі стандартизованою (при розрахунку показників концентрації та 

централізації) більш коректним вважається термін “структурні відмінності”. 

У той же час показники, що розглядаються нижче, здебільшого 

застосовуються як для часових, так і для територіальних порівнянь. 

Для отримання статистичних характеристик структурних зрушень від 

матриці вихідних даних необхідно перейти до матриці відносних показників 

структури. Розрізняють дві основні форми вираження цих показників: частку 
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і питому вагу, яка є часткою, вираженою у відсотках. У подальшому викладі 

питома вага i-ї частини сукупності позначимо як yd , всі розрахунки будемо 

проводити над величинами, вираженими у відсотках. 

Показники структурних зрушень можуть бути індивідуальними або 

узагальнюючими. Індивідуальні показники структурних зрушень 

відображають зміну питомої ваги однієї окремо взятої структурної частини 

досліджуваної сукупності за один або за кілька часових інтервалів. На 

відміну від індивідуальних, узагальнюючі показники дозволяють отримати 

зведену оцінку структурних змін по всій сукупності в цілому. 

Як індивідуальні, так і узагальнюючі показники по методології 

розрахунку можна розділити на дві групи: 

 показники, що ґрунтуються на різниці між питомими вагами 

однойменних частин сукупності; 

 показники, що базуються на відношеннях питомих ваг однойменних 

частин сукупності. 

Вихідним в першій групі є показник “абсолютного” приросту питомої 

ваги i-ї частини сукупності, що дозволяє визначити, на яку величину в долях 

одиниці або у відсотках зросла або зменшилася дана структурна частина у j-й 

період у порівнянні з (j-1)-м періодом. Цей показник розраховується за 

наступною формулою: 

1 ijijd dd
i

, (1.1) 

де dij-1 – питома вага i-ї частини сукупності в (j-1)-й період. 

Знак приросту показує напрямок зміни питомої ваги даної структурної 

частини (“+” – збільшення, “–” – зменшення), а його значення – конкретна 

зміна процентних пунктів. Так як сума питомих ваг всіх частин сукупності в 

будь-який момент часу завжди дорівнює 100%, то при будь-яких змінах у 

структурі одна частина приростів питомих ваг завжди буде мати знак “+”, а 
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інша – “–”. Сума ж всіх k приростів для сукупності в цілому завжди дорівнює 

нулю. 

Для другої з виділених вище груп показників структурних зрушень 

вихідним є показник темпу зростання питомої ваги, який є відношенням 

питомої ваги i-ї частини сукупності в j-й період часу до питомої ваги цієї ж 

частини у попередній період: 

1


ij

ij

d
d

d
Tp

i
. (1.2) 

Темпи зростання питомої ваги виражаються у коефіцієнтах або 

відсотках і завжди є позитивними величинами. Однак, якщо у сукупності 

мали місце які-небудь структурні зміни, частина темпів зростання буде 

більше одиниці (100%), а частина – менше. У той же час їх середнє значення 

по сукупності в цілому, зважене за базисними питомими вагами, завжди 

строго дорівнює одиниці. 

Представлені показники служать для виміру тих кількісних змін, яких 

зазнала кожна структурна частина досліджуваної сукупності в 

досліджуваному періоді. Наприклад, дані показники дозволяють оцінити 

зміну питомої ваги окремих товарів у сумарному зовнішньоторговельному 

обороті. 

Перейдемо до розгляду зведеної оцінки структурних змін у 

зовнішньоторговельних явищах і процесах, які в цілому характеризують 

динаміку, рухливість, розвиток досліджуваної структури або, навпаки, її 

стійкість, стабільність. 

Така оцінка необхідна для порівняльного аналізу динаміки структури 

одного і того ж об'єкта в різні періоди його розвитку або для порівняння 

динаміки структур кількох об'єктів протягом одного і того ж періоду. У 

другому випадку число структурних частин у декількох об'єктів може і не 

збігатися. Так, обсяги зовнішньої торгівлі в різних країнах різна. І ці 
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відмінності не повинні відображуватися на отриманих статистичних 

характеристиках. 

Відрізок часу, за який проводиться зведена оцінка структурних змін, 

може бути різної тривалості. Тому почнемо з розгляду більш простої 

ситуації, коли досліджуються структурні зміни за один часовий інтервал між 

двома моментами часу (при вивченні моментної структури) або між двома 

періодами часу (при вивченні інтервальної структури). 

Як відомо, узагальнюючі статистичні характеристики за методологією 

розрахунку можуть являти собою сумарні або середні величини. Сумарні 

величини можна використовувати в тих випадках, коли число одиниць 

сукупності не має значення при інтерпретації результатів розрахунку. Тому 

при порівнянні структурних змін однієї й тієї ж сукупності за два і більше 

періодів або декількох сукупностей, що мають однакове число структурних 

частин, за один і той же період, узагальненою оцінкою може служити сума 

“абсолютних” структурних зрушень всіх k частин досліджуваного об'єкта, 

взятих по модулю: 
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Оскільки позитивні і негативні прирости питомих ваг будь-якої 

структури взаємно погашаються, більш коректною характеристикою буде 

напівсума “абсолютних” структурних зрушень, яка не містить подвійного 

рахунку. Отримати її можна двома способами: як суму тільки позитивних або 

тільки негативних приростів питомих ваг, узятих без урахування знака 
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де i
+
 – порядкові номери позитивних приростів питомих ваг    ki ,1 ; 

i- – порядкові номери негативних приростів питомих ваг    ki ,1 . 
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Формули (1.3) і (1.4) дозволяють порівняти структурні зміни в 

сукупностях з рівною кількістю складових частин. Питання про те, чи можна 

використовувати дані залежності для порівняння структурних зрушень у 

сукупностях з різним числом груп, на наш погляд, не можна вважати 

однозначно вирішеним. Спроба проаналізувати цей момент зроблена у 

розділі 2.2 при аналізі структурних зрушень у зовнішній торгівлі КНР при 

аналізі різних баз статистичної інформації (див. табл. Д.1 – Д.12 Додатку Д). 

В узагальненій характеристиці структурних зрушень в сукупності на 

основі середніх значень передбачається багатоваріантний підхід. Для 

вирішення цього завдання розраховуються як абсолютні, так і відносні 

показники, кожен з яких може базуватися на лінійних або квадратичних 

оцінках. Різниця між абсолютними і відносними показниками 

загальновідома, і на них базуються розрахунки багатьох соціально-

економічних показників. Лінійні і квадратичні оцінки в теорії одночасно для 

вирішення однієї і тієї ж задачі використовуються лише в аналізі варіації – 

маються на увазі середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення. При 

цьому відмінності між ними й області їх застосування чітко не окреслені, в 

той же час квадратичний показник має значно більше поширення. 

Розглянемо ці оцінки в контексті аналізу структурних зрушень. 

Лінійний коефіцієнт “абсолютних” структурних зрушень розраховується 

за наступною формулою: 
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Ця формула представляє одночасно і середню величину, і показник 

варіації, а саме, середнє лінійне відхилення. При розрахунку середнього 

лінійного відхилення враховуються відхилення “абсолютних” приростів 

питомих ваг від їх середньої величини. Середня величина “абсолютних” 

структурних зрушень завжди дорівнює нулю. 
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З урахуванням цього показник середнього лінійного відхилення 

“абсолютних” приростів, спочатку взятих з урахуванням знака, приймає 

наступний вигляд: 
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У результаті ми приходимо до виразу (1.5), тобто до лінійного 

коефіцієнту “абсолютних” структурних зрушень. 

Уявімо тепер даний коефіцієнт в якості середньої величини. Так як 

середнє значення “абсолютних” приростів питомих ваг дорівнює нулю, 

можна говорити лише про осереднення структурних зрушень, взятих без 

урахування знака, тобто по модулю. Такий підхід не суперечить і кінцевій 

меті – зведеній оцінці сили структурних змін, так як напрям структурних 

змін окремих частин при вирішенні даної задачі не має значення. 

Середнє лінійне відхилення “абсолютних” структурних зрушень 

одночасно є середньою їх значень, взятих без урахування знака. Простота і 

зрозуміла інтерпретація даного показника пояснюють його більш широке, 

порівняно з іншими коефіцієнтами, застосування у вирішенні прикладних 

задач аналізу [100]. 

Квадратичний коефіцієнт “абсолютних” структурних зрушень також 

можна розглядати і як середню величину (в даному випадку – середню 

квадратичну), і як показник варіації (середнє квадратичне відхилення): 
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Розглянуті вище показники дозволяють отримати зведену оцінку 

“абсолютних” структурних зрушень. Для зведеної оцінки відносних змін 

структури, тобто темпів зростання питомих ваг, можна використовувати 

лінійний і квадратичний коефіцієнти відносних структурних зрушень. 
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Розрахунок їх також заснований на середньому лінійному і середньому 

квадратичному відхиленнях. При цьому враховується, що середній темп 

зростання питомої ваги, зважений за питомими вагами базисного періоду, 

дорівнює 1. 

В результаті лінійний коефіцієнт відносних структурних зрушень є 

середнім арифметичним з абсолютних значень відхилення темпів зростання 

питомих ваг від одиниці, зважених за базисними питомими вагами: 
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Отримана формула тотожна вираженню (1.3), розглянутому вище. Але 

якщо там даний показник, як сумарна характеристика “абсолютних” 

структурних зрушень, не враховує число груп досліджуваної сукупності, то 

тут, як характеристика відносних структурних зрушень, в первинному 

вигляді він є саме середньою величиною з темпів приросту. 

Квадратичний коефіцієнт відносних структурних зрушень 

розраховується за формулою: 
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Як було показано вище на теоретичному рівні і як це буде 

продемонстровано на основі розрахунків у підрозділі 2.2, лінійні і 

квадратичні оцінки структурних зрушень можна розглядати як відповідно 

середні арифметичні і середні квадратичні показники. А перевага середньої 

величини перед узагальнюючим сумарним показником полягає в можливості 

абстрагування від обсягу досліджуваної сукупності, тобто від числа 

елементів, що входять до неї. Однак при роботі з питомими вагами або 

частками єдиного об'єкта ця перевага повністю не реалізується. 

Той факт, що ці середні показники розраховуються не з абсолютних 

величин, а з відносних, накладає певні обмеження на межі їх можливих 
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значень. Ці кордони варіюються залежно від числа груп у досліджуваній 

сукупності. Для сукупностей з різним числом складових елементів 

максимально можливі значення лінійних і квадратичних коефіцієнтів 

“абсолютних” структурних зрушень будуть різні. Мінімальна межа всіх 

коефіцієнтів одна і та ж і при повній відсутності будь-яких структурних змін 

дорівнює нулю. 

Можливість встановлення верхньої межі коефіцієнта може бути 

використана для побудови показників, які дозволяють порівнювати 

структурні зміни в декількох сукупностях, що складаються з різної кількості 

груп. Для цього проводиться нормування коефіцієнта, тобто зіставлення його 

розрахованого значення з максимально можливим рівнем. 

Для лінійного коефіцієнта “абсолютних” структурних зрушень верхня 

межа можливих значень становить 200/k. Коефіцієнт досягає цієї межі тільки 

в тому випадку, коли кожна група досліджуваної сукупності має нульову 

питому вагу у базисному або поточному періоді. Верхня межа квадратичного 

коефіцієнта “абсолютних” структурних зрушень становить 
k

20000
. 

Співвіднесенням вихідної формули лінійного коефіцієнта “абсолютних” 

структурних зрушень з верхньою межею його можливих значень отримаємо 

нормований коефіцієнт: 
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Вираз (1.10) дозволяє отримати нормований лінійний коефіцієнт 

“абсолютних” структурних зрушень, виражений в частках одиниці. Для 

отримання процентної оцінки знаменник цього виразу необхідно зменшити 

на 100. Для отримання нормованого показника у відсотках знаменник 

підкореного вираження у формулі (1.11) необхідно зменшити на 10000. 
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Нормований квадратичний коефіцієнт “абсолютних” структурних зрушень 

має наступний вигляд: 
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Ми розглянули нормовані показники “абсолютних” структурних 

зрушень. Показники відносних структурних зрушень нормуванню не 

підлягають, так як вони не мають верхньої межі можливих значень: дуже 

маленька у відносному вираженні група теоретично може збільшитися в яке 

завгодно велике число разів. 

Перейдемо до побудови узагальнюючих показників, які дозволяють 

оцінити структурні зміни за більш-менш тривалі періоди [63, с. 279; 80, с. 

414]. Перш за все, показники за n періодів, так само як і показники за один 

період, можуть відображати як “абсолютні”, так і відносні структурні 

зрушення. При цьому вони можуть базуватися як на лінійних, так і на 

квадратичних оцінках, простих або нормованих. 

Оскільки перший період є базисним і приріст в цьому періоді в 

порівнянні з попереднім не розглядається, загальне число приростів кожної 

структурної частини складає (n - 1). При побудові узагальнюючих показників 

“абсолютних” структурних зрушень за n періодів можливі два 

альтернативних підходи. Різниця між цими підходами полягає у врахуванні 

або, навпаки, в ігноруванні різноспрямованих змін, що взаємно 

компенсуються у кожній групі [29, с. 270 – 271; 30, с. 297 – 298]. 

Лінійний коефіцієнт “абсолютних” структурних зрушень за n періодів, 

що враховує всі проміжні структурні зміни, буде представляти собою суму 

всіх елементів матриці, взятих по модулю, поділену на число цих елементів: 
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Даний показник, як і більшість розглянутих раніше узагальнюючих 

показників структурних зрушень, є одночасно і середньою абсолютною 

величиною приростів питомих ваг, і середнім лінійним відхиленням 

приростів від середнього приросту, який, як було показано вище, дорівнює 

нулю. 

Лінійний коефіцієнт “абсолютних” структурних зрушень за n періодів, 

орієнтований на кінцеві результати розвитку структури, буде відрізнятися від 

виразу (1.12) чисельником, в якому підсумовуються загальні прирости 

питомих ваг всіх груп за весь аналізований період: 

 

 1
1

1

01












nk

dd
k

i

iin
n

dd .           (1.13) 

Наведені коефіцієнти дозволяють оцінити коливання, рухливість 

структури або, навпаки, її стабільність, стійкість на відносно великому 

часовому інтервалі. 

Узагальнюючі показники структурних зрушень за n періодів, так само як 

і показники за один період, при необхідності можуть бути нормовані [59]. 

Оцінка ступеня концентрації досліджуваної ознаки або нерівномірності 

її розподілу за одиницями або групам одиниць сукупності – одне з завдань 

дослідження структури. Зосередження відносних обсягів ознаки в окремих 

одиниць призводить до пропорційного зменшення відносних обсягів у 

одиниць частини сукупності, викликає нерівномірність розподілу. Така 

нерівномірність виникає в розподілі інвестицій, зовнішньої торгівлі, 

капіталу, доходів, трудових ресурсів, результатів виробничої діяльності та ін. 

Одними з найважливіших характеристик рівня розвитку зовнішньої 

торгівлі є вартісні обсяги за товарними групами. При цьому не можна не 
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враховувати і структуру ринку або окремих товарних груп в сумарних 

показниках. Очевидно, не можна вважати достатньо диференційованим 

ринок, на якому на частку однієї або декількох товарних позицій припадає 

більше половини угод у вартісному вираженні. Така нерівномірність у 

розподілі торговельних інтересів обумовлена різними, в тому числі і 

об'єктивними факторами – міжнародним розподілом праці. У той же час дану 

ситуацію не можна визнати задовільною, і з розвитком ринкових відносин 

вона повинна поступово трансформуватися. Для аналізу структури ринку з 

цих позицій застосовуються показників концентрації і централізації. Оцінка 

ступеня концентрації найбільш часто здійснюється за кривою концентрації 

(Лоренца) і на її основі розраховуються відповідні характеристики і 

розрахунку коефіцієнту Джині. 
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де dxi – частка i-ї групи в загальному обсязі сукупності; 

dyi – частка i-й групи у загальному обсязі ознаки; 

H

yid  – накопичена частка i-ї групи в загальному обсязі ознаки. 

Для розрахунку даного коефіцієнта також може використовуватися 

наступна формула [81, с. 108]: 
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Поряд з концентрацією важливо точно оцінювати й аналізувати 

динаміку рівня централізації ринку. З цією метою може бути використаний 

узагальнюючий показник централізації: 
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де yi – значення ознаки i-й одиниці сукупності. 
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Поняття “концентрація” і “централізація” дуже близькі. 

Статистичне поняття “концентрація”, що оцінюється за допомогою 

коефіцієнтів Джині або Лоренца, необхідно відрізняти від економічного. У 

даному випадку під концентрацією розуміється ступінь нерівномірності 

розподілу досліджуваної ознаки, яка не пов'язана ні з загальним обсягом 

сукупності, ні з чисельністю окремих груп. Навіть якщо ознака 

сконцентрована всього у двох групах, але при цьому розподілена між ними 

рівномірно, показники концентрації будуть нульовими. Централізація 

означає зосередження обсягу ознаки саме в окремих одиницях сукупності. Зі 

збільшенням обсягу сукупності, тобто числа одиниць, централізація в цілому 

знижується. Стосовно зовнішньої торгівлі показник централізації дозволить 

оцінити рівень і характер міжнародного розподілу праці країни. 

Представлені теоретичні підходи методології дослідження структури і 

структурних зрушень у зовнішній торгівлі носить універсальний характер і, 

як будь-який універсальний інструментарій, вони можуть бути застосовані 

практично до всього різноманіття економічних явищ і процесів. Автор у 

подальшому переходить до аналізу структурних зрушень у зовнішній 

торгівлі КНР в цілому і зовнішній торгівлі КНР і України. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

В даний час в науковій літературі ще не вироблена єдина теоретико-

методологічна база щодо структури економіки, її основних параметрів і 

напрямків розвитку. 

Економічні структури проходять у своєму розвитку наступні етапи: 

зародження, зростання, період зрілості, регресивні перетворення (криза) і 
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зникнення або розпад. Зародження та зростання – це процес організації в 

рамках старої структури зміни системних якостей. Період зрілості 

характеризує стаціонарний стан структури, коли процеси організації та 

дезорганізації врівноважують один одного. Регресивні перетворення 

відображають процес дезорганізації структури, коли вона, в свою чергу, 

поступається місцем новій структурі. У будь-якій структурі завжди присутні 

елементи старих і зачатки майбутніх взаємозв'язків, крім того, різні 

структури іноді співіснують одна з одною. 

Найчастіше категорії структурних змін та структурних зрушень 

вживаються як синоніми. Однак, саме поняття зрушень найбільшою мірою 

відображає характер трансформаційних процесів, що відбуваються в 

економічних структурах. Структурні зрушення – це зміна однопорядкових 

пропорцій між складовими елементами економічної системи, що 

відбувається під впливом системи інтернаціоналізованих потреб і 

економічних інтересів. 

Економічний цикл складається з декількох структурних зрушень, 

можлива ситуація, коли глобальний зсув складається з серії локальних 

циклів, в свою чергу поділених на ще менш локальні структурні зрушення. 

Зрушення в структурі призводять до зміни інтегральних системних якостей, 

руйнування цілісності й утворення на її основі нової системної одиниці. 

Структурні зрушення носять трансформаційний характер. Вони 

проявляються у зовнішній торгівлі у формі зміни положення елементів, 

часток, пропорцій і кількісних характеристик економічної системи. 

Системоутворюючий вплив на перетворення структури надають ринкові 

механізми трансформації, стратегія економічного розвитку, глобалізація, 

взаємодія національних економік, розвиток торгівлі та інноваційних 

інвестицій, циклічні коливання. 
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Досягнення економічного розвитку Китаю були можливі тільки при 

формуванні ефективної системи управління структурними перетвореннями, 

що спиралися на попередній досвід промислового розвитку китайської 

економіки, а також позитивному досвіді промислово розвинених 

європейських та інших країн світу. Китай успішно перейняв цей досвід і 

реалізовує середньостроковий і довгостроковий розвиток країни через 

п'ятирічні плани соціально-економічного розвитку. 

Ключовими джерелами зростання економіки служить реалізація 

державних середньострокових і довгострокових цільових програм, 

спрямованих на глибокі структурні перетворення; розумна послідовність 

допуску приватного капіталу, зокрема іноземного (в основному залучення 

іноземних китайських інвестицій), коли держава передавала в його руки 

реальний сектор, зберігаючи за собою фінансову систему; нарощування 

експорту та оздоровлення його структури на основі зовнішньоторговельної 

експансії, що представляла собою доопрацювання японської моделі 

“наздоганяючої модернізації”; підвищення ємності внутрішнього ринку; 

створення високоефективної системи управління, що не допускала руйнівних 

спекуляцій і спрямовувала розвиток приватного бізнесу на творення, 

причому в найбільш значущих для країни галузях і регіонах; створення 

спочатку єдиної загальнокитайської, а потім все більш сучасної 

інфраструктури, а також форсування розвитку високотехнологічних 

виробництв. 

Структурні зрушення в економіці КНР носять наздоганяючий 

імітаційний характер. Прискорене зростання основних галузей китайської 

економіки відбувається за рахунок використання імпортних технологій. 

Однак КНР прагне реалізовувати економічну стратегію свого розвитку за 

рахунок освоєння ключових виробництв нового укладу, зокрема 

нанотехнологій, клітинних технологій, наноелектроніки, наноматеріалів і 
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наноструктурованих покриттів, оптичних наноматеріалів, нанобіотехнологій, 

наносістемної техніки. Це відображується на зміні структури експорту і 

імпорту в частині зростання в них продукції з високою доданою вартістю. 

До основних видів структур зовнішньоторговельних процесів належать: 

моментні структури, зокрема з повним переходом одиниць між групами, з 

обмеженим або послідовним переходом одиниць між групами, без переходу 

одиниць між групами та інтервальні структури, зокрема збиральні і 

розподільчі. 

Як індивідуальні, так і узагальнюючі показники по методології 

розрахунку можна розділити на дві групи: показники, що ґрунтуються на 

різниці між питомими вагами однойменних частин сукупності; показники, 

що базуються на відносинах питомих ваг однойменних частин сукупності. 

Система показників структурних зрушень включає розрахунки: 

показника “абсолютного” приросту питомої ваги, показника темпів 

зростання питомої ваги, суми “абсолютних” структурних зрушень, напівсуми 

“абсолютних” структурних зрушень, лінійного коефіцієнту “абсолютних” 

структурних зрушень, середньої величини “абсолютних” структурних 

зрушень, показника середнього лінійного відхилення “абсолютних” 

приростів, середнього лінійного відхилення “абсолютних” структурних 

зрушень, квадратичного коефіцієнту “абсолютних” структурних зрушень, 

лінійного коефіцієнту відносних структурних зрушень, квадратичного 

коефіцієнту відносних структурних зрушень, нормованого квадратичного 

коефіцієнту “абсолютних” структурних зрушень, лінійного коефіцієнту 

“абсолютних” структурних зрушень, нормованого квадратичного коефіцієнту 

“абсолютних” структурних зрушень, оцінки ступеня концентрації за кривою 

концентрації (Лоренца), коефіцієнтів Джині, коефіцієнтів централізації. 

Представлені теоретичні підходи методології дослідження структури і 

структурних зрушень у зовнішній торгівлі носить універсальний характер і, 
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як будь-який універсальний інструментарій, вони можуть бути застосовані 

практично до всього різноманіття економічних явищ і процесів. 
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РОЗДІЛ 2 

Основні фактори й механізми структурних зрушень  

у зовнішній торгівлі КНР 

 

2.1. Екзогенні й ендогенні фактори впливу на формування 

зовнішньоторговельної політики Китаю 

 

Проблемам структури економіки, механізму її трансформації, 

структурним кризам присвячено чимало досліджень у працях зарубіжних 

вчених: Р. Барра, К. Кларка, Ж. Фураст'є, І. Шумпетера; а також російських: 

С. Ю. Глазьєва, О. Ю. Красільнікова, Ю. В. Яременка, Б. Н. Кузика, 

Л. А. Багріновского, Ю. М. Осіпова, Е. А. Гасанова. Структура економіки – 

це складна соціально-економічна система, окремі ланки якої перебувають в 

певних пропорціях відносно один одного, тісно взаємопов'язані й при цьому 

утворюють ієрархічну залежність: мікро-, мезо-, макро- і мегарівні, які 

об'єднуються в єдине ціле різними інфраструктурами, такими як: виробнича, 

ринкова, соціальна, інформаційна. Структура економіки являє собою 

діалектичну єдність кількісних характеристик (певний набір пропорцій і 

співвідношення між різними ланками економіки) і якісних (характер зв'язків 

між ними), її можна класифікувати в розрізі 6 секторів: первинний 

(видобувні та сировинні галузі); вторинний (обробні галузі); третинний 

(торгово-посередницький сектор); четвертинний (послуги матеріального 

характеру); п'ятирічний (послуги нематеріального характеру); шестирічний 

(сектора інформаційно-комунікаційних технологій – ІКТ) [45, с. 50]. При русі 

економіки від доіндустріальної до індустріальної й постіндустріальної 

(інформаційної) стадій зростає число секторів, змінюється їх значимість. 

З точки зору системного підходу структура економіки формується під 

впливом певних внутрішніх і зовнішніх факторів. Спираючись на концепцію 
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структурних зрушень, в економіці можна виділити основні фактори 

трансформації структури. 

Системоутворюючий вплив на перетворення структури надають ринкові 

механізми трансформації. Вплив ринку поширюється на структуру економіки 

через механізми переливу праці й капіталу з одних галузей в інші. За 

допомогою даного процесу відбувається стимулювання найбільш 

ефективного використання всіх видів економічних ресурсів, а також 

стимулювання переливу капіталу, що впливає на зміну технологічного 

укладу, і відповідно викликає процес перетворення параметрів економічної 

структури. 

Іншим фактором структурних змін є глобалізація. Цей термін став 

широко застосовуватися в економічній науці, практиці та політиці, з 

середини 80-х рр. XX ст. Це поняття трактується по-різному. У широкому 

значенні глобалізація – це загальна світова взаємозалежність країн, 

підприємств і людей в рамках відкритої системи фінансово-економічних, 

суспільно-політичних і культурних зв'язків на базі сучасних комунікаційних 

та інформаційних технологій [54, с. 27]. 

В економічному плані він означає процес створення загальносвітового 

економічного простору, в рамках якого діють однакові або близькі за своєю 

суттю системи організації виробництва, правові норми, політичні та 

економічні концепції в галузі виробництва, міжнародної торгівлі, руху 

капіталу та послуг, здійснюється вільне переміщення людей і капіталу. 

Процес глобалізації можна виміряти показниками, що характеризують 

розвиток міжнародної торгівлі товарами, послугами, рух капіталу та 

переміщенні робочої сили у світі. Жоден процес у суспільстві, яким би 

масштабним або, навпаки, приватним він не був, не можна розглядати 

обмежено, лише як такий. Взаємозв'язок і взаємозалежність окремих дій, 

явищ і процесів посилюються, що вимагає урахування та оцінки зворотного 



 55 

ефекту, всіх наслідків, як близьких, так і більш віддалених, у безпосередньо 

прилеглих та у дистанційованих сферах. 

Глобалізація, яка випливає з інтернаціоналізації господарського життя 

(особливо в економічній сфері), набула нових рис у зв'язку з міжнародною 

інтеграцією, що торкається не тільки економіки. Глобалізація економіки не є 

чимось завершеним і сталим, важливо розуміти глобалізацію саме як процес, 

що розвивається й наштовхується на труднощі та суперечності [55, с. 39 – 

40]. 

Глобалізація виступає в якості зовнішнього фактора, що перетворює 

структуру економіки, і останнім часом все більше посилює свій вплив на всі 

сектори економіки. Будучи за своїм змістом процесом, що збільшує 

взаємозв'язок між технологічними та фінансовими потоками, обміном 

товарів і послуг, глобалізація об'єднує ринки і виробництва різних країн. 

Сучасні тенденції глобалізації змушують розвинені країни змінювати 

структуру економіки, знижуючи в ній питому вагу первинних галузей і 

активно розвивати сферу послуг, а також наукоємні виробництва. Тобто, 

можна стверджувати, що “роль основного структуроутворюючого фактора 

перейшла від природної сировини до інновацій” [17, с. 239 – 243]. 

В основі глобалізації лежать зміни в сфері виробництва. Особливе 

значення мають високий і зростаючий темп змін, впровадження все більш 

складних технологій, збільшення ролі спеціалізації та кооперації праці, 

прогрес у системі телекомунікацій, сферах транспорту, зв'язку, торгівлі, 

освіти. 

Глобалізація сприяє лібералізації міжнародного руху товарів, послуг, 

фінансів і факторів виробництва. Міжнародна торгівля розвивалася швидше, 

ніж зростало промислове виробництво. За період 1948 – 2008 рр. 

середньорічні темпи зростання експорту товарів становили 6%, тоді як 

виробництво товарів щорічно збільшувалося на 3,7%. Частка зовнішньої 
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торгівлі у ВВП розвинених країн збільшилася за останні 25 років з 16 до 30%. 

У країнах, що розвиваються цей показник досяг 38%. Доповідь СОТ про 

світову торгівлю за 2008 р. наводить оцінку ролі зовнішньої торгівлі в 

економічному розвитку. Якби країни-члени Євросоюзу перебували в ізоляції 

від зовнішньоторговельних зв'язків, то продуктивність праці в цих країнах 

була б нижчою на 13%, ціни вищими на 16%, а рівень прибутку нижчий на 

23% [186; 205]. 

Аналогічна картина зростаючої взаємодії національних економік 

виникає при аналізі руху капіталу. Прямі іноземні інвестиції зросли з 579 

млрд. дол. наприкінці 1982 р. до 16206 млрд. дол. у 2008 р. Інакше кажучи, 

середньорічна вартість прямих іноземних інвестицій за цей період часу 

збільшилася більше ніж у 30 разів [186]. 

Розвиток торгівлі та інвестицій призвів до зростання міжнародних 

транспортних перевезень. У 1948 р. морський торговельний флот усіх країн 

світу перевіз вантажів вагою у 490 млн. т. У 2007 р. це число збільшилося 

майже в 15 разів. А щодо повітряного транспорту, його перевезення в тонно-

кілометрах збільшувалося щорічно на 13%. Передача інформації з 

телекомунікаційних мереж зростала ще швидше. 

Найшвидше розвивалися в більшості країн ті галузі виробництва, які 

були пов'язані з зовнішнім ринком. При цьому особливо швидкі та 

прогресивні зрушення в технології виробництва, у розвитку наукомістких 

видів виробництва, а також у створенні нових галузей виробництва 

відбувалися в тих країнах, які реалізовували експортоорієнтовану стратегію, 

наприклад, країни Південно-Східної Азії, які в останні три десятиліття стали 

великими виробниками й експортерами технічно складних товарів. 

Можна виокремити три головні економічні процеси, що сприяли 

розвитку глобалізації, які одночасно кардинальним чином впливали на зміну 

структури економіки всіх країн світу. 
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По-перше, це зміни в технології, які відкрили можливості для 

фрагментації та інтернаціоналізації промислового виробництва. Ці зміни, 

починаючи з промислової революції XVIII ст., завжди вели до появи нових 

видів виробництв, зростання продуктивності праці у виробництві та до 

зниження транспортних витрат. Цей процес продовжує розвиватися. 

З'являються нові напрями, нові відкриття та винаходи. Наприклад, 

біотехнологія та мініатюризація мікроелектронних систем відкривають 

можливості для абсолютно нових видів діяльності. Технологічний прогрес 

різко скоротив витрати на перевезення вантажів і передачу інформації. Однак 

найбільш радикальні зміни відбулися в інформаційній технології та 

телекомунікаційних системах. Технологічний прогрес розширює межі того, 

що може бути вироблено, та число географічних районів, де його можна буде 

виготовити. Один з останніх напрямків – розвиток електронної торгівлі через 

Інтернет – свідчить про появу практично безмежної (позбавленої кордонів) 

глобальної економіки. Електронна торгівля пройшла лише перші кроки на 

шляху свого розвитку, проте вже зараз вона змусила переглянути багато 

звичних понять і стан галузі міжнародної торгівлі. 

По-друге, це поступове зниження бар'єрів у міжнародній торгівлі та 

інвестиційній діяльності, усунення тих перешкод, які виникали через взаємне 

неспівпадіння національних правил регулювання торгівлі. Зниження бар'єрів 

у торгівлі, що відбулося в останні три десятиліття, відкрило можливість 

використовувати нові технології в рамках усього світового господарства. 

Багато країн почали розглядати світові ринки як важливу умову 

економічного зростання та розвитку. Процес лібералізації міжнародної 

торгівлі й режимів капіталовкладень переріс у створення нових міжнародних 

норм, а згодом і цілої системи правил, що діють в рамках всієї світової 

економічної системи. Правова основа міжнародної торгівлі, що розвивалася 

протягом 50-ти років спочатку в рамках ГАТТ, а тепер в системі СОТ 
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призвела, насамперед, до значного зниження торговельних бар'єрів. Середній 

рівень митного оподаткування, що становив більше 10% у 60-і рр., сьогодні 

скоротився до 4%. Водночас, протягом того ж проміжку часу, суттєво 

зменшилося застосування кількісних обмежень та інших нетарифних заходів 

у торгівлі. Поява Світової організації торгівлі ознаменувала початок дії нової 

уніфікованої міжнародної правової системи, що регулює міжнародний обмін 

товарами та послугами. 

По-третє, це інтернаціоналізація ділової активності, вихід виробничої 

діяльності національних компаній за межі національних кордонів і створення 

складної взаємопереплетеної мережі зв'язків транснаціональних компаній. 

Сучасний виробничий процес складних технічних виробів усе більше нагадує 

“міжнародну фабрику”, окремі цехи якої розміщені в різних країнах, а 

вироблені ними вузли, деталі надходять на складальні підприємства, де і 

виробляється готовий продукт. Ця схема сьогодні характерна для багатьох 

підприємств різних країн. Національне виробництво навіть у 

найрозвиненіших країнах світу залежить від добре функціонуючого режиму 

торгівлі товарами й умов інвестиційної діяльності. 

Роль міжнародного виробництва дуже значна в сучасній світовій 

економіці. Міжнародне виробництво, з одного боку, залежить від умов, в 

яких розвивається міжнародна торгівля. Однак з іншого боку, воно саме 

створює міжнародну торгівлю. Близько 40% міжнародного обміну готовими 

виробами представлено поставками, що відбуваються в рамках міжнародного 

виробництва, і частка ця продовжує зростати. Міжнародне виробництво – це 

виробництво товарів і послуг в інших країнах, контрольоване і кероване 

транснаціональними компаніями. 

ТНК – це основна рушійна сила глобалізації економіки. За наявними 

оцінками від 
2
/3 до 

3
/4 світового експорту контролюється ТНК. ТНК є, 

насамперед, великими ринками для внутрішньофірмових торгових операцій, 
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тобто торгових операцій, які здійснюються між підприємствами, що входять 

в рамки окремих ТНК. Ця обставина змушує по-новому поглянути на 

проблему так званого відкритого ринку. 

Класичне визначення міжнародної торгівлі не враховує того факту, що 

сама по собі висока частка зовнішньої торгівлі у ВВП не свідчить про 

відкритість ринку в тому випадку, якщо на цьому ринку діють великі ТНК. 

Внутрішньофірмова торгівля, на частку якої може припадати більше 

половини імпорту країни, по суті закриває такий ринок для конкурентів 

значно сильніше, ніж це може зробити високий митний бар'єр або інші 

обмеження в торгівлі. 

ТНК відіграють ключову роль в експорті промислових товарів. Експорт 

основних технічно складних товарів, як правило, сконцентрований у 

невеликій групі великих ТНК. Реалізація цих товарів відбувається через 

систему зарубіжних дочірніх підприємств цих фірм. Така експортна схема 

характерна для вивезення автомобілів, побутової та промислової електронної 

техніки, фармацевтичних та хімічних товарів. 

Ці три процеси зробили держави економічно взаємозалежними, але 

водночас вони ж відкрили нові можливості економічного зростання, хоча і 

створили досить реальні небезпеки для національної економічної безпеки. 

Глобалізація світогосподарських зв'язків – багаторівневе явище, що 

торкається окремих підприємств (мікрорівень); товарні, фінансові та валютні 

ринки та ринки праці (мезорівень); регіональну, національну економіку 

(макрорівень). В умовах ринкових відносин мікрорівень становить 

структуроутворюючу основу глобалізації світогосподарських зв'язків, адже 

окремі підприємства, фірми, підприємці є визначальними суб'єктами 

міжнародних економічних зв'язків у всіх їхніх формах. 

Практичні масштабні світогосподарські контакти здійснюються на 

мезорівні міжнародних ринків товарів і послуг, капіталів, праці, фінансово-
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кредитних ресурсів та валюти. Множинність факторів глобалізації, 

максимальне ускладнення під впливом останньої умов господарювання, 

неможливість чисто ринкового саморегулювання в даній ситуації й особливо 

в планетарних масштабах зумовлюють особливу роль у цьому процесі 

макроекономічного рівня. 

Таким чином, в умовах глобалізації стан національної економіки кожної 

країни багато в чому залежить від процесів, що відбуваються в економіці 

інших країн, що безпосередньо позначається на структурі економіки кожної 

країни. 

Структура економіки схильна до змін під впливом згаданих вище 

факторів, однак найбільш суттєві деформації всередині структури 

викликають циклічні коливання. В економічній теорії відомо кілька видів 

циклічних коливань об'єктивного економічного порядку, що різняться своїми 

причинами, тривалістю та наслідками впливу на структуру як економіки в 

цілому, так і на структуру промислового сектора. М. Д. Кондратьєв 

виокремлював коливання економічної активності з різним періодом – менше 

року (сезонні), цикли в товарних запасах в 3 – 3,5 роки, торгово-промислові 

цикли в 7 – 11 років і, нарешті, великі цикли кон'юнктури – 50 – 60 років [37]. 

Кожен з цих циклів суттєво впливає не тільки на темпи, а й на природу 

структурних деформацій. У роботах російських економістів 

С. М. Меньшикова і Л. А. Клименко економічні цикли (в першу чергу “довгі 

хвилі Кондратьєва”) зв'язуються зі структурними кризами і структурними 

зрушеннями. Зокрема, вони визначають верхню і нижню точки “довгої хвилі” 

саме через зміни в економічній структурі [57]. 

Зміни в структурі економіки носять постійний характер. “Взята в цілому 

економічна дійсність являє собою ніби цілий потік безперервних і 

різноманітних якісних і кількісних змін” – зазначав М. Д. Кондратьєв, що 

веде до зміни технологічних укладів – “Ми можемо стверджувати, що процес 
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розвитку будь-якого народного господарства, протікаючи в часі, лише один 

раз проходить певний рівень або стадію. Народногосподарський процес 

загалом є незворотним процесом переходу з одного ступеня або стадії на 

іншу. Тому і проблема змін народного господарства в цілому є передусім 

проблемою ступенів його розвитку” [37, с. 62]. 

На думку багатьох учених, у тому числі М. Кондратьєва, Д. Львова, 

С. Глаз'єва [21; 37; 44], що вивчали проблеми співвіднесення зміни 

технологічного укладу та перетворення структури, будь-яка зміна параметрів 

технологічного укладу призводить до виникнення певних змін економічних 

показників, які в сукупності перетворюють всю структуру промислового 

сектора економіки. Як економічна категорія технологічний уклад являє 

собою сукупність технологій, які використовуються при певному рівні 

розвитку виробництва й на певному етапі економічного розвитку. Зміна цих 

укладів відбиває закономірності циклічності економічного розвитку. “Між 

коливальними змінами окремих елементів існує тісний прямий або зворотний 

зв'язок. Коли спостерігається підвищувальна тенденція одних елементів, то 

обов'язково спостерігається підвищувальна ж або низхідна тенденція інших. 

Це закономірний зв'язок зміни елементів здійснюється завдяки ринку. При 

цьому зазначений зворотний зв'язок елементів легко методологічно 

перетворити на пряму” – зазначає з цього приводу М. Д. Кондратьєв [37, с. 

64]. 

У роботах С. Ю. Глазьєва і Д. С. Львова технологічний уклад 

представляється у формі “послідовного заміщення великих комплексів 

технологічно пов'язаних виробництв” [21; 44]. Період інтенсивного розвитку 

технологічного укладу становить близько 40 – 60 років, весь життєвий цикл 

охоплює сторіччя, а швидкість зміни укладу залежить від науково-технічного 

прогресу [74]. Сьогодні існує безліч робіт, в яких циклічність розглядається 

як загальний закон розвитку економіки і суспільства. У працях С. Глаз'єва 
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[22], А. Тойнбі [84], Ю. Яковця [102; 103], А. Богданова [10] головним 

фактором економічного розвитку та технологічного оновлення промислового 

сектора є хвилеподібні коливання у вигляді довгих хвиль або технологічних 

укладів. 

Деякі економісти зазначають можливість стиснення циклів. Про це, 

зокрема, згадував у своїх роботах К. Маркс [46 – 50]. У М. Д. Кондрат'єева и 

У. У. Ростоу тривалість першого циклу 55 – 60 років, а другого вже менше 

45 – 48 років [37]. У теорії циклічних криз капіталізму К. Маркс зазначив 7 – 

11 – річні цикли Жуглара [50]. В. Л. Бабурін, наприклад, припускає, що з 

наростанням НТП процес стиснення хвиль буде посилюватися і вони будуть 

укладатися в 40-річний термін [5]. Відмінності в оцінці тривалості циклу в 

авторів найчастіше пов'язані з індикаторами, що використовуються для 

аналізу, а також країнами, за даними яких складалися розрахунки (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Часові параметри циклічних коливань економіки 

Цикли М. Д. Кондрат'єв У. У. Ростоу С. І. Міроненко К. Рішон'є 

1 1790-1810 1790-1815 1785-1813 1769-1788 

2 1844-1870 1848-1873 1847-1872 1816-1849 

3 1890-1914 1896-1920 1893-1917 1873-1897 

4 1936-1975 1935-1951 1945-1969 1921-1946 

5 1975-2024 1972 1985 1973 

Джерело: розраховано автором на основі даних: Кондратьев Н.Д. 

Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. – 526 с.; Бабурин 

В. Л. Инновационные циклы в российской экономике. Изд. 4-е. M.: URSS, 

2010. – 216 с. 

 

Виникнення кризи викликає не тільки «відмирання» старих галузей і 

видів виробництв, а й формування нових. Зміни у сфері техніки виробництва 
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передбачають дві умови: наявність відповідних науково-технічних відкриттів 

і винаходів та господарські можливості застосування цих відкриттів і 

винаходів на практиці. Напрямок та інтенсивність науково-технічних 

відкриттів і винаходів є функцією запитів практичної дійсності та 

попереднього розвитку науки і техніки [9; 37, с. 201, 210]. Таким чином, 

досягнення НТП призвели до формування нових галузей промисловості, 

тобто НТП є головним чинником, що викликає виникнення нового 

технологічного укладу, інновації, що змінює структуру економіки. 

Для капіталістичного господарства характерні не лише циклічні 

процеси. Воно разом з тим безперервно еволюціонує, змінюється. У цьому 

еволюційному процесі змінюється і сам рівень його рівноваги. 

На думку М. Д. Кондратьєва, існують рівноваги трьох видів: 

1. Рівновага “першого порядку” – між звичайним ринковим попитом і 

пропозицією. Відхилення від нього народжують короткострокові коливання 

тривалістю 3 – 3,5 року, тобто цикли в товарних запасах. 

2. Рівновага “другого порядку”, що досягається в процесі формування 

цін виробництва шляхом міжгалузевого переливу капіталу, вкладеного 

головним чином в обладнання. Відхилення від цієї рівноваги та його 

відновлення М. Д. Кондратьєв пов'язує з циклами середньої тривалості. 

3. Рівновага “третього порядку” стосується “основних капітальних 

благ”. У цю категорію М. Д. Кондратьєв включає промислові будівлі, 

інфраструктурні споруди, а також кваліфіковану робочу силу, яка обслуговує  

даний технічний спосіб виробництва. Запас “основних капітальних благ” 

повинен перебувати в рівновазі з усіма факторами, що визначають існуючий 

технічний спосіб виробництва, зі сформованою галузевою структурою 

виробництва, існуючою сировинною базою та джерелами енергії, цінами, 

зайнятістю та громадськими інститутами, станом кредитно-грошової системи 

тощо. 
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Періодично ця рівновага також порушується, і виникає необхідність 

створення нового запасу “основних капітальних благ”, які б відповідали 

новому технічному способу виробництва, що формується. На певному 

відрізку часу попит і пропозицію можна розглядати як величини дані і 

визначені. За цих умов на ринку між попитом і пропозицією встановиться 

рівновага, якій буде відповідати певний рівень і співвідношення ринкових 

цін. Проте, очевидно, що цей сталий рівень цін рівноваги (попиту – 

пропозиції) може відхилятися від рівня цін виробництва. У такому випадку 

він буде сприятливий для одних і несприятливий для інших галузей 

господарства. І він буде стимулювати розширення виробництва та 

споживання в перших і скорочення їх у других. Протягом відомого періоду 

часу така зміна у виробництві та споживанні неминуче відбудеться [37, с. 

216]. Зрозуміло, що це неминуче призводить до структурних змін в 

економіці. 

Теза М. Д. Кондрат'єва про взаємодію трьох хвильових рухів щодо трьох 

рівнів рівноваги беззастережно визнавав Й. Шумпетер. Більше того, він 

вважав, що ця теза є підтвердженням його інноваційної концепції. 

Й. Шумпетер зазначав, що якщо інновації є основою циклічних флуктуацій, 

то не може бути руху у вигляді єдиної хвилі, так як періоди дозрівання та 

вбирання економічною системою результатів інновацій не однакові в 

загальному випадку для всіх видів інновацій, зроблених в даний час. 

Двигуном прогресу у формі циклічного руху є не всяке інвестування у 

виробництво, а лише інновації, тобто введення принципово нових товарів, 

техніки, форм виробництва та обміну. Й. Шумпетер вперше вводить поняття 

життєвого циклу інновацій як “процесу творчого руйнування”. Численні 

життєві цикли окремих нововведень зливаються у вигляді пучків або згустків 

(“кластерів”). Й. Шумпетер сформулював концепцію рухомої, динамічної 

рівноваги, пов'язаної з різними видами інновацій [99]. 
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На відміну від Й. Шумпетера М. Д. Кондратьєв шукав пояснення своєї 

теорії не в готовності підприємців до інновацій і не в перехідних сплесках 

підприємницької активності, а насамперед у самих основах відтворювального 

процесу. 

Суттєве значення для зміни структури зовнішньої торгівлі Китаю має 

регіоналізація зовнішньоекономічних стосунків. Китай прагне до найбільш 

тісної регіональної інтеграції, яка допомогла б йому диверсифікувати 

експорт і зменшити залежність від ринків США та Європи. А володіючи 

такою економічною потужністю, як сьогодні, він не зустрів би на своєму 

шляху ніяких перешкод, щоб грати лідируючу роль в Азії. Відправною 

точкою для більш глибокої інтеграції в регіоні можна вважати досягнуту під 

час саміту Японії, Китаю і Республіки Корея в Пекіні (жовтень 2009 р.) 

домовленість про більш глибоку кооперацію між трьома країнами як 

ключовими торговими партнерами. Перешкоду для поглиблення співпраці 

Китай бачить в США, які не схвалять регіональне об'єднання, контрольоване 

чотирма східно-азійськими країнами. 

Пробуксовка процесу лібералізації торгової та інвестиційної діяльності, 

як і та обставина, що АТЕС стала все більше нагадувати формальну 

організацію, щорічно приймаючу декларації, які не приносять конкретних 

результатів в економічній сфері, призвели до зниження інтересу Китаю до 

спільної роботи. Зокрема, у цьому контексті голова КНР Ху Цзіньтао 

закликав, по-перше, продовжити створення сприятливих умов для 

лібералізації торгівлі та інвестицій. По-друге, на практиці допомогти країнам, 

що розвиваються – членам організації – у їх розвитку; розширити та 

активізувати передачу технологій і підвищити рівень економічного та 

технічного співробітництва. По-третє, шляхом реформ та інновацій зробити 

більш динамічним механізм функціонування АТЕС. 
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Тому Китай шукає шляхи подолання всіх цих протиріч і проблем 

шляхом створення в регіоні якогось єдиного формування. Найбільш 

помітними стали дві ініціативи: формування до 2020 р Азіатсько-

Тихоокеанського співтовариства (АТС), а також створення Східноазіатського 

співтовариства (ВАС). 

Немає на даному етапі ясності й з тим, як буде реалізовуватися 

ініціатива створення до 2020 р Азіатсько-Тихоокеанського співтовариства 

(АТС). Передбачуване об'єднання повинне включити в себе США, КНР, 

Японію, Індію та інші країни регіону на базі АТЕС, Регіонального форуму 

АСЕАН, а також АСЕАН плюс східно-азійська “трійка” (Китай, Японія, 

Південна Корея) у форматі 10 + 3, саміту Східної Азії. 

Тон у співпраці в АСЕАН зараз задає Китай. З січня 2010 р. почала діяти 

зона вільної торгівлі “АСЕАН + Китай”, в якій основною валютою є юань. Це 

полегшило Китаю доступ до ринків країн АСЕАН. Крім того, відкривається 

перспектива перетворення юаня на резервну валюту даного регіону. 

Перетворення Азіатсько-Тихоокеанського регіону в зону вільної торгівлі 

та інвестицій залишається під великим питанням, оскільки всередині АТЕС 

немає єдності з приводу темпів її формування. Зокрема, США разом з 

Австралією і низкою інших країн виступають за прискорення цього процесу 

та відкриття ринків Східної Азії. У той же час Японія і Республіка Корея 

хотіли б, навпаки, таку тенденцію пригальмувати, оскільки вони не 

поспішають пускати конкурентів на свої ринки, наприклад, ринок 

сільськогосподарської продукції. Аналогічну позицію займають і входять до 

АТЕС країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), більше 

зацікавлені не в лібералізації торгівлі, а в розвитку науково-технічного 

співробітництва, яке допомогло б їм скоротити технологічний та 

економічний розрив з розвиненими країнами. 
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Наступним фактором, не менш важливим за масштабами, що викликає 

структурні зрушення, є стратегія економічного розвитку. За певних умов 

виробництво продукції у відповідності до поставлених цілей може дати 

поштовх до ефективного розвитку окремих сфер економіки, завдяки чому 

поширюється вплив на якісне перетворення структури економіки. 

Протягом останніх сорока років Китай служить безпрецедентним 

прикладом рекордно високого та до того ж стійкого зростання величезної за 

масштабами та виключної щодо внутрішньої неоднорідності економіки. За 15 

років, з 1976 р. до 1990 р., китайський ВВП збільшився майже в 3,2 рази, а за 

період 1991 – 2014 рр. – ще майже в 10 разів (9,96 разів), розвиваючись 

значно швидше світу в цілому (за ті ж періоди часу зростання світового ВВП, 

становило відповідно менше 2/3 і 88,9%) [180 – 190]. 

Більше того, період загострення глобальної кризи наприкінці 2008 – 

початку 2009 року, Китай значно краще пережив, ніж решта країн світу. Його 

економічне зростання всього лише загальмувалося з 14,2% у 2007 р. до 9,2% 

у 2009 р., у той час як світова економіка перейшла зі зростання на 3,9% до 

спаду на 2,1%. Це сприяло ще більшому покращенню економічного стану 

Китаю у світовій економіці. При цьому він виступив у якісно новій для себе 

ролі локомотиву всієї глобальної економіки. У післякризовий період Китай 

також розвивався якісно швидше за інші країни: середньорічні темпи його 

зростання становили у 2010 – 2014 рр. 8,5%, тоді як світу в цілому лише 3,0% 

[185; 187; 188]. 

Весь економічний розвиток Китаю дозволяє говорити про так зване 

“китайське диво”, оскільки економічне зростання національної економіки 

відбувалося на тлі двократного уповільнення зростання світової економіки. 

Хоча необхідно відзначити те, що це зростання не раз сповільнювалося, – 

внаслідок як збільшення масштабів китайської економіки, так і наростання 

внутрішніх структурних проблем. Менше з тим, Китай продовжує 
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розвиватися впевнено, випереджаючи весь інший світ за темпами 

економічного розвитку. 

Ривок Китаю викликаний в першу чергу успішним використанням 

можливостей глобалізації в цілому [110; 111; 121]. Наявні об'єктивні 

передумови були блискуче доповнені ефективною, хоча і консервативною 

системою державного управління. Глобалізація принесла Китаю якісне 

збільшення розриву в темпах зростання порівняно з рештою світу: якщо у 

1976 – 1990 рр. він випереджав темпи світового розвитку більш ніж удвічі, то 

у 1991 – 2014 рр. – вже більш ніж на порядок. 

Якщо з 1976 р. по 1990 р. Китай не те що не збільшив, але навіть 

відчутно знизив свою частку у світовій економіці – з 2,5 до 1,7%, то за 

двадцять п'ять років після 1996 р. частка Китаю у світовій економіці зросла 

більш ніж в 7,7 разів – до 13,1% [185; 187; 188]. Вже у 2000 році Китай 

піднявся на шосте місце у світі за масштабами економіки за ринковим 

курсом. У 2007 р. він перегнав Німеччину, ставши третьою національною 

економікою світу, а у 2010 р. впевнено випередив Японію, зайнявши друге 

місце та поступаючись з того часу тільки США. 

Його відставання від США зросло з 9,4 разів у 1980 р. до 14,2 разів у 

1985 р. і 15,3 разів у 1990 р., проте потім розрив між величинами 

національних економік невблаганно скорочувався: до 10,5 разів у 1995 р., 8,6 

разів у 2000 р., 5,8 разів у 2005 р., 2,5 разів у 2010 р. і, нарешті, до 1,75 разів у 

2014 р., що перетворило випередження Китаєм США в зриму та ймовірну 

геоекономічну й, головне, геополітичну перспективу [180 – 190]. 

Всі інші переваги повністю пов'язані з реалізацією економічної 

політики. По-перше, ключовими джерелами зростання економіки служить 

реалізація державних середньострокових і довгострокових цільових програм, 

спрямованих на глибокі структурні перетворення. По-друге, розумна 

послідовність допуску приватного капіталу, зокрема й іноземного (в 
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основному залучення іноземних китайських інвестицій), коли держава 

передавала в його руки реальний сектор, зберігаючи за собою фінансову 

систему. По-третє, нарощування експорту та оздоровлення його структури на 

основі зовнішньоторговельної експансії, що являла собою доопрацювання 

японської моделі “наздоганяючої модернізації”. По-четверте, підвищення 

ємності внутрішнього ринку. По-п'яте, створення високоефективної системи 

управління, що не допускала руйнівних спекуляцій і спрямовувала розвиток 

приватного бізнесу на створення, причому в найбільш значущих для країни 

галузях і регіонах. По-шосте, створення спочатку єдиної загальнокитайської, 

а потім все більш сучасної інфраструктури, а також форсування розвитку 

високотехнологічних виробництв. 

Сьогоднішні економічні успіхи КНР закладалися з другої половини 70-х 

рр. минулого століття після невдалої політики “великого стрибка” і 

“народних комун” і висунутих Ден Сяопіном принципів модернізації 

економіки Китаю. Ден Сяопін вважав, що політика Мао Цзедуна завела 

країну в глухий кут, проте основні проблеми лежать в іншій політиці у сфері 

економіки, а також що економіка може бути за своєю структурою (але не з 

точки зору економічної системи) перебудована, і при цьому можливе і 

необхідне збереження непорушного порядку управління Китаєм з боку КПК. 

В основу модернізації економіки Китаю були покладені “чотири 

модернізацій”, що були закладені рішеннями 3-го Пленуму ЦК КПК у грудні 

1978 р. і які стали основою реалізації всіх реформ. У відповідності з цими 

принципами економіка була поділена на 4 сектори – оборонну 

промисловість, сільське господарство, науку і промислове виробництво. В 

якості пріоритетної була обрана стратегія “соціалістичної ринкової 

економіки”. Вважалося, що Китай перебуває на першій сходинці розвитку 

соціалізму, що обов'язком партії є розвиток “соціалізму з китайською 
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специфікою”. Ідеологічні засади стали грати мінімальну роль в економіці, що 

з часом довело свою ефективність [96; 187]. 

Були закладені теоретичні основи й політична підтримка для проведення 

реформ. Багато реформ було розроблено та реалізовано на регіональному 

рівні без згоди центрального уряду. Якщо реформи давали позитивний ефект, 

то вони розповсюджувалися на більш великі території, переростаючи в 

реформи загальнодержавного масштабу. Частина реформ були проведені під 

впливом досвіду “азійських економічних тигрів” [113]. 

У Китаї реформи були ініційовані знизу й підхоплені верхами. Реформи 

включали в себе елементи планового, централізованого управління, 

здійснюваного професійно підготовленими чиновниками, що відкинуло 

практику масового управління, яка панувала при Мао. У сільському 

господарстві більшість “народних комун” були розпущені, а селянство в 

основному перейшло на сімейний підряд. Поступовий демонтаж планової 

системи почався у 1984 р., і перехід до ринкової економіки відбувався до 

1992 р. 

Реально на рубежі століть після успішної реалізації шостого-дев'ятого 

планів соціально-економічного розвитку Китаю вдалося побудувати 

“суспільство малого достатку”, а за результатами реалізації десятого й 

одинадцятого планів соціально-економічного розвитку в Китаї у 2010 р. був 

здійснений перехід до “суспільства середнього достатку”. 

Не дивлячись на грандіозні й досі небачені темпи економічного 

зростання, уповільнення темпів економічного розвитку ні в якому разі не 

свідчить про початок кризи реалізації моделі економічного зростання. Так, 

П. Кругман ще у 2013 р. щодо Китаю відзначав, що модель зростання, 

заснована на промисловому виробництві, більше нежиттєздатна. Згідно такої 

точки зору, питання не в тому, чи розпадеться китайська економіка, а коли це 

станеться [139]. 
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На думку китайських економістів подібна думка помилкова. Китайський 

економіст Ху Аньган зазначає, що Китай не наближається до краю обриву, а 

вступає в нову стадію розвитку. Президент Сі Цзіньпін назвав наступну фазу 

зростання “новою нормальністю” – термін, використаний колишнім 

генеральним директором фірми з глобальних інвестицій “Pimco” 

Мохаммедом Ель-Еріаном для опису хворобливого відновлення економіки в 

країнах Заходу після фінансової кризи 2008 року [104]. Однак Сі Цзіньпін 

мав на увазі важливу зміну балансу, що припускає більш диверсифіковану 

економіку, більш стійке зростання та більш рівномірний розподіл вигод. 

“Нова нормальність” поки на ранньому етапі становлення, але якщо Китай 

зуміє втриматися на позначених рубежах, можна розраховувати на постійне 

зростання і поліпшення матеріальних умов і якості життя, а решті світу – на 

більш глибоку інтеграцію Китаю у глобальну економіку. 

Правильне розуміння “нової нормальності” Китаю можливо лише в 

історичному контексті. Китай в даний час слідує так званій моделі 

“наздоганяючого зростання”, яка передбачає швидкий підйом економіки 

після довгих років відставання. Наприклад, з 1870 по 1913 рр. цією ж 

траєкторією йшла й економіка Сполучених Штатів з середніми темпами 

зростання у 4% на рік. З 1928 по 1939 рр. ВВП СРСР зростав у середньому на 

4,6%, а японська економіка в період з 1950 по 1970 рр. збільшувалася в 

середньому на 9,3% на рік. Для китайської ж економіки з 1978 по 2011 рр., 

або майже 33 роки, середньорічне зростання ВВП збільшувалося майже на 

10% на рік. 

Якоюсь мірою уповільнення китайської економіки, що спостерігається 

останнім часом, було неминучим. Після трьох десятиліть небувалих в 

економічній історії темпів зростання в Китаї утворилася величезна 

економіка, і далі нарощувати її все важче. Навіть за поточним заниженим 

курсом китайської валюти, у 2014 р ВВП вже перевищив 10 трлн. дол. 

Іншими словами, 10% ріст означав би щорічне збільшення економіки на 1 
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трлн. дол. – суму, що перевищує весь ВВП Саудівської Аравії, однієї з 

найбільших економік світу. Зрозуміло, що нескінченно підтримувати такі 

темпи нереально, і в якийсь момент повинно було початися зниження. 

Настільки високі показники зростання вимагають, по суті, необмежених 

поставок енергоносіїв і загрожують серйозною шкодою навколишньому 

середовищу. Китай вже викидає більше двоокису вуглецю в атмосферу, ніж 

США і ЄС разом узяті, і їх обсяг весь час зростає. 

Уповільнення темпів зростання дозволить знизити потребу Китаю в 

основних первинних ресурсах до більш керованих рівнів. Стратегія “Нова 

нормальність” зробить вплив не тільки на внутрішнє життя Китаю: за 

рахунок зміни балансу в економіці він зможе грати більш помітну роль на 

міжнародній арені. КНР вже сьогодні робить найбільший внесок у зростання 

світового ВВП, і якщо народне господарство продовжить рости на 7% на рік, 

країна, ймовірно, залишиться найважливішим фактором зростання 

глобальної економіки за паритетом купівельної спроможності. З 2000 р. по 

2013 р. на частку Китаю припадало майже 23% світового зростання (тоді як 

внесок США склав близько 12%). За прогнозами, ця цифра досягне 25% до 

2030 р., що допоможе підтримувати темпи зростання світової економіки на 

рівні, що перевищує 3% на рік [3]. 

Китай вже є лідером у глобальній торгівлі та продовжуватиме 

нарощувати торговельні обороти. Згідно з базою даних Статистичного 

управління з торгівлі Міжнародного валютного фонду, Китай – найбільший 

торговий партнер 140 країн, і його торговий оборот забезпечив 13% 

зростання світової економіки з 2000 по 2012 рік. Але якщо Китай хоче 

збільшити внутрішнє споживання та зменшити залежність від експорту, йому 

доведеться відкрити кордони, знизивши мита, і стимулювати міжнародну 

експансію своїх компаній, створюючи більше зон вільної торгівлі й 

нарощувати торгівлю в секторі послуг. Для залучення більшого обсягу 

іноземних інвестицій Китаю доведеться здійснити базові реформи, такі як 
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лібералізація рахунку капіталу для ослаблення обмежень на рух грошових 

коштів через кордон і створення так званого “списку винятків” – єдиного 

документа, що вказує, які сектори економіки закриті для іноземних 

інвестицій. Це буде сигналом міжнародним інвесторам, що всі інші галузі 

відкриті для зовнішніх інвестицій. 

В даний час розвиток п'ятого технологічного укладу в структурі 

економіки КНР носить наздоганяючий імітаційний характер. Цей факт 

підтверджує і динаміка поширення різних складових даного укладу – чим 

ближче технологія до сфери кінцевого споживання, тим вищі темпи її 

поширення. Прискорене розширення основних галузей п'ятого укладу в 

китайській економіці відбувається за рахунок використання імпортних 

технологій, що призводить до неможливості ефективного розвитку ключових 

технологій ядра даного укладу. 

Однак КНР прагне реалізовувати економічну стратегію свого розвитку 

за рахунок освоєння ключових виробництв нового укладу. Це дозволить в 

майбутньому отримувати інтелектуальну ренту й за рахунок цього 

фінансувати розширене відтворення нових технологій. Розвиток базових 

галузей в даний час дає поштовх прискореному розвитку країн, що 

розвиваються, швидкій модернізації його ключових галузей, які забезпечать 

перехід до нового технологічного укладу. У той же час існує ризик, 

пов'язаний з невизначеністю майбутньої технологічної траєкторії розвитку, 

який ускладнює довгострокове прогнозування, і підвищує інвестиційні 

ризики. Тому важливе правильне визначення пріоритетних напрямків нового 

технологічного укладу. 

За наявними прогнозами ключовими факторами розвитку нових 

технологічних напрямків стають нанотехнології, клітинні технології, 

наноелектроніка, наноматеріали й наноструктуровані покриття, оптичні 

наноматеріали, нанобіотехнології, наносистемна техніка. Галузями здатними 

забезпечити виробництво новітніх технологій стануть електронна та атомна 
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промисловість, інформаційно-комунікаційний сектор, авіабудування й 

ракетно-космічна промисловість, клітинна медицина, хіміко-металургійний 

комплекс.  

Витрати на освоєння новітніх технологій поступово зростають в 

китайській економіці (див. підрозділи 2.2 – 2.4), що відображується на зміні 

структури експорту в частині зростання в ній продукції з високою доданою 

вартістю (див. табл. 2.2). Як видно з таблиці, частка електричного, 

електронного та оптичного устаткування і транспортних засобів та 

устаткування зросла з 38,6% у 2001 р. до 53,2% у 2009 р., 53,5% у 2010 р і 

дещо знизилася до 51,0% у 2013 р. 
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Таблиця 2.2 

Структура експорту КНР за галузями економіки (%) 

Галузі економіки 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Харчові продукти 5,8 5,3 4,7 3,8 3,5 3,1 2,9 2,7 3,2 3,0 3,1 3,0 3.0 

Будівельні матеріали 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2.2 

Кокс і нафтопродукти 3,2 2,6 2,5 2,4 2,3 1,8 1,6 2,2 1,7 1,7 1,7 1,5 1.5 

Хімічні та нафтохімічні 

вироби 7,9 7,6 7,1 7,0 7,2 7,0 7,2 7,7 7,5 7,9 8,6 8,4 8.3 

Продукція легкої 

промисловості 26,5 24,8 22,9 20,4 19,2 18,5 17,5 16,4 17,7 16,9 17,0 16,4 16.9 

Продукція лісової, 

деревообробної, 

целюлозно-паперової 

промисловості 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1.6 

Продукція 

металургійної 

промисловості 7,0 6,7 6,5 8,1 8,2 9,5 10,2 10,7 7,0 7,8 9,1 9,5 9.3 

Електрообладнання, 

електронне та оптичне 

обладнання 31,9 35,6 39,3 41,8 42,3 42,7 43,4 42,7 44,7 44,3 42,1 42,1 42.8 

Транспортні засоби та 

устаткування 6,7 6,2 6,5 6,8 7,5 7,6 7,9 8,3 8,5 9,2 9,2 9,2 8.2 

Інші галузі виробництва 7,1 7,4 6,7 6,2 6,2 5,9 5,9 6,0 6,2 5,7 5,6 6,2 6.3 

 

Джерело: Розраховано автором на основі Додатків А.1-А.2. 
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В цілому можна констатувати, що розвиток китайської економіки 

відбувається у напрямку високотехнологічних секторів світової економіки, в 

яких у КНР є конкурентні переваги. Ці галузі забезпечують інноваційний 

технологічний розвиток китайської економіки. Однак після світової 

фінансової кризи загальне число відвантаженої інноваційної продукції в 

порівнянні з 2009 р. дещо скоротилося. 

У базових галузях економіки, які стимулюють інноваційний розвиток, за 

аналізований період спостерігався підйом. Сировинна складова у структурі 

економіки не є домінуючою, а ефект від інноваційної політики держави на 

даний момент суттєвий. Дані по експорту високотехнологічної продукції 

також свідчать про те, що конкурентоспроможність китайських підприємств 

на світовому ринку наукомісткої продукції зростала. Витрати на технологічні 

інновації у високотехнологічній галузі відображають ступінь інноваційної 

активності галузей промисловості, що виробляють продукцію на експорт. 

Ще одним параметром, що характеризує ступінь інноваційної активності 

є структура імпорту (див. табл. 2.3). Аналіз статистичних даних свідчить про 

те, що переважає імпорт продукції з високою доданою вартістю. Частка 

електричного, електронного та оптичного устаткування і транспортних 

засобів та устаткування зросла з 48,1% у 2001 р. до 53,1% у 2003 р. і 

поступово знизилася до 42,2% у 2013 р. Одночасно зросла частка коксу та 

нафтопродуктів з 7% на початку 2000-х рр. до 16 – 17% у 2012 – 2013 рр. 

Зросла частка будівельних матеріалів з приблизно 3% у 2001 р. до 8 – 9% 

після 2010 р. 

Така динаміка свідчить про те, що КНР за рахунок імпорту отримує 

також високотехнологічну продукцію для технічного переозброєння й 

підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється. 

Одночасно спостерігається брак сировинних ресурсів, особливо нафти для 

розвитку власної нафтохімії, який забезпечується імпортом. 
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Таблиця 2.3 

Структура імпорту КНР за галузями економіки (%) 

Галузі економіки 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Харчові продукти 4,0 3,5 3,8 3,9 3,4 3,0 3,5 4,5 4,6 4,4 4,4 5,1 5,2 

Будівельні матеріали 2,8 2,5 2,7 4,0 4,8 4,8 6,4 8,5 7,7 8,6 9,5 8,2 8,4 

Кокс і нафтопродукти 7,2 6,5 7,1 8,6 9,7 11,3 11,0 14,9 12,3 13,5 15,8 17,2 16,2 

Хімічні та нафтохімічні 

вироби 14,9 15,0 13,7 13,4 13,6 12,9 12,9 12,2 12,8 12,5 12,1 11,4 11,2 

Продукція легкої 

промисловості 8,3 7,1 5,8 5,1 4,5 4,1 3,5 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 

Продукція лісової, 

деревообробної, 

целюлозно-паперової 

промисловості 4,2 3,9 3,2 2,8 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 2,1 2,2 

Продукція 

металургійної 

промисловості 9,4 9,4 10,0 9,1 9,1 8,1 8,8 7,7 9,2 8,2 7,7 6,8 6,3 

Електрообладнання, 

електронне та оптичне 

обладнання 39,6 42,5 42,5 41,7 41,1 41,5 39,9 35,8 36,5 34,8 31,6 31,0 31,3 

Транспортні засоби та 

устаткування 8,5 8,8 10,6 10,8 10,8 11,3 11,1 10,6 11,1 11,3 10,7 11,1 10,9 

Інші галузі виробництва 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,7 3,1 4,1 5,7 

 

Джерело: Розраховано автором на основі Додатків А.1-А.2. 
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Таким чином, структура виробництва й зовнішньоторговельних зв'язків 

КНР, що склалася, все більше відповідає фундаментальним тенденціям 

розвитку світового господарства, демонструючи високу 

конкурентоспроможність національної економіки й на зовнішніх, і на 

внутрішніх ринках. Практично всі галузі є конкурентоспроможними, і 

китайські виробники успішно конкурують з відповідною продукцією 

німецьких, американських і японських виробників. Все це свідчить про 

проведення якісної та своєчасної структурної політики орієнтованої на 

досягнення стратегічних цілей розвитку економіки. 

На даний період сформувалося кілька груп країн високотехнологічного 

виробництва. Експортерами масової продукції в галузі електроніки, 

телекомунікації та комп'ютерної техніки є країни Південно-Східної Азії, 

Корея, Китай, Франція, Німеччина. Першість з виробництва хімії, озброєння і 

важкого машинобудування належить США. Фармацевтика та біотехнології – 

пріоритетні експортоорієнтовані галузі для Німеччини, Швейцарії та Бельгії. 

Країни, в яких продовжує залишатися висока частка традиційних 

галузей, характерних для п'ятого технологічного укладу, зіштовхуються з 

знеціненням капіталу та зниженням кваліфікації зайнятих у цих галузях, в 

той час як країни, що встигли створити напрацювання у формуванні 

виробничо-технологічних систем нового технологічного укладу, виявляються 

центрами тяжіння капіталу, що вивільняється зі застаріваючих виробництв. 

Щоразу зміна домінуючих технологічних укладів супроводжувалася 

серйозними зрушеннями в міжнародному поділі праці, оновленням складу 

найбільш процвітаючих країн [20]. 

Економічний розвиток на сучасному етапі стимулює необхідність 

державного регулювання процесів перетворення структури економіки. 

Довгостроковою метою стратегічних перетворень є сприяння впровадженню 

та широкому розповсюдженню технологічних інновацій у 
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високотехнологічних галузях промисловості, які на даний момент не 

відповідають вимогам НТП, що формується. 

Досягнення вищезазначених цілей можливо тільки при формуванні 

ефективної системи управління структурними перетвореннями, що 

спирається на попередній досвід промислового розвитку китайської 

економіки, а також позитивний досвід промислово розвинених європейських 

та інших країн світу. Одним з таких позитивних напрямків є радянський 

досвід розробки та реалізації довгострокових цільових програми розвитку 

економіки. Китай успішно перейняв цей досвід і реалізовує 

середньостроковий і довгостроковий розвиток країни через п'ятирічні плани 

соціально-економічного розвитку. 

Суттєвим фактором, що впливав на структурні зрушення в зовнішній 

торгівлі Китаю була валютно-курсова політика. Китай довгий час 

дотримувався фіксованого валютного курсу юаня до долара США. Фактично 

з початку 1994 р. номінальний курс юаня був зафіксований на рівні 8,3 юаня 

за долар. Лише за 10 років, на початку 2005 р., Народний банк Китаю (НБК), 

тобто центробанк, почав поступову ревальвацію. Цьому сприяли внутрішні 

причини, пов'язані з перегрівом економіки, і тиск зовнішньоторговельних 

партнерів, в першу чергу США. 

У липні 2005 р. обмінний курс, який перебував довгі роки на позначці 

8,28 юаня за 1 долар, підвищився до 8,11. Наступні три роки він плавно 

зростав і у вересні 2008 р. досяг 6,82 юаня за долар, тобто юань зміцнився в 

номінальному вираженні майже на 17%. В цілому за цей час юань 

подорожчав на 20%. Однак через світову економічну кризу НБК вирішив 

знову повернутися до фіксованого курсу на досягнутому рівні, який 

зберігався до середини 2010 р. У 2009 р. валютний курс юаня до долара склав 

6,83, а у 2010 р. – 6,62. Потім у 2011 р. юань несуттєво зміцнився по 

відношенню до долара – на 4,9%. У 2012 р. курс не змінювався, а у 2013 р. – 

він знов-таки зміцнився ще на 3,0% і не суттєво знизився на 0,3% по 
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відношенню до долара в 2014 р. Валютно-курсовий фактор дійсно сприяв 

стимулюванню зростання експорту. 

Важливим фактором структурних зрушень у зовнішній торгівлі була 

політика створення і розвитку вільних економічних зон. Детально про це 

мова йтиме в підпункті 2.4. 

Таким чином, чим глибше китайська економіка інтегрується в 

міжнародну, тим більше вона буде служити стабілізуючою силою у світі, як 

це відбулося після фінансової кризи 2008 р. Можна стверджувати, що саме 

план агресивного стимулювання економіки, здійснений Китаєм, зробив 

найбільший внесок у відновлення глобальної економіки після кризи, 

забезпечивши темпи зростання власного народного господарства на рівні 

понад 9% на рік і тим самим не допустивши виходу глобальної економіки в 

мінусові показники зростання. Китай буде й далі грати роль локомотива 

світової економіки, але також діяти за більш формальними каналами – в 

основному через міжнародні фінансові установи, такі як Світовий банк і 

МВФ, щоб реформувати світовий фінансовий порядок на благо країнам, що 

розвиваються. 

 

2.2. Місце й роль міжнародного капіталу у структурних 

перетвореннях КНР 

 

Розробляючи програму модернізації й реструктуризації у середині 80-х 

рр., керівництво Китаю зіштовхнулося з постійною проблемою всіх таких 

процесів – відсутністю інвестицій. Об'єктивна спільність інтересів з боку 

держави країн Заходу, насамперед США (а часто і їх прямий контроль) в 

принципі не могли дозволити ТНК створювати собі стратегічного конкурента 

у сфері економіки. 

Більш того, запропоновані міжнародними фінансовими організаціями 

інструменти та умови фінансування об'єктивно вели не до модернізації 
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економіки КНР і зростання її конкурентоспроможності, а, навпаки, до її 

переходу під фінансовий контроль ТНК і розвинених країн через 

дезорганізацію та дестабілізацію суспільства. Власне, це і спостерігається 

щодо більшості значущих і внутрішньо неоднорідних економік Африки, 

Латинської Америки та Південно-Східної Азії, які реалізують рецепти 

міжнародних фінансових організацій. 

Найбільше досягнення китайських керівників, переважно останньої 

чверті XX ст. – створення міцних механізмів економічної взаємодії 

континентального Китаю з усім китайським світом і формування на основі 

цієї взаємодії нової спільності, яку називають Великим Китаєм. Джерелами 

фінансування модернізації й реструктуризації та збереження економічної 

незалежності Китаю стали декілька відносно невеликих держав з 

ефективними ринковими економіками, а також діаспор, що займали суттєві 

позиції в господарських структурах цілого ряду країн (див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

ПІІ за країнами походження в китайську економіку 

Рік Загальний обсяг 

ПІІ, млрд. дол. 

Розподіл країн за обсягами ПІІ, % 

2002 52,7 Гонконг – 33,9, Віргінські о-ви – 11,6, США – 10,3, 

Японія – 7,9, Тайвань – 7,5, Республіка Корея – 5,2, 

Сінгапур – 4,4, Кайманові о-ви – 2,2, Німеччина – 

1,8, Велика Британія – 1,7 

2003 53,5 Гонконг – 33,1, Віргінські о-ви – 10,8, Японія – 9,4, 

Республіка Корея – 8,4, США – 7,8, Тайвань – 6,3, 

Сінгапур – 2,8, Самоа – 1,8, Кайманові о-ви – 1,6, 

Німеччина – 1,6 

2004 60,6 Гонконг – 31,3, Віргінські о-ви – 11,1, Республіка 

Корея – 10,3, Японія – 9,0, США – 6,5, Тайвань – 5,1, 

Кайманові о-ви – 3,4, Сінгапур – 3,3, Самоа – 1,9, 

Німеччина – 1,7 

2005 60,3 Гонконг – 29,8, Віргінські о-ви – 15,0, Японія – 10,8, 

Республіка Корея – 8,6, США – 5,1, Сінгапур – 3,7, 

Тайвань – 3,6, Кайманові о-ви – 3,2, Німеччина – 2,5, 

Самоа – 2,2  

2006 63,0 Гонконг – 32,1, Віргінські о-ви – 17,8, Японія – 7,3, 
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Республіка Корея – 6,2, США – 4,5, Сінгапур – 3,6, 

Тайвань – 3,4, Кайманові о-ви – 3,3, Німеччина – 3,1, 

Самоа – 2,4  

2007 74,8 Гонконг – 37,1, Віргінські о-ви – 22,1, Республіка 

Корея – 4,9, Японія – 4,8, Сінгапур – 4,3, США – 3,5, 

Кайманові о-ви – 3,4, Самоа – 2,9, Тайвань – 2,4, 

Маврикій – 1,8  

2008 92,4 Гонконг – 44,4, Віргінські о-ви – 17,3, Сінгапур – 

4,8, Японія – 4,0, Кайманові о-ви – 3,4, Республіка 

Корея – 3,4, США – 3,2, Самоа – 2,8, Тайвань – 2,1, 

Маврикій – 1,6  

2009 90,0 Гонконг – 51,2, Віргінські о-ви – 12,5, Японія – 4,6, 

Сінгапур – 4,0, Республіка Корея – 3,0, Кайманові о-

ви – 2,9, США – 2,8, Самоа – 2,2, Тайвань – 2,1, 

Німеччина – 1,4  

2010 105,7 Гонконг – 57,3, Віргінські о-ви – 9,9, Сінгапур – 5,1, 

Японія – 3,9, США – 2,9, Республіка Корея – 2,5, 

Кайманові о-ви – 2,4, Тайвань – 2,3, Самоа – 1,7, 

Франція – 1,2  

2011 116,0 Гонконг – 60,8, Віргінські о-ви – 8,4, Японія – 5,5, 

Сінгапур – 5,3, Республіка Корея – 2,2, США – 2,0, 

Кайманові о-ви – 1,9, Тайвань – 1,9, Самоа – 1,8, 

Маврикій – 1,0  

2012 111,7 Гонконг – 58,7, Віргінські о-ви – 7,0, Японія – 6,6, 

Сінгапур – 5,6, Республіка Корея – 2,7, Тайвань – 

2,5, США – 2,3, Кайманові о-ви – 1,8, Самоа – 1,6, 

Німеччина – 1,3  

2013 117,6 Гонконг – 62,4, Сінгапур – 6,1, Японія – 6,0, 

Віргінські о-ви – 5,2, Республіка Корея – 2,6, США – 

2,4, Тайвань – 1,8, Німеччина – 1,8 Самоа – 1,6, 

Кайманові о-ви – 1,4 

Джерело: Розраховано автором за даними таблиць А.1-А.7 Додатку А. 

 

Як видно з табл. 2.4 на десять перших країн за розміром ПІІ в китайську 

економіку припадало у 2002 р. – 86,5%, 2003 р. – 84,8, 2004 р. – 83,7, 2005 

р. – 84,4, 2006 р. – 83,9, 2007 р. – 87,2, 2008 р. – 86,8, 2009 р. – 86,7, 2010 р. – 

89,1, 2011 р. – 90,7, 2012 р. – 90,1, 2013 р. – 91,3%. Група 10 країн майже не 

змінювалася протягом 2002 – 2013 рр. Зміни траплялись в основному за 

рахунок зміни місць представлених країн. В окремі роки з цієї групи 
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випадали або входили тільки Німеччина, Франція і Маврикій. Ключову роль 

у ПІІ до Китаю грали країни Південно-Східної Азії, однак постійно перший 

рядок у ПІІ до Китаю посідає Гонконг. Була досить висока частка офшорних 

зон. Більш детальніший розподіл ПІІ за країнами наведений у Додатку Б. 

Китайському бізнесу доступний об'єкт для інвестицій з гарантовано 

сприятливим кліматом, який дає йому конкурентні переваги, що повною 

мірою спрацювали при погіршенні кон'юнктури у другій половині 90-х рр. 

Якщо у 70-і – 80-і рр. переважна частина інвестицій у Південно-Східну Азію 

йшла в Японію і Південну Корею, то у 2000 р. з 8000 корпорацій, які 

відкрили в ній свої представництва, 35% прийшли в Гонконг, 30% – в 

Сінгапур і лише 9% до Японії [124]. Багато в чому ці інвестиції носили 

етнічний характер: китайський бізнес з одних країн Великого Китаю вкладав 

кошти в його інші країни. Надалі Китай став головним центром тяжіння 

інвестицій і створення виробництв, зокрема високотехнологічних, до того ж 

не лише регіону, а й усього світу. 

Основна частка ПІІ в економіку Китаю на початку 2000 рр. суттєво 

збільшилася до обробної промисловості, про що свідчить структура 

інвестицій за секторами економіки, яка наведена у табл. 2.5. Якщо на 

обробну промисловість у 2000 р. припадало 63,5% всіх ПІІ, то вже у 2002 р. – 

69,0%. Суттєві структурні зрушення відбулися у секторі нерухомості, частка 

якого впала з 11,4% у 2000 р. до близької до нульового значення. Одночасно 

зросла частка сектору соціального забезпечення з 5,4% у 2000 р. до майже 

10% у 2003 р. і охорони здоров'я та спорту – з 0,3% у 2000 р. до 5,9% у 

2003 р. 

Таблиця 2.5 

ПІІ у сектори економіки Китаю у 2000 – 2003 рр. 

Сектори економіки 2000 2002 2003 

Всього, млрд. дол. 40,7 52,7 53,5 

Сільське та лісове господарство, тваринництво і 

рибальство 1,7 1,9 1,9 
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Видобувна промисловість 1,4 1,1 0,6 

Обробна промисловість 63,5 69,8 69,0 

Виробництво та постачання електроенергії, газу та 

води 5,5 2,6 2,4 

Будівництво 2,2 1,3 1,1 

Геологорозвідка і водне господарство 0,0 0,0 0,0 

Транспорт, зберігання, пошта та 

телекомунікаційні послуги 2,5 1,7 1,6 

Оптова і роздрібна торгівля та громадське 

харчування 2,1 0,0 0,0 

Банківська справа та страхування 0,2 1,8 2,1 

Управління нерухомістю 11,4 0,2 0,4 

Суспільні послуги 5,4 10,7 9,8 

Охорони здоров'я, спорт та соціальне 

забезпечення 0,3 5,6 5,9 

Освіта, культура та мистецтво, радіо, кіно і 

телебачення 0,1 0,2 0,2 

Наукові дослідження і політехнічні послуги 0,1 0,1 0,1 

Інші сектори 3,6 0,4 0,5 

Джерело: Розраховано автором за даними таблиці Б.1 Додатку Б. 

 

Досягнувши максимуму ПІІ в обробну промисловість у 2004 р. – 71,0%, 

частка обробної промисловості поступово почала знижуватися й досягла в 

2013 р. 38,7% (див. табл. 2.6). На фоні зниження частки обробної 

промисловості почали збільшуватися частки оптової та роздрібної торгівлі – 

з 1,2% у 2004 р. до 9,8% у 2013 р., нерухомості – з 9,8% у 2004 р. до 24,5% у 

2013 р., лізингу та надання бізнес послуг – з 4,7% у 2004 р. до 8,8% у 2013 р. 

Це свідчить про серйозну перебудову економіки Китаю на макрорівні. 

Реально Китай в ці роки вирішив питання індустріалізації й побудови 

сучасної економіки за структурними ознаками, тому що за якісними 

параметрами належить вирішувати ще ряд серйозних проблем, перейшов до 

формування нового технологічного укладу. 
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Таблиця 2.6 

ПІІ у сектори економіки Китаю у 2004 – 2013 рр. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сільське та лісове господарство, тваринництво і 

рибальство 1,8 1,2 1,0 1,2 1,3 1,6 1,2 1,3 1,8 1,5 

Видобувна промисловість 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 

Обробна промисловість 71,0 70,4 63,6 54,7 54,0 51,9 52,9 52,1 43,7 38,7 

Виробництво і постачання електроенергії, газу та 

води 1,9 2,3 2,0 1,4 1,8 2,3 5,2 4,9 1,5 2,1 

Будівництво 1,3 0,8 1,1 0,6 1,2 0,8 2,4 2,4 1,1 1,0 

Транспорт, зберігання та пошта 2,1 3,0 3,1 2,7 3,1 2,8 3,4 3,6 3,1 3,6 

Передача інформації, комп'ютерні послуги та 

програмне забезпечення 1,5 1,7 1,7 2,0 3,0 2,5 3,9 3,0 3,0 2,4 

Оптова та роздрібна торгівля 1,2 1,7 2,8 3,6 4,8 6,0 3,8 4,3 8,5 9,8 

Готельне господарство і кейтерінг 1,4 0,9 1,3 1,4 1,0 0,9 1,4 1,3 0,6 0,7 

Фінансове посередництво 0,4 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 1,6 1,8 1,9 2,0 

Нерухомість 9,8 9,0 13,1 22,9 20,1 18,7 13,2 13,4 21,6 24,5 

Лізинг та бізнес-послуги 4,7 6,2 6,7 5,4 5,5 6,8 5,1 5,4 7,3 8,8 

Наукові дослідження, технічне обслуговування та 

геологорозвідування 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 1,9 3,4 3,8 2,8 2,3 

Управління охороною водних ресурсів, екології та 

громадських об'єктів 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 

Послуги домашнім господарствам та інші послуги 0,3 0,4 0,8 1,0 0,6 1,8 0,3 0,3 1,0 0,6 

Освіта 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Охорона здоров'я, соціальне забезпечення та 

соціальний захист 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Культура, спорт і розваги 0,7 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 

Державне управління та громадські організації 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 
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Джерело: Розраховано автором за даними таблиці Б.2 Додатку Б. 

 

Підтвердженням цього факту є те, що тільки у 2004 – 2007 рр., хоча і по 

низхідній у Китаї було реалізовано за рахунок ПІІ 103,3 тис. інвестиційних 

проектів у секторі обробної промисловості (61,9% від загальної кількості), у 

той час, як по всіх інших секторах у сукупності – 63,7 тис. інвестиційних 

проектів. Тобто майже 2/3 ПІІ було спрямовано в реструктуризацію 

промисловості, підвищення якості продукції й за рахунок цього 

стимулювання експорту (див. табл. 2.7). 

У 2007 – 2013 рр. ситуація кардинально змінилась у протилежний бік. У 

секторі обробної промисловості реалізовувалося 36,8 тис. інвестиційних 

проектів з залученням іноземного капіталу, в той час, як в інших секторах 

економіки – 61,8 тис. проектів (62,6% від загальної кількості проектів). Тобто 

вже 2/3 всіх проектів за участю іноземного капіталу під час світової 

фінансової кризи та після неї спрямовувалося на розвиток фінансового 

сектору й інфраструктурних проектів. Однак, не зважаючи на відносне 

падіння обробної промисловості, тут різко зростає частка наукоємних 

галузей виробництва, як об'єктів вкладення ПІІ. 

Ці зміни достатньо добре простежуються з табл. 2.8, де наведена середня 

вартість інвестиційних проектів під залучення ПІІ. Базовою тенденцією було 

зростання капіталоємності інвестиційних проектів. Якщо на початку 2000-х 

рр. увага зосереджувалась на вирішенні проблем зайнятості, то в подальшому 

вирішенню інфраструктурних, природоохоронних проблем, підвищенню 

якісних параметрів виробництва. Ці дані дозволяють краще зрозуміти зміни 

характеру структури ПІІ у китайську економіку. 

Рушійними стимулами ПІІ у економіку Китаю виступають три фактори. 

По-перше, боротьба за ринки збуту, використання ПІІ як засобу, що 

забезпечує вихід на ринок іншої країни для реалізації своєї продукції, 

закріплення на ньому і, в кінцевому підсумку, – виробництво і збут в цій 

країні видів продукції, що раніше імпортувалися. По суті, тут ПІІ 

виступають, як інструмент боротьби за ринки збуту. Цей шлях відомий також 

як комерційна присутність на іноземному ринку. Він характерний для ринку 
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промислових товарів, включаючи технічно складні товари, а також і для 

ринків послуг. 
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Таблиця 2.7 

Структура вкладень у інвестиційні проекти ПІІ за секторами економіки (од.) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 

Всього 43664 44001 41473 37871 27514 23435 24925 22773 

Сільське та лісове господарство, тваринництво і рибальство 1130 1058 951 1048 917 896 882 757 

Добувна промисловість 279 252 208 234 149 99 53 47 

Обробна промисловість 30386 28928 24790 19193 11568 9767 8970 6504 

Виробництво і постачання електроенергії, газу та води 455 390 375 352 320 238 187 200 

Будівництво 411 457 352 308 262 220 209 180 

Транспорт, зберігання та пошта 638 734 665 658 523 395 397 401 

Передача інформації, комп'ютерні послуги та програмне 

забезпечення 1622 1493 1378 1392 1286 1081 926 796 

Оптова та роздрібна торгівля 1700 2602 4664 6338 5854 5100 7029 7349 

Готельне господарство і кейтерінг 1174 1207 1060 938 633 502 505 436 

Фінансове посередництво 43 40 52 51 25 52 282 509 

Нерухомість 1767 2120 2398 1444 452 569 472 530 

Лізинг та бізнес-послуги 2661 2981 2885 3539 3138 2864 3229 3359 

Наукові дослідження, технічне обслуговування та 

геологорозвідування 629 926 1035 1716 1839 1066 1287 1241 

Управління охороною водних ресурсів, екології та 

громадських об'єктів 164 139 132 154 138 183 122 107 

Послуги домашнім господарствам та інші послуги 251 329 236 270 205 207 192 166 

Освіта 59 51 27 15 24 20 11 22 

Охорона здоров'я, соціальне забезпечення та соціальний 

захист 21 22 20 13 10 18 24 18 

Культура, спорт і розваги 272 272 241 207 170 158 145 151 

Державне управління та громадські організації 2  4 1 1  3  
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Джерело: Розраховано автором за даними таблиці Б.3 Додатку Б. 

 

ТНК були зацікавлені в перенесенні частини виробництва (часткова або 

повна збірка готового виробу) до Китаю для того, щоб таким чином 

скоротити витрати на транспортування експортного товару та скоротити 

витрати на складання готового виробу, використовуючи низькооплачувану 

місцеву працю. Часто складальні підприємства поступово перетворювалися 

на підприємства повного циклу, і далі починали виробляти продукцію не 

тільки для внутрішнього ринку, а й на експорт. У Китаї зазвичай розглядають 

такі ПІІ, як створення імпортозамінного виробництва. Він був зацікавлений у 

цьому. В цілому вивіз капіталу шляхом ПІІ сприяє розвитку зовнішньої 

торгівлі Китаю, торгівлі за багатьма напрямками: тут і вивіз капітального 

обладнання, торгівля комплектуючими деталями, внутрішньофірмова 

торгівля й багато іншого. (Структурні зміни у зовнішній торгівлі Китаю були 

розглянуті у другому розділі.) 

Таблиця 2.8 

Вартість одного проекту, що реалізовувався з залученням ПІІ (млн. дол.) 

Сектори економіки 2004 2006 2007 2008 2009 2012 2013 

Всього 1,4 1,5 2,0 3,4 3,8 4,8 5,2 

Сільське та лісове 

господарство, тваринництво 

і рибальство 1,0 0,6 0,9 1,3 1,6 2,3 2,4 

Видобувна промисловість 1,9 2,2 2,1 3,8 5,1 14,5 7,8 

Обробна промисловість 1,4 1,6 2,1 4,3 4,8 5,4 7,0 

Виробництво і постачання 

електроенергії, газу та води 2,5 3,4 3,0 5,3 8,9 8,8 12,1 

Будівництво 1,9 2,0 1,4 4,2 3,1 5,7 6,8 

Транспорт, зберігання та 

пошта 2,0 3,0 3,0 5,5 6,4 8,8 10,5 

Передача інформації, 

комп'ютерні послуги та 

програмне забезпечення 0,6 0,8 1,1 2,2 2,1 3,6 3,6 

Оптова та роздрібна 

торгівля 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,3 1,6 
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Готельне господарство і 

кейтерінг 0,7 0,8 1,1 1,5 1,7 1,4 1,8 

Фінансове посередництво 5,9 5,6 5,0 22,9 8,8 7,5 4,6 

Нерухомість 3,4 3,4 11,8 41,1 29,5 51,1 54,3 

Лізинг та бізнес-послуги 1,1 1,5 1,1 1,6 2,1 2,5 3,1 

Наукові дослідження, 

технічне обслуговування та 

геологорозвідування 0,5 0,5 0,5 0,8 1,6 2,4 2,2 

Управління охороною 

водних ресурсів, екології та 

громадських об'єктів 1,4 1,5 1,8 2,5 3,0 7,0 9,7 

Послуги домашнім 

господарствам, інші 

послуги 0,6 2,1 2,7 2,8 7,7 6,1 4,0 

Освіта 0,7 1,1 2,2 1,5 0,7 3,1 0,8 

Охорона здоров'я, соціальне 

забезпечення та соціальний 

захист 4,2 0,8 0,9 1,9 2,4 2,7 3,6 

Культура, спорт і розваги 1,6 1,0 2,2 1,5 2,0 3,7 5,4 

Джерело: Розраховано автором за даними таблиці Б.1-Б.3 Додатку Б. 

 

Другим мотивом ПІІ до Китаю є підвищення економічної ефективності 

діяльності ТНК на світовому ринку. ТНК вкладали ПІІ в економіку, де нижча 

вартість робочої сили, сировини, де нижчі витрати, пов'язані з впливом 

навколишнього середовища на виробництво. Мабуть, найбільш характерний 

приклад – це сучасне розміщення центрів збірки та виробництва окремих 

компонентів провідними виробниками електронного устаткування та 

побутової техніки в Китаї. Добре відомо, що продукція таких відомих фірм 

як Соні, Тошіба, Нокіа, Сіменс, Філіпс, а також багатьох інших добре 

відомих компаній виробляється у Китаї. Сприятливий клімат дозволяє 

будувати промислові підприємства, які не потребують теплоізоляції та 

опалення, легко забезпечити підвезення комплектуючих деталей морським і 

повітряним транспортом. Тому витрати виробництва підприємств, 

розташованих у таких районах суттєво нижчі. У свою чергу це робить 

вироблені товари дешевшими та конкурентоздатними. Таким шляхом ТНК 
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зараз розвивають виробництво комп'ютерів та периферійної техніки, 

мобільних телефонів, телевізорів та іншої промислової й побутової 

електроніки. Тим ж шляхом рухається американська, європейська та 

японська автомобільна промисловість і виробництво дуже багатьох 

промислових товарів. 

Потрібно зазначити, що цей шлях все ширше використовується у 

виробництві цілого ряду видів послуг, зокрема за рахунок створення так 

званих “цілодобових офісів” ТНК, які переміщують свої бухгалтерські 

служби, маркетингові відділи, фінансові та інші послуги до Китаю з метою, 

щоб їх відповідні служби працювали безперервно. Прагнення підняти 

ефективність роботи виробничого та управлінського механізму ТНК стало 

причиною розвитку так званого “офшорного бізнесу”. Добре відомо, що 

багато галузей виробництва в електронній та автомобільній промисловості 

КНР виникли як результат таких вкладень іноземних ТНК в особливі 

економічні зони КНР. Прагнення підняти економічну ефективність 

виробничого та управлінського апаратів ТНК цим способом, безсумнівно, 

сприяє розвитку зовнішньої торгівлі. Створювані в Китаї нові підприємства й 

цілі галузі виробництва відразу ж ставали великими експортерами та 

імпортерами різних товарів і послуг. 

Третім стимулом до ПІІ в економіку Китаю можна назвати прагнення 

інвестувати капітал з метою створення або придбання підприємств в 

стратегічно важливому регіоні світу. Інвестиції подібного роду генерують 

значний обмін товарами, послугами й технологіями. Прикладом є 

виробництво автомобілів. До числа великих виробників-експортерів 

автомобілів вийшли декілька китайських фірм. 

Таким чином, економіка західних країн стає все більш взаємозалежною з 

китайською. Західним країнам не так просто перенести виробництва 

корпорації з Китаю до своїх країн. Неможливість цього маневру 

обумовлюється тим, що західні економіки більше не мають необхідної 
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кількості робітників та інженерів належної кваліфікації і ні при яких обсягах 

фінансування не можуть підготувати їх в потрібні терміни, щоб відновити 

випуск продукції не в Китаї, а в національних кордонах. 

Проте, починаючи з загострення глобальної кризи восени 2008 – навесні 

2009 року, з’явилася тенденція повернення частини виробництв з Китаю в 

розвинуті країни (через зростання важливості транспортних витрат, 

труднощів дистанційного контролю за якістю та збільшення значущості 

культурних відмінностей при ускладненні вироблених виробів), так і 

перенесення їх в інші країни Південно-Східної Азії, насамперед В'єтнам 

(через подорожчання кваліфікованої частини китайської робочої сили). 

Проте дані тенденції не можуть стати домінуючими в доступному для огляду 

майбутньому, оскільки Китай зберігає виключну привабливість, хоча вона 

поступово знижується, для інвесторів, у тому числі й глобальних, і є 

основним центром докладання їх активності у світі. 

При розгляді питання прямого іноземного інвестування неможливо не 

враховувати важливу роль у зміні структури виробництва, яку відіграли і 

внутрішні заощадження. Традиційно висока норма заощаджень є надійною 

основою національних інвестиційних ресурсів. Так, у 80-і рр. норма 

внутрішніх заощаджень у Китаї становила 32 – 37% ВВП, у 90-ті 

підвищилася з 39 до 44% і, знизившись через кризу 1997 – 1999 рр. до 36% у 

2000 р., зросла до 53% у 2008 р. Після проколу спекулятивного міхура в 

США вона скоротилася до 50% ВВП у 2013 і 2014 рр. Майже всі 

заощадження спрямовувалися на інвестиції; лише в окремі моменти (на 

кшталт буму спекуляцій перед загостренням глобальної кризи у 2008 – 2009 

рр.) розрив між заощадженнями та інвестиціями становив 11 процентних 

пунктів. В цілому норма інвестицій становила 32 – 38% ВВП у 80-ті, 36 – 

44% у 90-і, 35 – 48% у 2000-і і 48 – 49% ВВП у 2011 – 2014 рр. [129, с. 40 – 

43; 130, с. 9 – 10; 131, с. 9 – 11]. Можливість здійснення колосальних 

інвестицій за рахунок національних ресурсів робить залежність від імпорту 
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капіталу в принципі незначною (основне значення іноземних інвестицій 

полягає в технологіях виробництва, управління та роботи на зовнішніх 

ринках). 

Суттєву роль у економічній експансії Китаю зіграли інвестиції у 

високотехнологічні галузі економіки. Технологічними пріоритетами Китаю є 

141 підгалузь, причому це пріоритети, у які інвестуються бюджетні кошти й 

досить ефективно реалізуються державою, що відобразилося, зокрема, в 

оздоровленні структури експорту. 

Таким чином за рахунок ПІІ Китай ініціював форсоване прискорення 

технологічного прогресу у вигляді масового запозичення та вдосконалення 

технологій і підготовки власної наукової та технологічної бази. Перший етап, 

пов'язаний в основному з освоєнням зарубіжних технологій і залученням 

іноземних фахівців, почався у 2000 р. У 2008 р. розпочався другий етап, 

пов'язаний з розвитком власної технологічної бази за рахунок ще більшого, 

якісного збільшення інвестицій у цю сферу, насамперед державних. 

Фактично мова йде про новий “великий стрибок” досить ґрунтовно 

підготовлений, спланований у відповідності до стратегічних потреб 

економіки та суспільства, і тому з високою вірогідністю може бути 

реалізованим. 

 

2.3. Механізми залучення інвестицій в економіку Китаю 

 

Швидке зростання прямих іноземних інвестицій в Китай разом з 

внутрішніми накопиченнями забезпечили високі темпи економічного 

зростання, інтеграцію у світовий економічний простір та підвищення 

економічної ефективності. Експансія на користь ПІІ була обумовлена метою 

зменшення ролі або ліквідації неефективних державних підприємств. 

Держава свідомо юридично та фінансово створювала середовище, яке 

заохочувало непропорційне, більш високе зростання ПІІ в структурі вкладень 
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в основний капітал. Вони з моменту початку реформування китайської 

економіки суттєво перевищують рівень, який можна було б очікувати від 

внутрішнього фінансування. Тим не менш, заміщення ПІІ за рахунок 

внутрішнього нагромадження капіталу в умовах китайської економіки 

здавалося все-таки можливим. 

ПІІ грають набагато більшу роль у Китаї, ніж в інших країнах при 

здійсненні процесів приватизації. Природно, якщо держава уникає 

приватизації державних підприємств і блокує розвиток національного 

приватного підприємництва, будь-які позитивні ефекти зазвичай 

приписуються ПІІ (зокрема, за рахунок імпорту технологій). Масовий 

приплив ПІІ є результатом інституційних диспропорцій, а не конкурентних 

можливостей і ринкової динаміки. 

Відносно Китаю ця теза знаходить своє підтвердження в наявності 

декількох диспропорцій. Перша диспропорція полягає у надмірній 

гіпертрофованій орієнтації на ПІІ. Друга – це безпрецедентне одночасне 

швидке зростання передачі прав власності і різке скорочення контрактних 

угод між китайськими та іноземними фірмами. Третя – не така вже суттєва 

роль експортноорієнтованих працемістких галузей промисловості, в яких 

домінує іноземний капітал, оскільки традиційно в цих галузях складаються 

пільгові умови для підписання контрактів. Четверта – полягає у 

розосередженні ПІІ за різними регіонами та секторами економіки на відміну 

від концентрації капіталу, що спостерігається у вузькому секторальному 

сегменті. Нарешті, п'ята – відносно невелика сума ПІІ в проектах, 

непропорційна участь малих і середніх інвесторів, що йде врозріз з 

прогнозами й міжнародною практикою в цілому. Ці аномалії припускають, 

що ПІІ в Китаї підкоряються іншій логіці, а не загальновизнаним 

теоретичним положенням і практичним формам. 

Наявність зазначених диспропорції пояснюється трьома специфічними 

характеристиками китайської економіки: по-перше, спотвореннями у 
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розподілі ресурсів за рахунок фінансової системи; по-друге, 

дискримінаційною практикою, яка випливає з діючої правової системи, 

несприятливою для приватних підприємств, і по-третє, фрагментацією 

економіки, викликаною наявністю обмежень на пересування товарів і 

капіталу між регіонами [125]. 

Існуючі закони й політика дають переваги державним підприємствам 

над приватними підприємствами. У цій сфері спостерігається 

преференційний розподіл ресурсів на користь неефективних державних 

підприємств. Наслідки такої дискримінації щодо приватного підприємництва 

виражаються в нерозвиненості приватного бізнесу, низькому рівні 

виробництва державних підприємств і превалюючою тенденцією до 

мініатюризації приватного бізнесу. 

Зв'язок між цими спотвореннями виявляється у своєрідності ПІІ до 

Китаю. Обмеження для приватних підприємств (у вигляді кредитних лімітів і 

обмежений доступ до експортних ринків) та державних підприємств (у 

вигляді різного роду податків і нав'язування умов зайнятості) у поєднанні з 

фрагментацією економіки, підштовхують китайські фірми до переходу під 

контроль іноземного капіталу. Така політика з преференціями на користь 

державних підприємств негативно впливає на зниження 

конкурентоспроможності бізнесу. 

Суттєві зміни у реформуванні почали відбуватися з 1990 р. Влада 

вдалася до продажу низки державних підприємств. Правда, це були малі та 

середні підприємства, але цей процес, менше з тим, пішов. Частка 

підприємств, що перебувала у державній власності в загальному обсязі 

виробництва швидко впала, на користь підприємств на основі інших форм 

власності, наприклад компаній з обмеженою відповідальністю, підприємств 

на основі акціонерної власності й повністю приватизованих державних 

підприємств. 
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Китайське керівництво зробило ставку на інвестиції діаспори, 

представники якої – “хуацяо” – стали ключовим джерелом розвитку як 

мінімум на першому етапі модернізації. При збереженні державного 

контролю за фінансовою системою, транспортною інфраструктурою та 

великими промисловими підприємствами ефективно стимулювалося 

створення спільних та іноземних підприємств. Тільки за 1989 – 1993 рр. за 

рахунок інвестицій майже в 40 млрд. дол. в Китаї було створено 24 тис. 

іноземних підприємств з 23 млн. зайнятих. Три чверті з цих інвестицій, що 

створили ці підприємства, надійшли з “зовнішніх китайських економік” – 

Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Аоминю (Макао). Частка китайських 

інвестицій в іноземних була ще вищою, оскільки значна частина решти 

чверті інвестицій йшла від бізнесу етнічних ханьців в інших державах [32]. 

Ефективні китайські економіки та бізнес “хуацяо” за межами Китаю, 

заробляючи гроші на експорті та обслуговуванні зовнішньої торгівлі, 

інвестували їх у добре відому і культурно близьку їм континентальну 

економіку, граючи роль “воронок”, через які в Китай вливалися фінансові 

ресурси всього світу. 

Категоричне несприйняття Китаєм дипломатичного визнання Тайваню 

іншими країнами було викликано не тільки історико-політичними 

причинами, а й тим, що відсутність такого визнання ускладнювало 

тайванські інвестиції в третіх країнах, підвищуючи порівняльну 

привабливість інвестицій за збереженими родинними і дружніми каналами в 

Китай в умовах переінвестування самої тайванської економіки. З кінця 80-х 

років ці інвестиції становили десятки мільярдів доларів, здійснювалися в 

основному на основі “сірих схем” і йшли переважно через треті країни. 

У 2001 р. влада Тайваню, зіткнувшись з погіршенням економічної 

кон'юнктури, зняли останні обмеження на інвестиції в Китай, скасувавши 

ліміт у 50 млн. дол. і обмеження на рух капіталу між тайванськими банками 

та їх філіями в Китаї. Тільки за 2000 – 2001 рр. і тільки офіційно дозволені 
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приватні тайванські інвестиції в Китай зросли майже вдвічі, до 76 млрд. дол. 

[52]. 

І в наступні роки більшу частину іноземних інвестицій в Китай здійснює 

китайська діаспора, зокрема бізнесмени Тайваню й Сінгапуру, а також 

Гонконгу й Аоминю (Макао), що зберегли господарську відокремленість і 

після возз'єднання з КНР. Розвиток високотехнологічних і особливо 

інформаційних виробництв в цих економіках супроводжується перенесенням 

індустріальних виробництв, які не потребують висококваліфікованої робочої 

сили, “на материк”, де вона дешева та її ресурси не обмежені. В міру 

формування в Китаї кваліфікованої робочої сили з 2000-х рр. здійснюється 

перенесення й високотехнологічних виробництв. Стандартною стає ситуація, 

коли при створенні виробництв в Китаї їхні керуючі та фінансові центри 

виносяться в інші китайські держави для мінімізації витрат і ризиків, у тому 

числі й політичних. Разом з тим з другої половини 90-х рр. “роль інвесторів 

некитайського походження у фінансуванні китайської економіки послідовно 

знижується”, причому не тільки в силу об'єктивних причин, але і в результаті 

цілеспрямованих зусиль китайської держави [16]. Зрозуміло, що має місце і 

зворотний зв'язок: китайські бізнесмени поза Китаєм, усвідомлюючи себе 

китайцями, при ефективному співробітництві з ними континентальної влади 

є потужним інструментом впливу на весь світ. 

Найбільший вплив китайці мають, звичайно, в Південно-Східній Азії, 

хоча чисельність їх в цьому регіоні відносно невелика. Крім історично 

китайських (Тайваню та Сінгапуру, а також Гонконгу й Аоминь) територій, в 

країнах Південно-Східної Азії проживає більше 30 млн. китайців – від 

декількох відсотків до третини їх населення. Однак ця група займає 

“командні висоти” в ряді великих економік, контролюючи не менше 

половини національного багатства Філіппін, до 70% – Малайзії та Індонезії, 

до 80% – Таїланду. Країни регіону формально незалежні, але їх ключові 

економічні структури або залежать від Китаю, або і зовсім регулюються ним. 
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Щоб зрозуміти, наскільки значимий був цей контроль для Китаю, досить 

порівняти економічний розвиток Великого Китаю та континентального 

Китаю, хоча це зробити досить важко методологічно. У міжнародній 

статистиці відсутні дані по Аоминю (Макао), а якість власне китайської 

статистики, що не адаптована під міжнародні стандарти, не дозволяє 

покладатися на неї з високою достовірністю. Все це призводить до похибки у 

розрахунках. До того ж велика неточність у даних закладена й у чіткому 

визначенні частки китайського бізнесу в країнах Великого Китаю. Однак з 

урахуванням наростаючої експансії китайського бізнесу за межами цих країн 

ця похибка здається прийнятною, якщо оцінювати зазначені оцінки 

масштабів економіки Великого Китаю як мінімально можливі. 

Така ситуація є спадщиною для Китаю після “Культурної революції”. 

Фахівці знають, наскільки непросто роздобути точні дані про Китаї, особливо 

за 1980-ті рр. “Культурна революція” повністю зруйнувала китайську 

систему збору даних. У 1976 р в Національному бюро статистики працювало 

лише 46 осіб, ще в 1986 р 90% китайських економічних даних оброблялося 

вручну. 

У 1980 р., на початку реформ, коли капітали хуацяо невпевнено, з 

великим побоюванням і частково (незважаючи на всі офіційні запевнення) 

нелегально починали проникати у континентальний Китай, масштаби 

економіки Великого Китаю перевищували масштаби континентальної 

економіки у 1,7 разів (508,4 проти 303,4 млн. дол.). Великий Китай відставав 

від США (їх ВВП у 1980 р. становив 2862,5 млрд. дол.) у 5,6 рази, від Японії 

(1087,0 млрд. дол.) – у 2,1 разів і становив 4,6% світової економіки. За 

підсумками першого етапу реформ, у 1992 р., коли Ден Сяопін почав поїздку 

по південним провінціях і проголосив завершення “заморозки” після подій 

1989 р. на Тяньаньмень і новий етап ринкових перетворень, Великий Китай 

випереджав континентальний вже у 2,3 рази (1120,8 проти 488,2 млрд. дол.) 

[16]. 
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На цьому етапі розвиток суто ринкових китайських структур забезпечив 

значно більш швидкий розвиток економік його сусідів, не обтяжених 

значними внутрішніми диспропорціями, властивими тодішньому Китаю. 

Зрозуміло, що випереджальний розвиток сусідів Китаю йшов в той час багато 

в чому і за його рахунок. 

У 1992 р. відставання Великого Китаю від США залишилося практично 

таким ж, що і на початку реформ, і навіть кілька посилилося – до 5,8 разів, 

відставання від Японії, що стрімко розвивалася у 80-рр. різко зросло – до 3,4 

разів. Частка у світовій економіці ледве помітно знизилася й залишилася на 

рівні 4,6% [180 – 190]. 

Через 10 років, коли був проголошений новий етап розвитку Китаю, 

стало ясно: процес “зосередження” і внутрішньої реструктуризації та 

впорядкування, що зайняв 80-рр., в цілому закінчений і приніс свої плоди: у 

наступне десятиліття, підлаштувавшись в необхідних межах під ринкові 

відносини, Китай почав впевнено реалізовувати свої переваги. Це виявилося і 

в різкому скороченні масштабу відриву економіки Великого Китаю від 

континентального (він став нижче рівня 1980 р. у 1,6 разів, і в подальшому 

тільки знижувався), і в скороченні відставання Великого Китаю від США і 

Японії (до відповідно 4,6 і 1,7 разів), і у збільшенні його частки у світовій 

економіці до 7,0%. У 2002 р. Великий Китай займав у світі не 6-е, як 

континентальний Китай, а третє місце, поступаючись лише США (10980,2 

млрд. дол.) і Японії (3980,8 млрд. дол.) [130]. 

У 2008 р. за рахунок випереджаючого розвитку континентального 

Китаю ВВП Великого Китаю перевищив його лише в 1,4 рази (6153,8 і 4520,0 

млрд. дол. відповідно) і склав 9,9% світової економіки. При цьому, якщо 

континентальний Китай залишався за масштабами своєї економіки на 

третьому місці в світі, то Великий Китай уже вийшов на друге після США 

(14720,3 млрд. дол.), впевнено обігнавши Японію (4849,2 млрд. дол.). 

Відставання від США скоротилося до 2,4 раз, випередження Японії 
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перевищило чверть. У 2014 р. відрив Великого Китаю від континентального 

склав уже менше чверті (1,24 рази); масштаби його економіки перевершували 

масштаби економіки Японії (ВВП якої в доларовому вираженні навіть трохи 

скоротився у порівнянні з 2008 р.) в 2,6 разів і поступалися масштабам 

економіки США лише у 1,4 рази. Питома вага Великого Китаю у світовій 

економіці зросла до 16,2% [131]. 

Звичайно, це зіставлення приблизне, а материковий Китай має на інші 

частини китайського світу хоча і переважний, але все ж опосередкований 

економічний і політичний вплив, але ж і вплив національних урядів на 

національні корпорації теж далеко не абсолютний і теж опосередковується 

власними інтересами останніх. Можливі перебільшення при проведеному 

зіставленні, швидше за все, з лишком покриваються вилученням з нього 

“китайських економік” інших країн регіону й Австралії, не кажучи вже про 

розвинені країни та країни колишнього Радянського Союзу, включаючи 

Росію, Казахстан і Туркменію, інтереси Китаю в якій стали переважаючими. 

Усвідомлення цього дає найбільш наближене до реальності розуміння 

масштабів китайської економіки. 

Наявність настільки потужної в економічному плані і, безумовно, 

лояльної діаспори забезпечує винятковість положення Китаю у Південно-

Східній Азії. Навіть відносно легкий доступ до колосальних інвестиційних 

ресурсів, не обумовлений якими б то не було умовами, при всій унікальності 

цього для сучасного світу, грає на цьому тлі другорядну роль. 

Будь-яке погіршення світової економічної кон'юнктури або становище 

країн Південно-Східної Азії спрямовує китайський бізнес регіону в 

материковий Китай, що слугує йому природною “інвестиційною гаванню”, 

яка буквально накачує Китай з його ємним внутрішнім ринком інвестиціями 

за рахунок інших країн Південно-Східної Азії. Їх ослаблення в ході цього в 

поєднанні зі зростанням керованості китайських капіталів в них (оскільки 

непокірні інвестори можуть і не бути допущені в Китай) закріплює вже не 
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лише господарське, а й політичне домінування в регіоні континентального 

Китаю. 

Недаремно співвідношення масштабів економіки китайської діаспори в 

Південно-Східній Азії та континентального Китаю стійко змінюється на 

користь останнього. Якщо у 1990 р. економіка діаспори була більше майже 

на чверть, то у 1996 р. їхні масштаби зрівнялися, а на рубежі третього 

тисячоліття Китай вже впевнено обійшов свою діаспору, після чого розрив 

почав необоротно збільшуватися [16]. 

Висока роль китайської діаспори в залученні ПІІ в економіку Китаю 

підтверджується на основі відомих брендів. Так, придбання у 2004 р. 

китайським виробником комп'ютерів Lenovo виробничого підрозділу IBM 

стало символом нової економічної епохи, символом того, як зростаючий 

швидкими темпами Китай став настільки потужним, що тепер йому під силу 

поглинути культовий американський бренд. П. Кругман, який не був 

стурбований японськими придбаннями американських компаній у 1990-і рр., 

висловив стурбованість у зв'язку з китайськими інвестиціями. Він вважав, що 

китайські корпоративні придбання становлять серйозну загрозу для 

Сполучених Штатів. Деякі фахівці навіть заявили, що придбання Lenovo 

свідчить про настання нового світового порядку, центром якого є Китай [97]. 

У цьому контексті О. Шенкар, професор Університету штату Огайо, 

відкидає уявлення про те, що Китаю бракує корпоративних гігантів. Але 

Lenovo, за своєю суттю, не є китайською компанією. Безсумнівно, Lenovo – 

вельми успішне підприємство, але досягло успіхів воно якраз тому, що могло 

функціонувати поза китайським діловим середовищем [98]. 

Китайським “обличчям” компанії є Lenovo China, штаб-квартира якої 

розташована в Пекіні. Але реальний корпоративний контроль, акціонери і 

розробки технологій Lenovo перебувають в іншому місці – в Гонконзі. 

Lenovo (Пекін) і Lenovo (Шанхай), структурні підрозділи фірми, керують 

виробництвом, науково-дослідницькою діяльністю, розробкою програмного 
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забезпечення та обслуговуванням клієнтів. Обидві ці структурні одиниці є не 

просто підприємствами з іноземними інвестиціями, а підприємствами зі 

стовідсотково іноземним капіталом, тобто 100% їхніх акцій володіє іноземна 

юридична особа, Hong Kong Lenovo. Вони не пов'язані безпосередньо через 

акціонерний капітал з Lenovo China. Як компанії зі 100% іноземними 

інвестиціями, пекінський і шанхайський підрозділи Lenovo є іноземними і 

сім гонконгських дочірніх компаній Lenovo були включені в складений 

урядом Китаю список 500 найбільших китайських підприємств з іноземним 

капіталом. 

Важливим елементом для ПІІ на прикладі Lenovo є статус іноземної 

компанії. Осмислення гонконгських коренів Lenovo тягне за собою важливі 

висновки. Гонконг – це ліберальна економіка, фундаментом якої є ринкова 

фінансова система, верховенство права та захист прав власності. Гонконгська 

економічна модель найбільш близька до моделі неокласичної економіки. Ось 

чому так важливо розібратися в причинах успіху Lenovo. Якщо розглядати 

Lenovo як продукт китайської ділового середовища, то Китай розробив 

унікальну, специфічну формулу обережного дерегулювання, державної 

форми власності та вибраного втручання держави в економіку. Якщо ж 

розглядати Lenovo як продукт Гонконгу та гонконгських інститутів, успіх 

Lenovo стає історією верховенства права й ринкових фінансових підходів. 

За словами засновника Lenovo Лю Чуань Чжі у 1984 р саме традиційно 

західний ринок Гонконгу надав Lenovo практично весь її наступний капітал в 

критичний період зростання фірми. У 1988 р. Lenovo отримала 900 тис. 

Гонконгських доларів від China Technology, гонконгської фірми, для 

інвестування в спільне підприємство в Гонконзі. Ця інвестиція пояснює факт 

створення юридичної адреси Lenovo в Гонконзі. (Спочатку фірма називалася 

Legend). Виробництво комп'ютерів є капіталомістким і вимагає значних 

інвестицій. Саме капітал, що прийшов з Гонконгу, задовольнив фінансові 

запити Lenovo. У 1993 р. Hong Kong Lenovo вийшла на Гонконгську фондову 
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біржу. Первинне публічне розміщення акцій (IPO) принесло їй 12 млн. дол., 

які фірма направила на інвестиції в Китаї. Таким чином, успіх Lenovo – 

заслуга ринкових фінансів Гонконгу, а не контрольованої державою 

фінансової системи Китаю. 

З'ясування гонконгських зв'язків Lenovo також допомагає отримати 

правильне уявлення про китайське ділове середовище. Правовий статус як 

компанії з іноземними інвестиціями був важливий для Lenovo, насамперед 

тому, що він був її “вхідним квитком” до галузі виробництва комп'ютерів. 

Незабаром після заснування Lenovo було відмовлено в ліцензії на випуск 

продукції у сфері виробництва комп'ютерів в Китаї. Замість неї Міністерство 

електроніки видало ліцензію на випуск продукції держпідприємству Great 

Wall Group. Lenovo ж почала випускати комп'ютери в Китаї не як китайська 

компанія, а як компанія з іноземними інвестиціями, зареєстрована в Гонконзі. 

Всі виробництва, служби та науково-дослідні підрозділи, що відкриваються 

Lenovo в Китаї, йдуть по такому ж шляху. Вони або знаходяться в повній 

власності Hong Kong Lenovo, або є іноземними спільними підприємствами з 

іншими китайськими фірмами. У 1997 р. Hong Kong Lenovo поглинула 

пекінський підрозділ – останній із китайських підрозділів, який залишився. 

Як підприємство з іноземними інвестиціями Lenovo підпадає під дію 

Закону про спільні підприємства з іноземним акціонерним капіталом і Закону 

про підприємства з 100%-вим іноземним акціонерним капіталом. Китайські 

закони й норми надають зареєстрованим закордоном фірмам більш 

ліберальне робоче середовище, ніж вітчизняним приватним фірмам. У 1990-х 

рр. Китай проводив односторонню стратегію лібералізації, яка передбачала 

надання суттєвих податкових та регуляторних пільг прямим іноземним 

інвесторам, обмежуючи при цьому потенціал вітчизняного приватного 

сектора [125]. До 2005 р. багато з високотехнологічних і так званих 

стратегічних галузей промисловості були закриті для китайських приватних 

компаній. Місцеві приватні підприємці могли розвивати свій бізнес лише за 
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допомогою його реєстрації в іншій країні. Ось чому Lenovo отримала 

правовий статус іноземної компанії. Будучи підприємством з іноземними 

інвестиціями, Lenovo могла працювати в більш широкому регуляторному 

просторі й з більшим ступенем самостійності. Як приклад, фірма, яка 

обійшла Lenovo і отримала ліцензію на випуск продукції у сфері 

виробництва комп'ютерів, – Great Wall Group – була повністю китайською. У 

неї регулярно виникали різного роду труднощі. 

За схожою схемою розвивалися й інші китайські гіганти – Sina, Huawei 

Technology Corporation, UTStarcom, Asialnfo, Haier, Galanz, Wahaha і Ting 

Hsin. Всі ці фірми зареєстровані в Китаї як іноземні компанії, або ж їх 

основні підрозділи зареєстровані як іноземні компанії. Sina, UTStarcom, Ting 

Hsin і Asialnfo є підприємствами з 100%-ми іноземними інвестиціями, 

подібно Lenovo (Пекін) і Lenovo (Шанхай). Galanz і Wahaha являють собою 

спільні підприємства. У 2007 р. у засновника Wahaha виникли серйозні 

розбіжності з його іноземним діловим партнером Danone. Haier сама по собі 

не є підприємством з іноземними інвестиціями, на відміну від своїх основних 

ділових і виробничих підрозділів, у тому числі діючих в ключових 

напрямках – виробництві холодильників, пральних машин та сушильних 

апаратів. Всі ці фірми мають правовий статус підприємства з іноземними 

інвестиціями, а тому підпадають під дію більш ліберальних китайських 

законів і норм, що регулюють іноземні інвестиції. 

Досвід становлення та розкрутки Lenovo дозволив Дж. Вітцель 

зазначити, що Китай має кращу модель з усіх можливих. У цій заяві 

конкретний стратегічний та інституційний шлях, яким іде Китай, 

позиціонується як зразок для інших країн, що розвиваються. Приклад Китаю 

дозволив західним дослідникам стверджувати, що мікроекономічні та 

макроекономічні успіхи не залежать від впровадження фінансових і правових 

інститутів західного типу. Неформальне фінансування практично так само 
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ефективне в плані вливання капіталу в приватний сектор, як і ринкові 

фінансові інститути [204]. 

Офіційне фінансування – і інститути, що надають його, – мали 

найважливіше значення для успіху Lenovo. Неформальні джерела 

фінансування допомагають відкрити просте виробництво, але їх недостатньо 

для придбання фірмами сучасних виробничих об'єктів і для їх просування 

вгору по технологічних сходах. 

Lenovo є найвідомішим продуктом так званих прямих іноземних 

інвестицій з поверненням у вихідний пункт – “іноземного” капіталу, який з 

початку експортується з Китаю, а потім знову імпортується до Китаю. 

Основна функція гонконгського підрозділу Lenovo не має нічого спільного з 

технологіями. Основний внесок політики відкритих дверей Китаю полягає не 

тільки в тому, що вона дозволила вхід в країну іноземним підприємствам, але 

й у тому, що вона дозволила вихід підприємствам китайським. Вона дала 

деяким китайським підприємцям можливість для виходу з дуже поганої 

системи функціонування бізнесу. Іншими словами, успіх Китаю пов'язаний 

скоріше не зі створенням ефективних інститутів, а з дозволом доступу до 

ефективних інститутів за межами Китаю. 

Історія виходу на ринок Lenovo свідчить якраз про важливість наявності 

ефективних ринкових інститутів. Lenovo змогла скористатися перевагами 

цих інститутів тому, що Китай межує з найліберальнішою економічною 

системою – Гонконгом. Гонконг є безпечною гаванню для китайських 

підприємців і альтернативою китайським погано функціонуючим фінансовій 

та правовій системам. Можна навіть сказати, що Lenovo отримала з 

колишньої англійської колонії таку ж вигоду, що й з можливостей для 

зростання в самому Китаї. 

Китай унікальний тим, що деякі з його талановитих підприємців мають 

можливість доступу до одного з найбільш дієвих фінансових ринків і 

правових інститутів у світі. Уроки Китаю не можна швидко поширити на 
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інші країни. Багато компаній, подібно Lenovo, можуть скористатися 

перевагами фінансового ринку та правових інститутів Гонконгу і можуть 

стати конкурентоспроможними гігантами на світовому ринку. Поки існують 

подібні механізми, зростання Китаю буде продовжуватися. Lenovo змогла 

скористатися перевагами фінансового ринку Гонконгу. У разі відсутності 

таких можливостей невдачі китайських підприємців були б високими, 

оскільки фінансова система в Китаї все ще неефективна. 

Таким чином, високі темпи зростання в Китаї були забезпечені ще у 

1980-х рр. безліччю малих підприємств з обробки харчових продуктів і 

торгівлі будівельними матеріалами. Політика відкритих дверей сама по собі 

мало чим допомогла цим підприємцям. Прямі іноземні інвестори в Китаї не 

залучали технології та ноу-хау, а виступали як венчурний капітал або 

приватний акціонерний капітал, надаючи фінансування підприємцям. ПІІ 

були широко поширені в Китаї у всіх сферах – від високотехнологічних до 

низькотехнологічних галузей промисловості і від багатих до бідних регіонів 

країни. ПІІ, менше з тим, не відповідають на всі запитання, пов'язані з 

економічним зростанням. ПІІ потекли в Китай в 1990-х рр., і вони пояснюють 

зростання приватного сектора та економічне зростання в 1990-х – 2000-х рр. 

Подальше економічне зростання економіки Китаю необхідно пов'язувати з 

комплексною дією державної економічної політики. 

 

2.4. Структурні пріоритети залучення ПІІ у спеціальні економічні 

зони 

 

Ідея спеціальних економічних зон (СЕЗ) належить Ден Сяопіну, який у 

1979 р. запропонував створити “експортну зону” з метою сконцентрувати 

китайські підприємства для виробництва та продажу товарів закордон. Однак 

у процесі розробки проекту “експортної зони” стало ясно, що він є занадто 

вузьким у порівнянні з масштабами запланованих до проведення реформ в 
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Китаї. У кінцевому результаті, з'явився проект створення в Китаї 

“спеціальних економічних зон” (СЕЗ). Зараз у Китаї діє шість СЕЗ – 

Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу, Сямень, Хайнань, Кашгар. 

Окремими рішеннями Держради КНР з 1984 р. були створені 54 зони 

техніко-економічного розвитку державного рівня, 15 зон вільної торгівлі та 

14 зон прикордонного економічного співробітництва державного рівня, в 

яких місцевим законодавством передбачені відповідні податкові та 

адміністративні преференції щодо іноземних інвесторів. Особливий статус 

має також так звана “нова зона розвитку Пудун” (район Шанхая), що виникла 

за рішенням Держради КНР у вересні 1990 р. В особливих зонах можуть 

існувати незначні відмінності за юридичним статусом, пов'язані з місцевою 

специфікою. 

Переважна більшість іноземних інвестицій у СЕЗ (близько 80%) 

зроблена особами китайського походження, насамперед з Гонконгу. 

Інвестиції транснаціональних корпорацій, здатних на створення 

великомасштабних, технічно сучасних підприємств поки спрямовуються 

головним чином в інші райони Китаю. З цим пов'язаний менший у порівнянні 

з середнім по Китаю розмір інвестицій в одне підприємство. 

Першою спеціальною економічною зоною в Китаї став Шеньчжень у 

серпні 1980 р. Спеціальна економічна зона Шеньчжень являє собою 

своєрідну вітрину сучасного Китаю. Коли виникає необхідність підтвердити 

успішність китайської моделі економіки, обов'язково згадується 

Шеньчженьська СЕЗ. Місце Шеньчженя в китайській економічній структурі 

добре пояснюється китайським прислів'ям “Шеньчжень вчиться у Гонконга, 

Гуандун у Шеньчженя, а у Гуандуна – вся країна” [77]. 

У 1981 р. на частку створених до того моменту чотирьох СЕЗ припадало 

60% припливу ПІІ в Китай, причому 51% ПІІ припали на Шеньчжень, на інші 

зони – приблизно по 3% сукупного припливу ПІІ в країну. До кінця 1985 р. 

на чотирьох СЕЗ припадало 20% сукупних ПІІ (близько 1,2 млрд. дол.). 
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Китайські вкладення в СЕЗ були значно вище, ніж іноземні інвестиції [78]. І, 

перш за все, вони здійснювалися в інфраструктуру та підприємства. Коли 

став очевидний позитивний досвід роботи перших СЕЗ, аналогічні 

сприятливі режими діяльності були забезпечені підприємцям у 14 

прибережних містах Китаю, потім – і в інших регіонах країни. 

У 1995 р. сумарний обсяг зовнішньоторговельних операцій п'яти СЕЗ 

досяг 55 млрд. дол., тобто близько 20% всього зовнішнього товарообігу КНР. 

У них було зареєстровано близько 40 тис. підприємств з іноземними 

інвестиціями – 15% від їхньої загальної кількості в Китаї. Інвестовані в СЕЗ 

іноземні капітали становили близько 20 млрд. дол., або близько 12% всіх 

залучених в КНР ПІІ. З 2000 по 2010 рр. на прикладі Шеньчженя економічне 

зростання спостерігалося в 4,4 рази, а з 1979 р по 2010 р – в 4852 рази (у 

поточних цінах). ВВП Шеньчжень в 2010 р становив 146 млрд. дол. [36]. 

Основними критеріями функціонування СЕЗ, які були прийняті ще в 

1980 р і діють досі, є: 

 особлива законодавча база, що сприяє залученню іноземного капіталу, 

передової техніки й технології, оволодіння досвідом управління, підготовка 

національних кадрів; 

 доступ до міжнародних транспортних коридорів, переважно до 

морських, трансокеанських; 

 комфортні умови діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, 

що передбачає пільгове оподаткування та полегшене виведення прибутку; 

 мобілізація фінансових можливостей китайської еміграції; 

 експортоорієнтованість підприємств СЕЗ, збільшення експортної 

валютної виручки; 

 ефективне використання природних ресурсів; 

 стимулювання економічних реформ, розвитку економіки країни в 

цілому, передача передової зарубіжної технології та досвіду управління у 

внутрішні райони країни; 
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 забезпечення прискореного розвитку тих регіонів країни, де розміщені 

СЕЗ всіх типів; 

 більша незалежність у міжнародному співробітництві; 

 досить високий ступінь самостійності місцевої влади в адаптації 

регламентуючих положень і правил до місцевих умов при відповідальності за 

результат; 

 створення “буферів” у зв'язку з поверненням Гонконгу (1997 р.) і 

Макао (1999 р.), а в перспективі й Тайваню; 

 самостійність резидентів СЕЗ при визначенні сфери діяльності, якою 

вони будуть в них займатися, в рамках існуючого законодавства і правил. 

У функціонування СЕЗ закладалися так звані “чотири принципи”: 

залучення та використання іноземного капіталу; основними економічними 

формами є китайсько-іноземні спільні підприємства та партнерства, а також 

повністю іноземні підприємства; виробництво в першу чергу 

експортоорієнтованої продукції; економічна діяльність передусім 

визначається ринком. 

Прийнята система стимулів в СЕЗ для залучення іноземних інвестицій 

включала: 

 зменшення ставок митних зборів або їх відсутність; 

 відсутність імпортних квот; 

 лібералізацію або відсутність валютного контролю; 

 необмежену репатріацію прибутку; 

 зниження обмежень на іноземну власність; 

 зниження бюрократичних бар'єрів; 

 розвинену інфраструктуру; 

 спрощення адміністративних правил з відносною незалежністю місцевих 

планових органів; 

 прямий доступ до планових структур провінційного та центрального рівня; 
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 “податкові канікули” й податкову знижку до 0% на виробничі матеріали; 

 самостійність при прийомі на роботу і звільненні працівників; 

 підвищені нормативи на амортизаційні відрахування; 

 узгоджені обмеження доступу на китайський внутрішній ринок для 

товарів, вироблених в зоні; 

 надання дозволу на проживання, дозволу на роботу і податкових пільг для 

іноземців, що працюють в зоні. 

Щодо підприємств-резидентів СЕЗ застосовується пільгова ставка 

податку на прибуток і 5-річні “податкові канікули” з повним або частковим 

звільненням від сплати даного податку (перші 2 роки – податок не 

стягується, наступні 3 роки – 50% від діючої ставки). До 2008 р. пільгова 

ставка податку на прибуток становила 15% (на інших китайських 

підприємствах поза пільгових зон – 33%). Відповідно до Повідомлення № 39 

Держради КНР “Про перехідну політику надання пільг щодо податку на 

прибуток підприємств” від 26 грудня 2007 р. для підприємств-резидентів СЕЗ 

з 1 січня 2008 р. введений 5-річний перехідний період на нові ставки 

зазначеного податку: у 2008 р. – 18%, 2009 р. – 20%, 2010 р. – 22%, 2011 р. – 

24%, 2012 р. – 25%. Дане правило поширюється тільки на резидентів, які 

були зареєстровані в СЕЗ до 15 березня 2007 р. і раніше користувалися 

пільговою ставкою податку у розмірі 15%. Відносно “нових” резидентів СЕЗ, 

зареєстрованих після 15 березня 2007 р., з 1 січня 2008 р. діє єдина для всіх 

підприємств КНР нова ставка податку на прибуток у розмірі 25% [23; 27]. 

Важливо відзначити, що система стимулів для іноземних інвесторів діє не 

тільки в межах зазначених СЕЗ. 

Кожна з шести СЕЗ була створена на основі відповідного акта Уряду 

КНР, конкретні запитання їхньої діяльності регулюються спеціальними 

правилами й положеннями, прийнятими на рівні місцевої влади з правами 

провінційного рівня. Іноземний інвестор, який має намір інвестувати в ту чи 

іншу СЕЗ, повинен слідувати положенням “Каталогу галузей – керівництва 
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для іноземних інвестицій” на предмет відповідності запропонованого ним 

проекту чинному в СЕЗ законодавству. На сайтах адміністрацій СЕЗ 

опублікована детальна інформація про дозволені форми іноземної 

присутності в зонах, процедури створення компаній з іноземним капіталом, 

необхідні для реєстрації документи, режим оподаткування, митний, 

експортно-імпортний режими та ін. 

Практика функціонування китайських СЕЗ та інших районів з пільговим 

інвестиційним кліматом продемонструвала безсумнівні успіхи. До числа 

досягнень СЕЗ в Китаї як китайські, так і зарубіжні фахівці відносять високі, 

стійкі темпи економічного зростання, великі обсяги залучених в зони 

іноземних інвестицій, значне підвищення продуктивності праці і, нарешті, 

суттєве зростання рівня життя населення [79]. 

СЕЗ в КНР, крім загальних цілей, в цілому є експериментом з 

використання ринкових відносин в умовах переважання державної власності. 

Швидкий перехід до ринкового господарства був визнаний у Китаї 

неприйнятним, загрозливим серйозними потрясіннями для соціально-

економічного розвитку країни в цілому. Специфіка китайського досвіду 

регулювання СЕЗ полягає в тому, що вони для сучасного Китаю є чимось 

більшим, ніж спеціальні райони по стимулюванню іноземного і вітчизняного 

підприємництва, залученню інвестицій, прискореному розвитку тих чи інших 

галузей. У СЕЗ Китаю відбувається становлення й обкатка, як вказують 

китайські економісти, економічної моделі, за якою у XXI ст. буде жити 

практично весь Китай [36]. 

Так, наприклад, в Шеньчженьській СЕЗ з 1980 по 2012 рр. ВВП 

збільшився з 270 млн. юанів до 1031 млрд. юанів. Щорічний приріст склав 

37,1%. ВВП на душу населення зріс з 835 юанів до 98 тис. юанів. Щорічний 

приріст склав 47,4%. Зовнішньоторговельний оборот – з 18 млн. збільшився 

до 402,5 млрд. юанів. Щорічний приріст склав 31,2%. Доходи до місцевого 

бюджету зросли з 30 млн. юанів до 124 млрд. юанів. Щорічний приріст склав 
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27,4% (докладніше див. табл. 2.9). У масштабах всієї країни ефект від дії всіх 

СЕЗ був не менш вражаючий. У 2011 р. загальна площа шести найбільших 

СЕЗ Китаю склала 154 тис. кв. км, ВВП дорівнював 1854,5 млрд. юанів, 

загальний дохід в бюджет склав 611 млрд. юанів, зовнішньоторговельний 

оборот – 565,8 млрд. юанів. Таким чином, займаючи всього 0,62% від 

загальної площі КНР, на ці 6 СЕЗ припадало 6% ВВП, 7% доходів бюджету 

та 18,6% сукупного зовнішньоторговельного обороту країни [15]. 

На розвиток СЕЗ Китаю сприятливо вплинули як об'єктивні фактори: 

дешевизна і надлишок робочої сили; сприятливе географічне положення 

(вихід до моря, наявність портів), близькість Гонконгу, Макао й Тайваню; 

наявність сприятливих природних ресурсів для розвитку туризму, металургії, 

тропічного землеробства; так і суб'єктивні: курс на реформи та відкритість, 

взятий з 1978 р.; юридичні гарантії для іноземного капіталу; економічні 

пільги; приплив ресурсів з усієї країни для розвитку зон. 

Таблиця 2.9 

Динаміка основних економічних показників Шеньчженьської СЕЗ у 

1980 – 2012 рр. 

Рік ВВП 

(млрд. 

юанів) 

ВВП на 

душу 

населення 

(юанів) 

Валовий 

промисловий 

дохід (млрд. 

юанів) 

Обсяг 

зовнішньої 

торгівлі (млрд. 

дол. США) 

Дохід в 

бюджет 

(млрд. 

юанів) 

1980 0,27 835 0,106 0,018 0,030 

1981 0,498 1417 0,267 0,028 0,088 

1982 0,826 2023 0,388 0,025 0,092 

1983 1,312 2512 0,760 0,786 0,156 

1984 2,342 3504 1,721 1,073 0,294 

1985 3,902 4809 2,467 1,306 0,629 

1986 4,165 4548 3,402 1,85 0,742 

1987 5,590 5349 5,583 2,56 0,857 

1988 8,698 6477 10,127 3,44 1,465 

1989 11,566 6710 14,775 3,75 2,287 

1990 17,167 8724 22,022 15,70 2,170 

1991 23,666 10746 31,540 19,48 2,733 

1992 31,732 12707 43,470 23,58 4,296 

1993 45,315 15005 68,970 28,204 6,725 
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1994 63,467 16954 110,141 34,983 7,440 

1995 84,248 19550 129,221 38,770 8,802 

1996 104,844 22498 153,060 39,053 13,118 

1997 129,742 25675 181,757 45,009 14,477 

1998 153,475 27701 215,738 45,274 16,449 

1999 180,402 29747 244,359 50,428 18,479 

2000 218,745 32800 307,153 63,940 22,192 

2001 248,249 34822 374,767 68,611 26,249 

2002 296,952 40396 468,236 82,732 26,593 

2003 358,572 47029 679,765 117,399 29,084 

2004 428,214 54236 858,883 147,282 32,147 

2005 492,690 60801 1017,454 182,860 41,238 

2006 568,439 69450 1227,848 237,411 50,088 

2007 680,157 79645 1436,478 287,533 65,806 

2008 778,68 89814 1586,011 299,970 80,036 

2009 820,13 92100 1548,408 270,050 88,100 

2010 951,09 91893 1821,175 346,749 110,682 

2011 952,16 91651 1828,012 384,657 117,378 

2012 1031,25 98712 1904,421 402,523 124,011 

Джерело: Вэнь Ц. Б. Доповідь про роботу уряду в 2012 році 

[Електронний ресурс] / Цзя Бао Вэнь // Офіційний сайт Центрального 

народного уряду КНР. (Китайською мовою). – Режим електронного доступу: 

http://www.gov.cn/test/2012-02/15/content_2067314.htm. 

 

Правом приймати місцеві рішення з усіх економічних питань СЕЗ з 

наступним затвердженням ПК ВРНП і Держрадою КНР володіють збори 

народних представників провінцій Гуандун, Фуцзянь і Хайнань. 

Головними особливостями китайських СЕЗ є: 

1. Самостійний економічний розвиток на основі принципів ринкового 

регулювання. 

2. Опора на іноземні капіталовкладення. Цей принцип декларується, але 

реалізувати його поки не вдалося. Так, за 80-і рр. в Шеньчжені бюджетні 

асигнування склали 10% всіх інвестицій, кошти центральних і провінційних 

відомств, а також китайських підприємств – 7%, накопичення самої зони – 

37%, внутрішні кредити – 22%, іноземні капіталовкладення – 24% [36; 78]. 

http://www.gov.cn/test/2012-02/15/content_2067314.htm
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3. Головний сучасний галузевий пріоритет – промисловість (до 1989 р. 

Китай йшов практично на будь-які іноземні інвестиції в СЕЗ). 

4. Експортна орієнтація виробництва, широке залучення імпортної 

сировини. 

Юридичні засади створення та функціонування СЕЗ: 

1. Курс на залучення іноземних інвестицій, закріплений в Конституції 

КНР 1982 р. 

2. Статус перших чотирьох СЕЗ регулюється рішеннями ВРНП про їх 

створення, Хайнаня – спеціальним рішенням Держради КНР. Статус кожної 

із зон техніко-економічного розвитку був визначений рішенням Держради 

КНР про її створення, а району Пудун – пакетом з 9 документів, 

затверджених Держрадою і урядом Шанхая. 

3. Єдиного закону по СЕЗ не існує, але в цілому по них прийнято понад 

30 законодавчих і нормативних актів. 

4. Правом приймати місцеві положення з усіх економічних питань СЕЗ з 

подальшим затвердженням ПК ВРНП і Держрадою КНР мають збори 

народних представників провінцій Гуандун, Фуцзянь і Хайнань. Всі п'ять зон 

мають права провінційних урядів у сфері економічного регулювання та 

видання регулюючих нормативних актів. 

“Межа” капіталовкладень в об'єкти виробничого призначення, 

самостійно затверджених СЕЗ – 30 млн. дол. На суму понад цю потрібна 

згода Держради КНР. Для порівняння владі провінційного рівня в КНР 

надано право затверджувати об'єкти з іноземними інвестиціями з загальними 

капіталовкладеннями до 30 млн. дол. Іншими словами, при створенні 

великого підприємства поза СЕЗ інвестор повинен пройти ланцюжок 

міських, а потім провінційних органів, у СЕЗ ж питання вирішується міською 

владою. 

Питома вага інвестицій іноземного учасника відповідно до законів 

повинна становити не менше 25% статутного капіталу, інакше підприємство 
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не може мати статусу спільного підприємництва. Верхня межа участі не 

встановлюється. Дозволено створення підприємств, що цілком належать 

іноземному капіталу. Термін діяльності підприємства може не обмежуватися. 

Держава дає підприємствам гарантію від націоналізації. У КНР не 

вирішується створення змішаних підприємств, що порушують суверенітет і 

закони країни, що суперечать вимогам економічного розвитку Китаю, що 

забруднюють навколишнє середовище, а також таких, у контрактах яких є 

очевидна нерівність сторін. 

У СЕЗ переважає ринкове регулювання. Центральна влада встановлює 

лише кілька основних директивних показників: річний фінансовий дохід, 

обсяг виробництва та постачання з найважливіших видів промислової 

продукції, що одержується або постачається за централізованими каналами, 

стабільні протягом декількох років нормативи відрахувань до центрального 

бюджету, ліміти кредитної та грошової емісії. Уряди зон самостійні у 

питаннях запозичення коштів на світовому та внутрішньому кредитному 

ринках, розміщення за кордоном облігацій в рамках лімітів центрального 

уряду за умови, що ті самостійно відповідають по своїм зобов'язанням. 

Адміністрація СЕЗ і СП може самостійно приймати рішення про умови 

експорту готової продукції. Широко поширений прийом, коли експорт 

продукції лягає на іноземного партнера, тобто відповідальність за логістичну 

та реалізаційну діяльність лежить не на китайській стороні. При цьому дуже 

часто експортні ціни занижуються з метою переведення прибутків без сплати 

податків, що створює для китайської сторони певні проблеми (китайська 

сторона позбавлена можливості вивчати світову комерційну практику). При 

реалізації продукції на внутрішньому ринку СП може діяти самостійно або 

на комісійних засадах через посередницькі державні компанії (виняток 

становить продукція, що підлягає плановому розподілу). При цьому 

покупець зобов'язаний сплатити імпортне мито. На внутрішньому ринку, як 

правило, дозволяється реалізація високотехнологічної або імпортозамінної 



 116 

продукції. Право СП на постачання своєї продукції на внутрішньокитайський 

ринок і частка таких поставок в загальному обсязі виробництва 

обумовлюються в контракті пунктом про створення СП. 

СП, встановлюючи ціни на свою продукцію, що реалізується на 

внутрішньому ринку, зобов'язане враховувати рекомендації організацій, що 

контролюють ціни. Ціни на продукцію СП на світовому ринку повинні в 

основному відповідати цінам на аналогічні товари державних підприємств (в 

даний час створюються галузеві асоціації експортерів, що включають як 

китайські, так і іноземні підприємства, які наділені правом контролю за 

експортними цінами). 

З китайських підприємств в СЕЗ стягується такий же прибутковий 

податок, як з СП. Іноземному партнеру, що реінвестує в Китаї прибуток на 

термін не менше 5 років, повертається 40% від сплаченого прибуткового 

податку відповідно до реінвестованої частки. СП, що діють в 

низькорентабельних галузях (наприклад, у сільському господарстві), і СП, 

що створені у віддалених, відсталих районах, можуть отримати 15 – 30%-ву 

знижку з прибуткового податку на 10 років після 5-річного повного або 

часткового звільнення від його сплати. Юридична особа, що інвестувала 

понад 5 млн. дол., або надала передову технологію, або діюча на 

підприємстві з повільним оборотом капіталу, може звернутися з проханням 

про часткове або повне звільнення від податку [26]. 

При експорті продукції ПДВ та акцизи не стягуються. Також ПДВ не 

стягується: 

 з виробничого обладнання, що ввозиться іноземним учасником за 

рахунок своєї частки інвестицій; 

 з сировини, напівфабрикатів, деталей, запчастин, компонентів і 

пакувальних матеріалів, що імпортуються для виробництва продукції на 

експорт; 
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 з будь-якого виробництва експортних товарів, крім нафти, 

нафтопродуктів та іншої продукції, щодо якої встановлені особливі правила. 

У митних зонах дозволено ввезення будь-якої продукції без сплати 

торгово-промислового податку та митних зборів. При вивезенні цих товарів у 

внутрішні райони податок і мито стягуються в повному розмірі. У різних 

зонах місцеві влади можуть надавати спільним підприємствам додаткові 

податкові пільги за умови, що вони стосуються податків, що надходять до 

місцевих бюджетів (прибутковий податок, податок на транспортні засоби) 

або місцевий бюджет відшкодовує центральному кошти, недоотримані через 

пільги з ПДВ. 

Земельні ділянки можуть здаватися в оренду як на основі двосторонньої 

угоди, так і з аукціону. Ставки оренди коливаються в залежності від місця 

розташування ділянки та її призначення від 20 – 30 до 4000 – 5000 юанів за 1 

кв. м. Як правило, ставки за землю, що виділяються під промислові 

підприємства, в 8 – 10 разів нижчі, ніж під підприємства торгівлі та 

будівництво комерційного житла. Доходи від оренди землі надходять до 

держбюджету та зараховуються в особливий фонд міського будівництва та 

розвитку. 

У СЕЗ існують різні пільги при обрахунку плати за користування 

землею. Так, в Шеньчжені високотехнологічні підприємства звільняються від 

неї в перші 5 років, а в наступні 5 платять тільки 50%. У Чжухаї СП, що 

використовують високі технології, або малоприбуткові підприємства від неї 

звільняються. В Сямені плата за землю скорочена вдвічі на кошторисний 

період будівництва, а для зарубіжних китайців – на весь його строк. 

Іноземним інвесторам на Хайнані надаються знижки в наступних випадках: 

при оренді гірських і неосвоєних ділянок (5 – 10%); при здійсненні 

високотехнологічних проектів (5 – 10%); при будівництві транспортної 

інфраструктури, вугільних шахт, електростанцій, водосховищ, закладів 

освіти та культури (10 – 15%); на здійснення сільськогосподарських проектів 
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при оренді гірських і неосвоєних ділянок (10 – 15%). Інвесторам з Гонконгу, 

Макао й Тайваню надаються додаткові пільги [56]. 

Всі розташовані на території СЕЗ банки мають право здійснювати 

операції з депозитами, акціями та іншими цінними паперами в інвалюті, 

можуть створювати ринки інвалюти. Їм дозволяється займати або давати в 

борг інвалюту іншим СЕЗ КНР. Іноземним банкам дозволено, крім 

представництв, відкривати відділення у СЕЗ. Найбільш широко представлені 

гонконгський “Hongkong and Shanghai Bank”, англійський “Standard Chartered 

Bank”, японський “Bank of Tokyo”. Іноземні банки орієнтовані на 

міжнародний бізнес, обслуговують іноземні та спільні підприємства. Коло 

дозволених їм операцій відносно вузьке, хоча в останні роки вжито заходів 

по його розширенню. Як правило, іноземним банкам заборонені операції в 

китайських юанях (за винятком відкриття трансфертних рахунків при 

здійсненні купівлі-продажу ВКВ за дорученням клієнтів). З 1997 р. банкам з 

іноземним капіталом, зареєстрованим у Пудуне, дозволено обмежене коло 

операцій з китайськими юанями. Відділення іноземних банків можуть 

займатися: фінансуванням зовнішньої торгівлі та окремих проектів; 

кредитуванням у валюті та прийомом депозитів від СП; валютними 

конверсійними операціями. Іноземним банкам дозволено, хоча й з 

обмеженнями, обслуговувати китайські підприємства та організації. 

В даний час СЕЗ значною мірою втрачають свою роль, яка покладалася 

на них на початковому етапі, а практика й методи їхньої роботи потребують 

суттєвого оновлення. Також спочатку планувалося, що основна діяльність 

СЕЗ спиратиметься здебільшого на іноземні вкладення, однак, незважаючи 

на те, що питома вага іноземних вкладень в підприємства в СЕЗ в цілому 

більше, ніж в інших районах Китаю, досягти повного опертя на іноземний 

капітал так і не вдалося. 

 

Висновки до розділу 2 
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Зміни в структурі зовнішньої торгівлі носять постійний характер і 

являють собою потік безперервних і різноманітних якісних і кількісних змін, 

що веде до зміни технологічних укладів, є необоротним процесом переходу з 

одного ступеня або стадії на іншу. Будь-яка зміна параметрів технологічного 

укладу призводить до виникнення певних змін економічних показників, які в 

сукупності перетворюють всю структуру промислового сектора економіки. 

Це закономірний зв'язок зміни елементів у зовнішній торгівлі Китаю 

здійснюється завдяки деяким факторам. Системоутворюючий вплив на 

перетворення структури надають постійно діючі ринкові механізми 

трансформації економіки країн через коливання попиту і пропозиції, 

механізми переливу капіталу з одних галузей в інші, галузеву структуру 

виробництва, існуючу енергосировинну базу, ціни. За допомогою даного 

процесу відбувається стимулювання найбільш ефективного використання 

всіх видів економічних ресурсів, а також зміни технологічного укладу, і 

відповідно виникає процес перетворення параметрів економічної структури. 

Фактором, що перетворює структуру економіки є глобалізація, вплив 

якої спостерігається через фрагментацію та інтернаціоналізацію 

промислового виробництва і лібералізацію міжнародної торгівлі та режимів 

капіталовкладень, що відбулося в останні три десятиліття й відкрило 

можливість використовувати нові технології в рамках усього світового 

господарства. Процес переріс у створення нових міжнародних норм, а потім і 

цілої системи правил, що діють в рамках всієї світової економічної системи. 

Структура зовнішньої торгівлі перебуває під впливом складної 

взаємопереплетеної мережі зв'язків ТНК. ТНК контролюють суттєву частину 

світового експорту через внутрішньофірмові торговельні операції. 

Найбільш суттєві деформації всередині структури викликають циклічні 

коливання економічної активності з різним періодом. Кожен з цих циклів 

суттєво впливає не тільки на темпи, а й на природу структурних деформацій. 
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Суттєве значення для зміни структури зовнішньої торгівлі має 

регіоналізація зовнішньоекономічних стосунків. Китай прагне до найбільш 

тісної регіональної інтеграції, яка допомогла б йому диверсифікувати 

експорт і зменшити залежність від ринків США та Європи. 

Наступним фактором, не менш важливим за масштабами, що 

викликають структурні зрушення, є стратегія економічного розвитку. За 

певних умов, виробництво продукції у відповідності з поставленими цілями 

може дати поштовх до ефективного розвитку окремих сфер економіки, 

завдяки чому поширюється вплив на якісне перетворення структури 

економіки. Ключовими джерелами виступає реалізація державних 

середньострокових і довгострокових цільових програм, спрямованих на 

глибокі структурні перетворення. 

Суттєвим фактором, що впливав на структурні зрушення у зовнішній 

торгівлі Китаю була валютно-курсова політика.  

Важливим фактором структурних зрушень у зовнішній торгівлі була 

політика створення та розвитку вільних економічних зон. 

Сучасна структура зовнішньоторговельних зв'язків КНР все більше 

відповідає фундаментальним тенденціям розвитку світового господарства, 

демонструючи високу конкурентоспроможність національної економіки і на 

зовнішніх, і на внутрішніх ринках. Практично всі галузі є 

конкурентоспроможними, і китайські виробники успішно конкурують з 

відповідною продукцією німецьких, американських і японських виробників. 

Все це свідчить про проведення якісної та своєчасної структурної політики, 

орієнтованої на досягнення стратегічних цілей розвитку економіки. 

Майже три чверті іноземного фінансування модернізації і 

реструктуризації Китаю приходили з “зовнішніх китайських економік” – 

Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню й Аоминю (Макао). Частка китайських 

інвестицій в іноземних країнах була ще вищою, оскільки значна частина 

решти чверті інвестицій йшла від бізнесу китайських діаспор, які займали 
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суттєві позиції у господарських структурах цілого ряду країн, що стимулює 

китайський бізнес регіону в материковому Китаї та слугує йому природною 

“інвестиційної гаванню”, яка буквально наповнює Китай з його ємним 

внутрішнім ринком інвестиціями. 

Досягнувши максимуму ПІІ у обробну промисловість у 2004 р., її частка 

поступово почала знижуватися. На фоні зниження частки обробної 

промисловості почали збільшуватися частки оптової та роздрібної торгівлі, 

нерухомості, лізингу і наданню бізнес послуг. Однак не зважаючи на 

відносне падіння обробної промисловості, як об'єктів вкладення ПІІ в цілому, 

різко зростає частка наукоємних галузей виробництва. 

Специфіка китайського досвіду створення та функціонування СЕЗ 

полягає в тому, що вони для сучасного Китаю є чимось більшим, ніж 

спеціальні райони по стимулюванню іноземного та вітчизняного 

підприємництва, залученню інвестицій, прискореному розвитку тих чи інших 

галузей, розвитку зовнішньої торгівлі. У СЕЗ Китаю відбувається 

становлення й обкатка економічної моделі, за якою у XXI ст. буде жити 

практично весь Китай. 
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РОЗДІЛ 3 

Геостратегічні та секторальні структурні зрушення  

у зовнішній торгівлі КНР 

 

3.1. Структурна параметризація зовнішньої торгівлі КНР у 

пореформений період 

 

Найбільш загальною тенденцією розвитку міжнародної торгівлі з 70-х 

рр. було практично безперервне збільшення її вартісних обсягів. Розвиток 

міжнародної торгівлі відбувався на тлі значної зміни місця і ролі окремих 

країн. 

Світовий експорт за період 1980 – 2012 рр. виріс з 2,0 трлн. дол. до 18,5 

трлн. дол., тобто більше ніж у 9 разів (див. табл. 3.1). Аналіз географічного 

розподілу міжнародної торгівлі показує, що важливою особливістю є вихід 

на провідну роль Китаю. Іншою особливістю є висока концентрація в 

міжнародній торгівлі десяти країн – Китаю, США, ФРН, Японії, Франції, 

Великобританії, Італії, Нідерландів, Канади та Бельгії, на які припадає трохи 

більше 50% світової торгівлі. 

Таблиця 3.1 

Динаміка світового експорту, млрд. дол. 

Роки Обсяг Роки Обсяг Роки Обсяг 

1980 2031.2 2001 6177.4 2009 12518.1 

1990 3483.0 2003 7526.9 2010 15283.5 

1995 5126.6 2005 10504.6 2011 18320.3 

1997 5573.6 2006 12128.6 2012 18402.2 

1998 5495.5 2007 13986.0   

2000 6426.9 2008 16137.2   

Джерело: складено автором за матерілами UNCTAD Handbook of 

Statistics. 2002. U.N.: N.Y. 2002. – Doc. D/STAT.27. – 439 p.; UNCTAD 

Handbook of Statistics. 2003. U.N.: N.Y. 2003. – Doc. D/STAT.28. – 449 p.; 

UNCTAD Handbook of Statistics. 2005. U.N.: N.Y. 2005. – Doc. D/STAT.30. – 

485 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2006-2007. U.N.: N.Y. 2007. – Doc. 

D/STAT.31. – 514 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2010. U.N.: N.Y. 2010. – 
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Doc. D/STAT.35. – 548 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2012. U.N.: N.Y. 

2012. – Doc. D/STAT.37. – 522 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2013. U.N.: 

N.Y. 2013. – Doc. D/STAT.38. – 522 p. 

 

За цей період експорт Китаю виріс з 18,1 млрд. дол. до 2 трлн. дол., 

тобто в 113 разів, а експорт Великого Китаю в який входять Китай, Гонконг і 

Макао – в 66 разів. Частка Китаю в прирості зовнішньої торгівлі за 

аналізований період була суттєвою і склала 12,4%, а Великого Китаю 15,3%. 

Вже у 2005 р. Великий Китай вийшов на перше місце за обсягами зовнішньої 

торгівлі у світі, а Китай – у 2007 р. Якщо у 1980 р на Китай припадало 0,9% 

експорту, то у 2012 р. – 11,1%, а Великого Китаю – відповідно 1,9 і 13,8%. 

Частка США за цей період скоротилася з 11,1% у 1980 р. до 8,4% у 2012 р., 

Франції – з 5,7% до 3,1%, Німеччини – з 9,5 до 7,6%, Великобританії – з 5,4% 

до 2,6%, Японії – з 6,4% до 4,3% (див. табл. 3.2). 

Показаний в цій таблиці географічний розподіл міжнародної торгівлі 

склався протягом декількох десятків років. Зміни географії міжнародної 

торгівлі носять тривалий еволюційний характер. Ці зміни викликаються, 

насамперед, розвитком продуктивних сил в різних країнах і регіонах і 

міжнародним поділом праці, що складається на цій основі. Разом з тим ці 

дані чітко демонструють те, що світова економіка і міжнародна торгівля це 

багатополярна система, в якій провідні ролі належать не одному-двом, а 

кільком десяткам держав. Ця обставина багато в чому визначає розвиток 

міжнародної торгівлі, пояснює торгові конфлікти, що періодично виникають 

і дозволяє правильно оцінити і прогнозувати розстановку сил у світовій 

економіці. 

Розвиток світової торгівлі завжди відображав циклічний хід розвитку 

світового господарства. Вартісні обсяги світової торгівля за аналізований 

період знижувалася тільки у 1998, 2001 і 2009 рр., відбиваючи світові кризові 

процеси (див. табл. 3.1). Циклічний характер розвитку світової торгівлі – це 

результат дії багатьох факторів. Серед них циклічний характер світового 



 124 

виробництва, зміни попиту на окремі групи товарів та послуги відповідні 

зміни цін, вплив науково-технічного прогресу та проривів у виробництві та 

обміні новими товарами. Однак для китайської зовнішньої торгівлі спад 

спостерігався тільки в 2009 р. 
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Таблиця 3.2 

Динаміка зовнішньої торгівлі провідних країн світу млрд. дол. 

а) експорт 
Країни 1980 1990 1995 1997 1998 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

США 225.6 393.6 584.7 688.7 682.1 781.1 729.1 907.2 1038.3 1163.0 1301.1 1056.8 1278.5 1480.3 1545.7 

Франція 116.0 216.6 284.9 302.1 320.6 327.6 323.4 463.2 495.4 551.1 613.7 482.8 523.8 596.5 568.9 

ФРН 192.9 410.1 523.8 512.9 543.8 551.8 571.6 970.5 1107.1 1319.4 1440.3 1115.5 1258.9 1474.0 1407.1 

Італія 78.1 170.5 234.0 240.4 245.8 240.5 244.5 373.0 416.5 499.2 540.5 405.3 447.3 523.3 500.7 

Велика 

Британія 110.1 185.3 242.0 280.4 273.9 285.4 272.7 384.3 448.3 438.5 470.3 353.5 416.0 502.5 474.5 

Японія 130.4 287.6 443.1 421.0 387.9 479.2 403.5 594.9 649.9 700.5 782.0 580.7 769.8 823.2 798.6 

Китай 18.1 62.1 148.8 182.8 183.7 249.2 266.1 762.0 969.4 1217.8 1428.7 1201.8 1577.8 1898.4 2048.7 

Китай, Гонконг 19.8 82.2 173.8 188.1 174.0 201.9 189.9 289.3 316.8 344.5 362.7 318.5 400.7 455.6 492.9 

Китай, Макао 0.5 1.7 2.0 2.1 2.1 2.5 2.3 2.5 2.6 2.5 2.0 1.0 0.9 0.9 1.0 

 

б) імпорт 

Країни 1980 1990 1995 1997 1998 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

США 257.0 517.0 770.9 869.6 944.4 1217.9 1179.2 1735.1 1918.1 2020.4 2169.5 1605.3 1969.2 2265.9 2335.5 

Франція 134.9 234.4 281.4 285.0 307.8 338.9 328.6 503.9 541.4 618.6 713.9 558.6 611.1 720.0 673.8 

ФРН 188.0 346.2 464.3 445.7 471.5 497.2 486.1 776.8 905.9 1053.6 1180.3 922.6 1054.8 1254.9 1167.2 

Італія 100.7 182.0 206.0 210.1 218.5 238.8 236.2 384.6 442.2 511.0 559.6 413.4 487.0 558.8 486.6 

Велика 

Британія 115.5 224.4 265.3 307.5 321.2 343.8 333.0 513.5 600.9 622.1 655.1 517.0 591.1 673.7 689.9 

Японія 141.3 235.4 335.9 338.8 280.6 379.7 349.1 514.9 579.6 619.8 762.6 550.5 694.1 855.4 885.8 

Китай 19.9 53.3 129.1 142.4 140.2 225.1 243.6 660.0 791.6 956.3 1131.6 1004.2 1396.2 1743.5 1818.4 

Китай, Гонконг 22.4 82.5 192.8 208.6 184.5 212.8 201.1 299.5 334.7 367.6 388.5 347.3 441.4 510.9 553.5 

Китай, Макао 0.5 1.5 2.0 2.1 2.0 2.3 2.4 3.9 4.6 5.4 5.4 4.6 5.6 7.9 9.0 
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Джерело: складено автором за матерілами UNCTAD Handbook of 

Statistics. 2002. U.N.: N.Y. 2002. – Doc. D/STAT.27. – 439 p.; UNCTAD 

Handbook of Statistics. 2003. U.N.: N.Y. 2003. – Doc. D/STAT.28. – 449 p.; 

UNCTAD Handbook of Statistics. 2005. U.N.: N.Y. 2005. – Doc. D/STAT.30. – 

485 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2006-2007. U.N.: N.Y. 2007. – Doc. 

D/STAT.31. – 514 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2010. U.N.: N.Y. 2010. – 

Doc. D/STAT.35. – 548 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2012. U.N.: N.Y. 

2012. – Doc. D/STAT.37. – 522 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2013. U.N.: 

N.Y. 2013. – Doc. D/STAT.38. – 522 p. 

 

Особливістю сучасного економічного розвитку Китаю є поєднання 

безумовної експортної орієнтації економіки з величезною ємністю 

поступально зростаючого внутрішнього ринку, причому перевагою є 

відсутність критичної залежності від експорту. Парадоксом розвитку 

економіки довгий час була структура його експорту, що складається з 

технологічно простих товарів. Виробники розвинених країн зосереджують 

зусилля на високотехнологічних товарах з високою доданою вартістю, йдучи 

з ринків технологічно простих товарів і сприяючи зниженню як конкуренції 

на цих ринках, так і захисних заходів проти їхнього імпорту. В результаті 

ринки частини таких простих товарів стають відносно доступними, і Китай 

проривався на них за рахунок дешевизни робочої сили та організованості 

зовнішньої експансії. Особлива доступність світових ринків для Китаю 

почалася після приєднання до СОТ у 2001 р. 

Вибухоподібному зростанню зовнішньої торгівлі Китаю сприяв ряд 

конкурентних переваг. 

Дешевизна робочої сили (навіть на тлі країн Південно-Східної Азії) – 

довготривалий чинник конкурентоспроможності через виняткову кількість 

сільського населення, що легко вивільняється. Тільки повністю або частково 

безробітні, тобто “резерв робочої сили першої черги”, перевищують за 

різними оцінками від 140 млн. чол. до 260 млн. чол. Завдяки дешевій робочій 

силі продуктивність праці в Китаї в середині 90-х рр. майже вдвічі 
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перевищувала рівень Малайзії та Тайваню і більш ніж в 3,5 рази – Південної 

Кореї. 

Важливий фактор успішності китайського експорту – те, що додана при 

виробництві простих товарів вартість, якою б невеликою вона не була, 

залишається в країні (або у китайських експортерів, що створюють основну 

частину доданої вартості при перепродажу простих товарів). При 

виробництві транснаціональними корпораціями технологічно складних 

товарів у країнах Південно-Східної Азії переважна частка доданої вартості 

вивозиться з країн-“виробників” у вигляді плати за комплектуючі, технології 

й особливо інтелектуальну власність, монопольне завищення ціни, яка 

служить ТНК інструментом присвоєння вартості, доданої їхніми 

контрагентами. 

Це свого роду “парадокс низьких технологій”. В епоху контролю за 

високими технологіями і присвоєння монопольної інтелектуальної ренти 

виробництво простих низькотехнологічних товарів може бути не менш, а в 

довгостроковому плані – і більш вигідним, ніж виробництво складних 

товарів, що не доповнене контролем за технологіями. Саме тому такий 

контроль є однією із стратегічних цілей Китаю, досягнення якої він 

домагається з усією притаманною йому послідовністю реалізації 

стратегічних цілей розвитку. 

“Парадокс низьких технологій” довгий час (поки китайський експорт 

залишався технологічно “простим”) робив його більш стійким до експорту 

інших, в той час більш розвинених країн регіону. Але і в подальшому, коли 

Китай перейшов до експорту значних обсягів високотехнологічної продукції, 

він зберіг стійке позитивне сальдо зовнішньої торгівлі з більшістю значущих 

для себе країн. 

Порівняно невелике негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами до реформ і на їх початку, що склало, наприклад, у 1980 р. майже 

2 млрд. дол., у подальшому реформуванні різко погіршилося. Приплив 
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інвестицій привів до збільшення інвестиційного імпорту, а робота на 

наповнення внутрішнього ринку на першому етапі не передбачала 

відповідного зростання експорту, – і негативне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами і послугами зросло у 1985 р. вже до 12,5 млрд. дол. (див. табл. 3.3). 

Проте вже у 1990 р. позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 8,7 

млрд. дол. Саме в цей період Ден Сяопін висунув стратегічний гасло “кидка 

на південь” і вже у 1995 р. позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Китаю 

зросло до 19,7 млрд. дол. 
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Таблиця 3.3 

Динаміка сальдо зовнішньої торгівлі провідних країн світу млрд. дол. 

Країни 1980 1990 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

США -31.4 -123.4 -186.1 -180.9 -262.2 -436.8 -450.1 -578.3 -827.9 -879.8 -857.4 -868.4 -548.6 -690.7 -785.6 -789.8 

Франція -18.9 -17.9 3.4 17.1 12.9 -11.3 -5.2 -6.8 -40.7 -46.0 -67.5 -100.1 -75.8 -87.3 -123.6 -104.9 

ФРН 4.9 64.0 59.5 67.2 72.3 54.6 85.5 146.9 193.8 201.2 265.9 260.0 192.9 204.1 219.1 239.8 

Італія -22.6 -11.5 28.0 30.3 27.3 1.8 8.3 1.8 -11.7 -25.7 -11.8 -19.1 -8.2 -39.7 -35.5 14.1 

Велика 

Британія -5.4 -39.1 -23.3 -27.1 -47.3 -58.4 -60.3 -93.7 -129.1 -152.6 -183.6 -184.9 -163.5 -175.1 -171.2 -215.5 

Японія -10.9 52.2 107.2 82.1 107.3 99.6 54.4 88.9 80.0 70.4 80.7 19.4 30.2 75.8 -32.2 -87.3 

Китай -1.8 8.7 19.7 40.4 43.5 24.1 22.5 25.5 102.0 177.8 261.5 297.0 197.6 181.5 154.9 230.3 

Китай, Гонконг -2.7 -0.3 -19.0 -20.6 -10.5 -10.9 -11.2 -8.1 -10.2 -17.9 -23.1 -25.8 -28.8 -40.7 -55.3 -60.6 

Китай, Макао 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 -0.1 -0.2 -1.4 -2.0 -2.8 -3.4 -3.7 -4.8 -7.1 -8.0 

Джерело: складено автором за матерілами UNCTAD Handbook of Statistics. 2002. U.N.: N.Y. 2002. – Doc. 

D/STAT.27. – 439 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2003. U.N.: N.Y. 2003. – Doc. D/STAT.28. – 449 p.; UNCTAD 

Handbook of Statistics. 2005. U.N.: N.Y. 2005. – Doc. D/STAT.30. – 485 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2006-2007. 

U.N.: N.Y. 2007. – Doc. D/STAT.31. – 514 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2010. U.N.: N.Y. 2010. – Doc. 

D/STAT.35. – 548 p.; UNCTAD Handbook of Statistics. 2012. U.N.: N.Y. 2012. – Doc. D/STAT.37. – 522 p.; UNCTAD 

Handbook of Statistics. 2013. U.N.: N.Y. 2013. – Doc. D/STAT.38. – 522 p. 
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Далі зростання мало стрімкий характер, який переходить у спад у 2000 – 

2003 рр., після якого було прийнято рішення про стимулювання на 

державному рівні зовнішньої експансії. Як демонстрація такого успішного 

виконання прийнятих рішень, позитивне сальдо досягло тоді, здавалося, 

неймовірних 300 млрд. дол. у 2008 р. Саме в той період, зіштовхнувшись з 

важко прогнозованою раніше проблемою інвестування зароблених коштів, 

Китай вклав колосальні кошти в державний борг США, ставши його 

найбільшим іноземним власником. Потім за рахунок загострення глобальної 

кризи, ревальвації юаня і стримуючих економіку заходів держави сальдо 

почало знижуватися: у важкому в економічному плані 2009 р. воно склало 

197,6 млрд., у 2010 р. в рамках політики гармонізації воно знизилося до 154,9 

млрд., а у 2012 р. вже спостерігався різкий стрибок до 230,3 млрд. дол. 

В США в цей час дефіцит платіжного балансу наблизився до 800 млрд. 

дол. І вони змушені були шукати кошти для фінансування свого дефіциту з 

валютних резервів, або із зовнішніх джерел шляхом іноземних запозичень. У 

якості основного США в останні десятиліття використовували другий 

варіант, оскільки відплив національної валюти за кордон, що відбувається в 

цьому випадку в країнах з конвертованою валютою, як правило, викликає 

падіння курсу валюти, її девальвацію з усіма наслідками, що з цього 

випливають. Необхідно також зазначити, що тривале негативне або 

позитивне сальдо торгового балансу спостерігається у великих державах, 

частка яких у світовій торгівлі становить кілька відсотків, відображується на 

стані всієї світової валютної, фінансової та торговельної системи. 

Краща ситуація з динамікою сальдо зовнішньої торгівлі спостерігалася 

тільки у ФРН. У Великій Британії спостерігалося стійке негативне сальдо. 

Навіть у Японії на рубежі 2010 р. стало спостерігатися негативне сальдо. 

Найбільш значущі напрямки експорту Китаю (зокрема через Гонконг) – 

Євросоюз і США, причому, якщо зустрічний європейський імпорт 

перевищується китайським експортом лише приблизно в півтора рази, то 
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американський – майже втричі. Це забезпечує Китаю значний “запас 

міцності” як в глобальній економіці, так і в світовій політиці і надійно 

захищає його від спроб тиску з боку США (які, врешті-решт, були змушені 

залишити свої спроби примусити Китай до ревальвації юаня, офіційно 

визнавши, що той, хоча і повністю ігнорує їх домагання, все ж не є 

“валютним маніпулятором”). Дефіцит двосторонньої американської торгівлі з 

Китаєм з моменту його виникнення залишається постійною проблемою для 

США. Значне позитивне сальдо Китай постійно підтримує і в торгівлі з 

Євросоюзом, в той час як з Японією, Південною Кореєю і країнами АСЕАН 

його імпорт перевищує експорт. 

У 2001 – 2013 рр. в експорті та імпорті Китаю спостерігалося зменшення 

концентрації перших десяти країн – основних партнерів за рахунок 

диверсифікації поставок. В основному спостерігалися суттєві зміни в десятці 

основних партнерів і то у другій її половині (див. табл. 3.4 і 3.5 і більш 

детально таблиці В.1 – В.7 Додатку В). 

Таблиця 3.4 

Головні країни-партнери по експортним поставкам з Китаю 

Роки Частка країн в експорті КНР 

2001 

 

США – 20,4, Гонконг – 17,5, Японія – 16,9, Республіка Корея – 4,7, 

ФРН – 3,7, Нідерланди – 2,7, Велика Британія – 2,5, Сінгапур – 2,2, 

Тайвань – 1,9, Італія – 1,5, …, Україна – 0,1 (64 місце) 

2002 США – 21,5, Гонконг – 18,0, Японія – 14,9, Республіка Корея – 4,8, 

ФРН – 3,5, Нідерланди – 2,8, Велика Британія – 2,5, Сінгапур – 2,1, 

Тайвань – 2,0, Малайзія – 1,5, …, Україна – 0,2 (50 місце) 

2003 США – 21,1, Гонконг – 17,4, Японія – 13,6, Республіка Корея – 4,6, 

ФРН – 4,0, Нідерланди – 3,1, Велика Британія – 2,5, Тайвань – 2,1, 

Сінгапур – 2,0, Франція – 1,7, …, Україна – 0,2 (47 місце) 

2004 США – 21,1, Гонконг – 17,0, Японія – 12,4, Республіка Корея – 4,7, 

ФРН – 4,0, Нідерланди – 3,1, Велика Британія – 2,5, Тайвань – 2,3, 

Сінгапур – 2,1, Франція – 1,7, …, Україна – 0,2 (45 місце) 

2005 США – 21,4, Гонконг – 16,3, Японія – 11,0, Республіка Корея – 4,6, 

ФРН – 4,3, Нідерланди – 3,4, Велика Британія – 2,5, Сінгапур – 2,2, 

Тайвань – 2,2, Російська Федерація – 1,7, …, Україна – 0,3 (39 місце) 

2006 США – 21,0, Гонконг – 16,0, Японія – 9,5, Республіка Корея – 4,6, 
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ФРН – 4,2, Нідерланди – 3,2, Велика Британія – 2,5, Сінгапур – 2,4, 

Тайвань – 2,1, Італія – 1,6, …, Україна – 0,4 (37 місце) 

2007 США – 19,1, Гонконг – 15,1, Японія – 8,4, Республіка Корея – 4,6, 

ФРН – 4,0, Нідерланди – 3,4, Велика Британія – 2,6, Сінгапур – 2,4, 

Російська Федерація – 2,3, Індія – 2,0, …, Україна – 0,5 (33 місце) 

2008 США – 17,6, Гонконг – 13,3, Японія – 8,1, Республіка Корея – 5,2, 

ФРН – 4,1, Нідерланди – 3,2, Велика Британія – 2,5, Російська 

Федерація – 2,3, Сінгапур – 2,3, Індія – 2,2, …, Україна – 0,5 (34 місце) 

2009 США – 18,4, Гонконг – 13,8, Японія – 8,1, Республіка Корея – 4,5, 

ФРН – 4,2, Нідерланди – 3,1, Велика Британія – 2,6, Сінгапур – 2,5, 

Індія – 2,5, Франція – 1,8, …, Україна – 0,3 (46 місце) 

2010 США – 18,0, Гонконг – 13,8, Японія – 7,7, Республіка Корея – 4,4, 

ФРН – 4,3, Нідерланди – 3,2, Індія – 2,6, Велика Британія – 2,5, 

Сінгапур – 2,1, Італія – 2,0, …, Україна – 0,4 (42 місце) 

2011 США – 17,1, Гонконг – 14,1, Японія – 7,8, Республіка Корея – 4,4, 

ФРН – 4,0, Нідерланди – 3,1, Індія – 2,7, Велика Британія – 2,3, 

Сінгапур – 2,1, Російська Федерація – 2,0, …, Україна – 0,4 (40 місце) 

2012 США – 17,2, Гонконг – 15,8, Японія – 7,4, Республіка Корея – 4,3, 

ФРН – 3,4, Нідерланди – 2,9, Індія – 2,3, Велика Британія – 2,3, 

Російська Федерація – 2,2, Сінгапур – 2,0, …, Україна – 0,4 (41 місце) 

2013 Гонконг – 17,4, США – 16,7, Японія – 6,8, Республіка Корея – 4,1, 

ФРН – 3,0, Нідерланди – 2,7, Велика Британія – 2,3, Російська 

Федерація – 2,2, В'єтнам – 2,2, Індія – 2,2, …, Україна – 0,4 (39 місце) 

 

У 2001 р. на першу десятку країн, на які припадав основний експорт 

Китаю припадало 74,0%, у 2002 р. – 73,6, 2003 р. – 72,1, 2004 р. – 70,9, 2005 

р. – 69,6, 2006 р. – 67,1, 2007 р. – 63,9, 2008 р. – 60,8, 2009 р. – 61,5, 2010 р. – 

60,6, 2011 р. – 59,6, 2012 р. – 59,8, 2013 р. – 59,6%. Частка першої десятки 

країн фактично знизилася на 14,4%. У першу шістку країн непорушно 

входили США, Гонконг, Японія, Республіка Корея, ФРН і Нідерланди. У 

2007 і 2013 рр. в першій десятці з'явилися Індія і В'єтнам, які потіснили 

Тайвань і Сінгапур. З різним рівнем успішності в окремі роки в десятці країн 

перебували Італія, Франція та Російська Федерація. Україна в експорті Китаю 

займала скромне місце, хоча з восьмого десятка країн по пріоритету вона 

стала входити в четвертий десяток країн. В цілому можна констатувати, що 

для Китаю пріоритетними є країни її оточення і регіону АТЕС. Основним 
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торговим партнером в китайському експорті аж до 2013 р. були США і тільки 

у 2013 р. на перші ролі виходить Гонконг, хоча з точки зору Великого Китаю 

це не має значення. 

У 2001 р. на першу десятку країн, на які припадав основний імпорт 

Китаєм припадало 70,4%, 2002 р. – 72,5, 2003 р. – 71,6, 2004 р. – 69,7, 2005 

р. – 62,7, 2006 р. – 61,3, 2007 р. – 59,8, 2008 р. – 58,1, 2009 р. – 59,6, 2010 р. – 

59,0, 2011 р. – 56,4, 2012 р. – 55,1, 2013 р. – 54,9%. Стійкі перші позиції в 

імпортних поставках займали Японія, Тайвань, США, Республіка Корея, ФРН 

і Малайзія. Основні поставки по імпорту до 2013 р. здійснювалися з Японії, а 

у 2013 р. на перше місце виходять постачальники з Південної Кореї (див. 

табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Головні країни-партнери по імпортним поставкам Китаю  

Роки Частка країн в імпорті КНР 

2001 

 

Японія – 17,6, Тайвань – 11,2, США – 10,8, Республіка Корея – 9,6, 

ФРН – 5,7, Гонконг – 3,9, Російська Федерація – 3,3, Малайзія – 2,5, 

Австралія – 2,2, Сінгапур – 2,1, …, Україна – 0,3 (42 місце) 

2002 Японія – 18,1, Тайвань – 12,9, Республіка Корея – 9,7, США – 9,2, 

ФРН – 5,6, Гонконг – 3,6, Малайзія – 3,1, Російська Федерація – 2,8, 

Сінгапур – 2,4, Австралія – 2,0, …, Україна – 0,2 (40 місце) 

2003 Японія – 18,0, Тайвань – 12,0, Республіка Корея – 10,4, США – 8,2, 

ФРН – 5,9, Малайзія – 3,4, Гонконг – 2,7, Сінгапур – 2,5, Російська 

Федерація – 2,4, Таїланд – 2,1,…, Україна – 0,3 (39 місце) 

2004 Японія – 16,8, Тайвань – 11,5, Республіка Корея – 11,1, США – 8,0, 

ФРН – 5,4, Малайзія – 3,2, Сінгапур – 2,5, Російська Федерація – 2,2, 

Гонконг – 2,1, Таїланд – 2,1, …, Україна – 0,2 (47 місце) 

2005 Японія – 15,2, Республіка Корея – 11,6, Тайвань – 11,3, США – 7,4, 

ФРН – 4,7, Малайзія – 3,0, Сінгапур – 2,5, Австралія – 2,5, Російська 

Федерація – 2,4, Таїланд – 2,1, …, Україна – 0,1 (54 місце) 

2006 Японія – 14,6, Республіка Корея – 11,3, Тайвань – 11,0, США – 7,5, 

ФРН – 4,8, Малайзія – 3,0, Австралія – 2,4, Таїланд – 2,3, Філіппіни – 

2,2, Сінгапур – 2,2, …, Україна – 0,1 (65 місце) 

2007 Японія – 14,0, Республіка Корея – 10,9, Тайвань – 10,6, США – 7,3, 

ФРН – 4,7, Малайзія – 3,0, Австралія – 2,7, Філіппіни – 2,4, Таїланд – 

2,4, Російська Федерація –  2,1, …, Україна – 0,1 (65 місце) 

2008 Японія – 13,3, Республіка Корея – 9,9, Тайвань – 9,1, США – 7,2, ФРН 
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– 4,9, Австралія – 3,3, Малайзія – 2,8, Саудівська Аравія – 2,7, 

Бразилія – 2,6, Таїланд – 2,3, …, Україна – 0,1 (61 місце) 

2009 Японія – 13,0, Республіка Корея – 10,2, Тайвань – 8,5, США – 7,7, 

ФРН – 5,5, Австралія – 3,9, Малайзія – 3,2, Бразилія – 2,8, Таїланд – 

2,5, Саудівська Аравія – 2,3, …, Україна – 0,2 (50 місце) 

2010 Японія – 12,7, Республіка Корея – 9,9, Тайвань – 8,3, США – 7,3, ФРН 

– 5,3, Австралія – 4,4, Малайзія – 3,6, Бразилія – 2,7, Таїланд – 2,4, 

Саудівська Аравія – 2,4, …, Україна – 0,2 (59 місце) 

2011 Японія – 11,2, Республіка Корея – 9,3, Тайвань – 7,2, США – 7,0, ФРН 

– 5,3, Австралія – 4,7, Малайзія – 3,6, Бразилія – 3,0, Саудівська 

Аравія – 2,8, Російська Федерація – 2,3, …, Україна – 0,2 (54 місце) 

2012 Японія – 9,8, Республіка Корея – 9,3, США – 7,3, Тайвань – 7,3, ФРН – 

5,1, Австралія – 4,7, Малайзія – 3,2, Саудівська Аравія – 3,0, Бразилія 

– 2,9, Південна Африка –  2,5, …, Україна – 0,2 (59 місце) 

2013 Республіка Корея – 9,4, Японія – 8,3, Тайвань – 8,0, США – 7,8, 

Австралія – 5,1, ФРН – 4,8, Малайзія – 3,1, Швейцарія – 2,9, Бразилія 

– 2,8, Саудівська Аравія –  2,7, …, Україна – 0,2 (56 місце) 

 

В імпорті досить новим явищем є вихід на провідні ролі Австралії, 

Бразилії та Саудівської Аравії, що в основному пояснюється розширенням 

поставок первинних ресурсів. Україна в імпорті Китаю, як і в експорті, 

займала скромне місце, перемістившись з четвертого десятка в шостий 

десяток країн за пріоритетністю імпортних поставок. В цілому можна 

констатувати, що для Китаю пріоритетними, як і при експорті, є країни її 

оточення і регіону АТЕС. Таким чином і при експорті, і при імпорті 

гравітаційні залежності зовнішньоторговельних постачань превалюють. 

Структура експорту КНР стрімко поліпшувалася. Якщо до початку 

реформ частка сировинних товарів у ньому становила 55%, а промислових – 

45% (при незначному обсязі самого експорту), то вже у 1980 р. їх частки 

приблизно зрівнялися, і це співвідношення зберігалося до 1985 р., після якого 

почалося стрімке зростання частки промислових товарів. У 1990 р. вона 

досягла 3/4, а з 1990 р. впевнено перевищує 90%. За цим показником 

структура китайського експорту цілком відповідає структурі експорту 

високорозвинених країн. 
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Частка сільгосппродукції в експорті Китаю впала з 24,3% у 1980 р. до 

16,5% у 1990 р. і всього лише 3,3% у 2010 р.; частка палива і мінеральних 

ресурсів, відповідно, – з 27,5 до 10,8 і 2,3%. У той же час питома вага 

продукції обробної промисловості зросла з 48,2% в 1980 р. до 72,7% у. 1990 

р. і 93,7% у 2010 р. (див. табл. Г.1 – Г.2 Додатку Г і  табл. Д.1 – Д.12). 

З 1985 по 2001 рік експорт машинобудування та електроніки виріс більш 

ніж в 75 разів (вже у 1995 р. це стало головною статтею національного 

експорту), до 2007 р. – ще майже в 6 разів. Їх частка в загальному обсязі 

експорту збільшилася з 6% у 1985 р. до 44,6% у 2001 р. і 56,6% у 2007 р., 

після чого залишається приблизно на цьому ж рівні. З нетто-імпортера цієї 

продукції Китай вже у 2006 р. перетворився на нетто-експортера, ставши в 

прямому сенсі слова “майстернею світу”, про що свідчить й імпорт легкових 

автомобілів до Європи, китайських автобусів до Російської Федерації. 

Частка високотехнологічного експорту в загальному обсязі китайського 

експорту зросла з 5% у 1992 р. до 9% у 1995 р. до більш ніж 14% у 2000 р., 

28% у 2005 р. і з того часу коливається на цьому рівні, хоча необхідно 

зазначити, що поняття “високі технології” постійно оновлюється в силу 

стрімкого прогресу й морального старіння колишніх досягнень. 

Питома вага Китаю у світовій торгівлі продукцією машинобудування 

зросла з 3% у 2000 р. до 12% у 2012 р. Одночасно частка США знизилася за 

той же час з 25 до 17%, а Японії зменшилась з 21 до 16%. Таким чином, 

Китай став четвертим за вартісними обсягами у світовій торгівлі 

машинобудівної продукції – після зазначених країн і лідера, Євросоюзу, 

частка якого за “нульові” роки зросла з 34 до 37%. 

Китай перевершив США і Євросоюз за обсягом експорту 

високотехнологічних товарів (зрозуміло, з урахуванням виробленої в ньому 

продукції західних ТНК). Обсяг такого експорту зріс за останні 20 років з 10 

до 500 млрд. дол. 
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Продуктивність праці в китайському машинобудуванні становить зараз 

приблизно половину європейської, але з початку XXI ст. вона росте в 

середньому більш ніж на 12% на рік, кардинально випереджаючи США, 

Євросоюз і Японію, де вона знизилася за останні роки. 

Збільшення експорту машин й устаткування значно випереджає 

зростання їх імпорту, в результаті чого дефіцит зовнішньої торгівлі в цій 

сфері скоротився з 2000 р. з 70 до 5 млрд. дол. 

Китайське машинобудування забезпечує все більшу частину потреб 

країни. Питома вага імпорту на внутрішньому ринку машинобудівної 

продукції знизилася з 36 до 15%, що значно нижче, ніж в Японії, Євросоюзі 

та США (в яких імпорт даної продукції досягає 38%). 

При цьому частка імпорту продовольчих товарів в загальному обсязі 

китайського імпорту вже у 2007 р. становила лише 1,7%. Частка рослинних і 

тваринних масел, жирів і воску становила 0,6%, а напоїв і тютюну – 0,2%. 

Таким чином, Китай практично звільнився від залежності від імпорту 

продовольчих товарів. Головна стаття товарного імпорту (майже 40%) – 

машини та устаткування. 

Стрімке зростання Китаю в умовах обмеженості його власної ресурсної 

бази все більшою мірою забезпечується зовнішніми поставками сировини. На 

його частку припадає, зокрема, дві третини світового імпорту залізної руди 

(що вкрай неефективно, тому що значно ефективніше організувати її 

переробку “на місці”, – проте забезпечення зайнятості для Китаю є найбільш 

важливим завданням, ніж забезпечення ефективності, як комерційної, так і 

екологічної), половина імпорту соєвих бобів і третина – металів. 

Природно, розширення імпорту (за яким йдуть китайські капітали, які 

прагнуть придбати відповідні джерела поставок) веде до неухильного 

зростання економічного, а за ним і політичного впливу Китаю (іншою 

причиною розширення його іноземних інвестицій є необхідність раціонально 
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використовувати зароблену країною валюту, яка при цьому неухильно 

знецінюється). 

Зокрема, в Африці китайські корпорації увійшли в коло найбільших 

інвесторів в гірничодобувній промисловості та інфраструктурі (в останній на 

їх частку припадає 12% підрядних робіт), а в Латинській Америці 

кон'юнктура внутрішнього китайського ринку вже давно розглядається як 

значущий фактор економічного циклу. Наприклад, за оцінками МВФ, різке 

гальмування промислового зростання в Китаї (так звана “жорстка посадка”) 

призведе до здешевлення ключових сировинних товарів на 20 – 30%, що 

призведе до уповільнення економічного зростання (а то і перехід в 

економічний спад), бюджетні та боргові кризи в цілому ряді країн. Наслідки 

цього для регіону будуть цілком порівнянні з наслідками загострення 

глобальної кризи після краху Lehman Brothers у вересні 2008 р. 

Принципово важливо, що Китай, розвиваючись в цілому в рамках 

адаптованої до сучасності й національної культури радянської моделі 

планування, докладає колосальних зусиль для забезпечення своєї 

економічної незалежності, що передусім виражається в наполегливій і 

послідовній політиці імпортозаміщення, причому далеко не тільки у 

високотехнологічних секторах. Зокрема, одним із предметів гордості Китаю є 

неухильне зниження залежності від імпорту продовольчих товарів (у 2013 р. 

коефіцієнт самозабезпечення продовольством досяг 97%, а імпорт зерна впав 

до не суттєвих з точки зору споживання значень – трохи більше 14 млн. т 

завдяки гарним врожаям в останні роки). 

Тому потенційним експортерам не варто плекати ілюзій щодо 

можливостей розвитку за рахунок доступу на китайський, що здається 

неосяжним, ринок, який стрімко розширюється. На цей ринок можна 

прорватися з великими труднощами і не обов'язково надовго і тільки з 

товарами, що не піддаються відтворенню в китайських умовах. 
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Завдяки цій політиці друга (а за деякими оцінками, заснованим на 

перерахунку за паритетом купівельної спроможності – вже й перша) 

економіка світу займає в світовому імпорті споживчих товарів лише близько 

2%. Принципово важливо те, що якщо ця частка раптом почне 

збільшуватися, це стане наочною ознакою нездатності китайської держави 

реалізувати власні пріоритети і, відповідно, ознакою майбутнього краху 

китайської економіки. 

Поки ж політика імпортозаміщення та зміцнення економічного 

суверенітету Китаю залишається в цілому успішною. При всій величезній і 

зростаючій залежності від імпортної сировини, питома вага Китаю в 

світовому імпорті в довгостроковому плані знижується, і стала помітно 

меншою його частка у світовому споживанні. 

Методів імпортозаміщення досить багато, вони різноманітні і, як 

правило, носять неявний характер (наприклад, труднощі бюрократичних 

звичаїв і створення внутрішньокитайських великих роздрібних і 

розподільних мереж, що є досить серйозним, хоча й невизнаним в цій якості 

торговим бар'єром). В результаті зарубіжні виробники намагаються 

переходити до виробництва всередині країни, щоб пристосуватися до 

споживчих переваг китайців і бути ближче до споживача. 

Проте в цілому вже не викликає сумнівів: “Зрушення частки світового 

споживчого попиту у бік Китаю автоматично не означатиме пропорційного 

збільшення світового імпорту споживчих товарів”. Корпорації третіх країн 

можуть отримати вигоди від збільшення китайського споживання насамперед 

не прямим імпортом в Китай, а лише входженням в технологічні ланцюжки 

власне китайських фірм, що працюють на внутрішній ринок [61]. 

Принципово важливим є те, що Китай здійснив докорінне оздоровлення 

структури своєї зовнішньої торгівлі не на традиційних для нерозвинених 

країн кабальних умовах, але зі збереженням значної (хоча і невеликої у 

порівнянні з розвиненими країнами, які отримують левову частку прибутку 
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за рахунок розробки технологічних принципів, дизайну і маркетингу) 

частини доданої вартості на території Китаю. З кінця 90-х рр. послідовно 

скорочується експорт товарів, що потребують спеціальних ліцензійних квот 

або передбачають спільний розподіл виробленого продукту. 

Неухильно підвищується ступінь локалізації експортованої продукції. 

Так, фахівці Світового банку і Університету Тафтса провели ретельний 

аналіз діяльності 5,3 тис. китайських компаній, що займаються 

процесінговим експортом (складання виробів із переважно імпортних 

комплектуючих з подальшим експортом) – на його частку припадає половина 

експорту Китаю, а у машинобудуванні – 80%. За їх оцінками, тільки за 2000 – 

2006 рр. питома вага доданої вартості в процесінговому експорті Китаю 

збільшилася з 35 до 49%, а в цілому в експорті країни – з 58 до 67%. 

За оцінками Р. Купмана з IТС, що використовує інші методики, частка 

доданої вартості в експорті Китаю зросла з 50% у 2002 р. (що було одним з 

найнижчих показників для найбільших експортерів) до 60% у 2008 р. У 

процесінговому експорті національна частка доданої вартості зросла з 21 до 

37%, у тому числі до 35% в споживчій електроніці і 17% – у комп'ютерній 

техніці [24]. 

У цілому значимість зовнішньоекономічних зв'язків для Китаю цілком 

природно стрімко зросла під час реформ, пов'язаних із залученням 

технологій та інтенсифікацією експорту. 

Максимального рівня ця залежність досягла напередодні загострення 

глобальної кризи наприкінці 2008 – початку 2009 р. Криза природним чином 

призвела до зменшення масштабів зовнішньої торгівлі, зокрема за рахунок 

суттєвого зниження цін, однак і вихід з неї супроводжувався зниженням 

залежності китайської економіки від зовнішньої торгівлі. Економічне 

зростання все більшою мірою забезпечувалося за рахунок внутрішнього 

попиту, а також інтенсифікації транскордонного руху капіталу: експансія 
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товарів частково замінювалася не менш енергійною експансією китайського 

капіталу. 

Звичайно, зіграли свою роль і кон'юнктурні зміни (здешевлення 

китайського експорту при подорожчанні імпорту), і стиснення в міру 

розвитку глобальної кризи основних ринків збуту. Так, на початку 2000-х рр. 

внесок експорту машин і устаткування в США в зростання сукупного 

експорту Китаю становив 10 – 15%, а після загострення глобальної кризи 

восени 2008 – навесні 2009 р. цей внесок скоротився лише до 5% через 

стиснення приватних інвестицій в США, особливо в житло. Імпорт же 

сировини Китаєм у той самий період збільшився як через розвиток 

економіки, так і завдяки збільшенню державних витрат для підтримки 

економічної активності [61]. 

Проте головною причиною ослаблення залежності Китаю від зовнішньої 

торгівлі стала все ж макроекономічна реструктуризація його економіки: рух 

від розвитку за рахунок експорту до модернізації на основі внутрішніх 

ресурсів. Принципово важливим фактором успішного розвитку Китаю у 

2000-і рр. стало відновлення з 2001 р., після “азійської фінансової 

(валютної)” кризи 1997 – 1999 рр. і драматичного балансування США на 

межі рецесії, зростання прямих зарубіжних інвестицій, який перевищив 20%. 

Компенсування погіршення ситуації у зовнішній торгівлі за рахунок імпорту 

не спекулятивного капіталу – покращений варіант “американської моделі” 

розвитку, що дозволяє прискорено розвивати технологічні сектори економіки 

і служить єдиним відомим шляхом до світового лідерства. 

Імпорт не спекулятивного капіталу підтверджує те, що при збереженні в 

цілому експортної орієнтації китайської економіки її залежність від експорту 

знижується і вже не є абсолютною. Основним механізмом економічного 

зростання став перехід раніше майже необмеженої робочої сили з села на 

промислові об'єкти. 
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Він супроводжувався відчутним підвищенням доходів населення і 

стимулював збільшення ємності споживчого ринку. Динаміка роздрібного 

товарообігу Китаю впевнено перевищує 10% (у 2010 р., наприклад, він виріс 

на 14,8%, у 2013 і 2014 рр. – на 13%) і супроводжувався не тільки кількісним 

зростанням споживання, а й оздоровленням його структури, зокрема за 

рахунок житла, автомобілів і туризму. Збільшення споживання населенням 

забезпечує неухильно зростаючу частину економічного зростання Китаю. 

Разом з тим у міру ускладнення виробленої Китаєм продукції та 

зростання загального технологічного рівня значення аграрного 

перенаселення як резерву економічного зростання стрімко знижується, так як 

ненавчений вчорашній селянин вже перестав бути робочою силою. Для того, 

щоб використовувати його на виробництві, його спочатку треба навчити 

досить складним операціям, – до того ж без жодних гарантій, що це 

навчання, в кінцевому підсумку, закінчиться успіхом. Однак, поки частка 

технологічно простих виробництв залишається високою, зайва робоча сила в 

селі залишається ресурсом виробництва і, по мірі її залучення на 

підприємства, сприяє зростанню споживання як фактора впевненого 

економічного зростання. 

 

3.2. Зміни пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі КНР після 

приєднання до СОТ 

 

Аналіз економічного розвитку Китаю показує, що він зумів отримати 

великі вигоди від приєднання до СОТ. Такий результат вражаючий у 

порівнянні з економічною динамікою таких країн, як Грузія, Україна, 

Молдова, Вірменія, Киргизстан, які також вступили до СОТ, проте їх 

приєднання показує більше мінусів, ніж плюсів. Багато галузей цих країн 

суттєво постраждали, і можливо ці країни були відкинуті назад в 
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економічному розвитку. Вони не змогли реалізувати повною мірою всі 

переваги від участі в цій міжнародній організації. 

Серйозною поступкою з боку Китаю було те, що США протягом 15 

років після приєднання КНР до СОТ будуть продовжувати розглядати 

китайську економіку в якості неринкової при проведенні антидемпінгових 

розслідувань. Крім того, протягом 12 років держави-члени СОТ мають право 

застосовувати захисні заходи щодо ряду товарів китайського експорту, а 

частина членів СОТ – і додаткові захисні заходи проти експорту китайського 

текстилю. Таким чином, реальний простір для експортної експансії, 

отриманий Китаєм як членом СОТ, на початковому етапі був відносно 

невеликим. 

Китай вступив до СОТ в грудні 2001 р., після довгих п'ятнадцятирічних 

переговорів у статусі країни, що розвивається і отримав: 

 право на перехідний період терміном в середньому 3 – 5 років для 

поетапного відкриття внутрішнього ринку, зниження імпортних мит; 

 право субсидувати своє сільське господарство в розмірі 8,5% від 

вартості продукції; 

 право субсидування внутрішнього виробництва, що не виробляє 

продукцію на експорт (в рамках домовленості з СОТ); 

 право збереження системи державної торгівлі, включаючи права 

держави встановлювати, а уряду регулювати ціни на основні види продукції; 

 право на збереження обмежень при відкритті сфери послуг для 

іноземного капіталу; 

 право на експортні мита на більш ніж 80 груп товарів, що припускає 

охорону природних ресурсів КНР. 

Основні зобов'язання, прийняті КНР перед СОТ включали: 

 приведення внутрішнього законодавства у відповідність з 

міжнародними нормами; 
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 дотримання антидемпінгових принципів СОТ; 

 забезпечення прозорості економічної політики; 

 дотримання положень СОТ про державну торгівлю; 

 надання зацікавленим компаніям протягом трьох років права на 

самостійну ЗЕД; 

 відмова протягом перехідного періоду від нетарифних бар'єрів; 

 розширення сфери застосування іноземного капіталу, включаючи 

банківську діяльність; 

 поетапне скасування системи квотування на продукцію промислового 

виробництва; 

 поступове скасування або суттєве скорочення існуючих тарифів на 

широкий спектр промислових товарів; 

 скасування обмеження на пайову участь іноземних компаній у 

спільних підприємствах, і територіальні обмеження на діяльність іноземних 

компаній, що спеціалізуються в цій області. 

Економіки КНР після вступу до СОТ розвивалася швидкими темпами, 

почала змінюватися структура виробництва і зовнішньої торгівлі, постійно 

зростала частка продукції з високою доданою вартістю. У 2011 р 

номінальний ВВП приблизно дорівнює 7,32 трлн. дол., що зробило Китай 

другою економікою світу після США. ВВП країни зріс у 2001 – 2012 рр. 

більше, ніж у 4 рази. Середній показник ВВП на людину збільшився з 8592 

юаня до 29670 юанів, запаси іноземної валюти зросли з 212,2 млрд. дол. 

США до 2850 млрд. дол., тобто в 13 разів [180– 190]. 

Аналіз товарної структури експорту у 2001 – 2012 рр. показав, що 

найбільш суттєво за цей період зросла частка машин, устаткування і 

транспортних засобів, а також виробів з чорних і кольорових металів. Це 

свідчить про зростання високотехнологічного сектора економіки в Китаї. 
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Вступ Китаю до СОТ вкрай гостро поставив проблему 

конкурентоспроможності китайських товарів, особливо продукції сільського 

господарства. Імпорт сільгосппродукції збільшився більш ніж удвічі. Експорт 

промислової продукції збільшився на чверть. Аналіз товарної структури 

експорту у 2001 і 2012 рр. показав, що найбільш суттєво за цей період зросла 

частка машин, устаткування і транспортних засобів, що свідчить про 

зростання високотехнологічного сектора економіки в Китаї. 

Якщо загальний експорт Китаю за даний період зріс в 6 разів, експорт 

машин, устаткування і транспортних засобів – в 8,2 рази, виробів з чорних і 

кольорових металів – в 7 разів, то продаж товарів традиційного експорту 

(текстиль, текстильні вироби та взуття) збільшився тільки в 4 рази. У 

кризовому 2009 р. в порівнянні з 2008 р. відбулося скорочення експорту в 

цілому (на 16%), при цьому експорт машин, устаткування і транспортних 

засобів скоротився тільки на 12,2%, що забезпечило збільшення частки цієї 

групи в сукупному експорті до 53,2%. Це свідчить про зростаючу 

технологічність китайського експорту навіть в умовах кризи. 

Китай суттєво скоротив тарифи. У період 1990 – 2001 рр. уряд Китаю 

зменшував тарифи кілька разів. Так, наприклад, 1 квітня 1996 р. було 

зменшено тарифи на імпорт практично на 5 тис. найменувань продукції, і 

рівень мит скоротився приблизно з 35 до 23%. 1 жовтня 1997 р. були 

зменшені тарифи на імпорт на 4,9 тис. Товарних найменувань і рівень мит 

скоротився приблизно з 23 до 17%. З 1 січня 2001 року загальний рівень мит 

був скорочений приблизно до 15,3% (на 3,5 тис. товарних найменувань, на 

які припадає близько 50% загального обсягу зборів та податків). За 2001 – 

2005 рр. імпортні мита на промислові товари були знижені з 14,8% до 9,3%, 

на продукцію сільського господарства з 23,2% до 15,3%. Взагалі середній 

розмір мит в КНР становив у 2005 р. 9,9% і є найнижчим у порівнянні з 

іншими країнами, що розвиваються. 
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Обсяг практично використаних ПІІ з 46,8 млрд. дол. в 2001 р. досяг 

105,7 млрд. дол. в 2010 р. За минуле десятиліття обсяг річних темпів 

зростання інвестицій Китаю за кордоном склав понад 40%. У 2010 р. 

інвестиційні вкладення Китаю за кордоном досягли 68,8 млрд. дол., що 

забезпечило країні п'яте місце у світовому рейтингу. 

Після вступу до СОТ Китай вже створив багатогранну, повну 

промислову систему, що має значний масштаб і рівень, обсяг виробництва та 

частка на ринку швидко розширюються. Продовжує зростати показник 

концентрації промисловості, безперервно збільшується проведення науково-

дослідних розробок, помітно покращується рівень технічного устаткування. 

У 2010 р в 54 підприємства Китаю увійшли до списку 500 найпотужніших 

підприємств світу, серед них три компанії увійшли до першої десятки. 

Вступ Китаю до СОТ сприяв також прискоренню темпів реалізації 

національної політики реформ і відкритості, що проводиться Китаєм 

впродовж останніх понад 35 років. Найбільш значущою стала реформа 

фінансового сектора економіки Китаю. КНР займає провідні позиції серед 

найбільших у світі реципієнтів іноземного капіталу. В останні роки Китай 

навіть висунувся на першу позицію. 

За 10 років після вступу до СОТ частка Китаю на світовому ринку 

зросла з 4,3% до 10,4%, що зробило Китай першою країною-експортером у 

світі і другою країною-імпортером. Середнє щорічне зростання товарного 

експорту склало 22%, збільшившись в 4,9 рази, а середнє щорічне зростання 

імпорту склало 21% і його обсяг збільшився в 4,7 рази. Показники зростання 

імпорту та експорту Китаю за 10-річний період після вступу до СОТ є 

найвищими показниками у світі за аналогічний період. Після вступу до СОТ 

державні валютні резерви Китаю збільшилися в 14 разів або з 212,2 млрд. 

дол. у 2001 році до 3 трлн. дол. в кінці 2012 р. 

Порівняльний аналіз зміни товарної структури зовнішньої торгівлі КНР 

наведено у табл. 3.6 – 3.8 і 3.10 – 3.11. Поділ за періодами 2001 – 2006 і 
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2006 – 2013 пов'язаний з суттєвими відмінностями в статистичній базі даних 

КНР (див. табл. Г.1 і Г.2 Додатку Г). Статистична база даних зовнішньої 

торгівлі у 2006 – 2013 рр. більш деталізована. У 2006 – 2013 рр. сума 

вартостей структурних елементів (підкатегорій товарної групи) дорівнює 

цілому (категорії товарної групи), у 2001 – 2006 рр. сума структурних 

елементів не завжди дорівнюють цілому, що змушувало автора переносити 

різницю за вартістю в категорію “інше”. 

Структура експорту КНР у 2001 – 2013 рр. змінилася більш суттєво, ніж 

структура імпорту – показник абсолютного приросту експорту становив в 

цей період 14,6% проти 11,8% по імпорту (див. табл. 3.6). Якщо розглядати в 

річній динаміці, то зміни по експорту не видаються суттєвими – по експорту 

щорічні коливання показника були в межах 1,6 – 4,7%, а по імпорту 

амплітуда коливань в окремі періоди перевищувала коливання по експорту 

майже вдвічі – 2,6 – 7,3%, хоча в цілому за аналізований період амплітуда 

коливань мала згасаючий характер до 2013 р . (більш детально по товарних 

групах і окремих роках структурні зміни наведені в таблицях Д.1 – Д.5 

Додатки Д). 

Таблиця 3.6 

Структурні зрушення у зовнішній торгівлі у 2001 – 2013 рр. 
Роки Показник 

“абсолютних” 

структурних зрушень 

(%) 

Лінійний коефіцієнт 

абсолютних структурних 

зрушень 

Квадратичний 

коефіцієнт 

структурних зрушень 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

2002/2001 4,08 4,07 0,00429 0,00428 0,00940 0,00791 

2003/2002 4,11 3,83 0,00432 0,00403 0,00947 0,00571 

2004/2003 4,33 4,14 0,00456 0,00436 0,00847 0,00804 

2005/2004 1,64 2,62 0,00173 0,00276 0,00282 0,00545 

2006/2005 2,22 2,80 0,00233 0,00295 0,00393 0,00525 

2007/2006 2,27 2,68 0,00207 0,00244 0,00307 0,00488 

2008/2007 2,49 7,27 0,00226 0,00661 0,00370 0,01603 

2009/2008 4,67 4,06 0,00424 0,00369 0,00928 0,00858 

2010/2009 2,00 3,86 0,00182 0,00351 0,00292 0,00679 

2011/2010 2,48 5,15 0,00226 0,00468 0,00513 0,01038 

2012/2011 2,45 2,33 0,00223 0,00212 0,00331 0,00329 

2013/2012 1,44 2,69 0,00131 0,00245 0,00239 0,00442 
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Основні структурні зрушення у експорті відбулися в період 2001 – 2006 

рр. за рахунок машин; електричного устаткування та пристроїв; рекордерів; 

відео рекордерів і аксесуарів до них – 10,8%, за якими слідували текстильні 

матеріали та вироби – майже 4,5% і базові метали та виробів з них – 2,8%. 

Структурні зміни інших товарних груп коливалися в межах 0,5 – 1,9% (див. 

таблиці Д.1 – Д.5 Додатки Ж по конкретних рокам і зведена табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Розрахунок структурних зрушень у експорті товарів КНР у 2001 – 2006 рр. 

(%) 
Товарна 

група 

Товарні групи exp

2001

exp

2006 dd   

1 Живі тварини та продукти тваринного походження 1,00 

2 Овочі; фрукти і злаки 0,93 

4 

Харчові продукти; напої; оцет; тютюн і замінники 

тютюну 0,75 

5 Мінеральна сировина 1,49 

6 Хімічні і супутні продукти 0,91 

8 Шкіряна сировина; шкіра; хутра і продукти їх переробки; 

предмети для подорожі; сумки та подібні продукти 1,57 

11 Текстильні матеріали та вироби 4,47 

12 Взуття; головні убори; парасольки; оброблене перо; 

штучні квіти; парики 1,90 

15 Базові метали та вироби з них 2,76 

16 Машини; електричне устаткування і обладнання; 

рекордери; відеорекордери та аксесуари до них 10,83 

17 Локомотиви; автомобілі; літаки; кораблі і подібне 

транспортне устаткування 0,44 

18 Оптичні, фотографічні, кінознімальні, вимірювальні і 

перевірочні і медичні інструменти та обладнання; 

вимірювальні прилади та обладнання; годинники; 

музичні інструменти; подібні частини та аксесуари 0,50 

 Абсолютні структурні зрушення 14,55 
 

Такі зміни структури експорту свідчать про те, що китайські виробники 

змогли запропонувати на світовому ринку у своєму сегменті 

конкурентоспроможну продукцію, яка почала відвойовувати позиції у своїх 

конкурентів з інших країн. Структурні зміни щодо продукції 

машинобудування, текстильної продукції та металургії досить легко 

пояснюються реалізацією стратегії імпортозаміщення на тлі налагодження 
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сучасних експортооріентірованих виробництв, про що свідчать дані таблиці 

3.9, які відображають відношення експорту до імпорту за товарними 

позиціями. 

Амплітуда коливань зміни структури імпорту КНР була у 2001 – 2006 

рр. помірною. Серйозні зміни торкнулися мінеральної сировини – 6,4%, 

текстильних матеріалів та виробів – 3,4% й оптичних, фотографічних, 

кінознімальних, вимірювальних, перевірочних і медичних інструментів та 

обладнання; вимірювальних приладів та обладнання; годинників; музичних 

інструментів; подібних частин та аксесуарів – 3,2%. Зміни інших товарних 

груп були в межах 0,2 – 1,9%. Зростала частка імпорту овочів; фрукт і злаків, 

тваринних і рослинних масел; жиру і воску; рафінованих харчових масел та 

жирів, що свідчило про зростання якості життя за рахунок зростання 

добробуту і доходів населення (див. табл. Д.1 – Д.5 за конкретними рокам і 

зведена табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Структурні зрушення в імпорті товарів КНР у 2001 – 2006 рр. (%) 

Товарна 

група 

Товарні групи impimp dd 20012006 

 

1 Живі тварини та продукти тваринного походження 0,38 

2 Овочі; фрукти і злаки 0,56 

3 

Тваринні і рослинні масла; жири і віск; рафіновані харчові 

масла та жири 0,18 

4 Харчові продукти; напої; оцет; тютюн і замінники тютюну 0,26 

5 Мінеральна сировина 6,38 

6 Хімічні і супутні продукти 0,73 

7 Пластмаси та продукти їх переробки; гума й супутні товари 1,27 

8 

Шкіряна сировина; шкіра; хутра і продукти їх переробки; 

предмети для подорожі; сумки та подібні продукти 0,62 

9 

Деревина та вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та 

супутні товари; соломка; кошики та плетені вироби 0,61 

10 

Папір целюлозно-паперові вироби; макулатура; картон і 

супутні товари 1,27 

11 Текстильні матеріали та вироби 3,43 

13 Цемент, азбест, слюда, склокераміка 0,27 

14 

Природні або штучні перли; дорогоцінне або напівдорогоцінне 

каміння; ювелірні вироби з дорогоцінних металів; штучні 

ювелірні вироби, монети 0,18 
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15 Базові метали та вироби з них 1,44 

16 

Машини; електричне устаткування і обладнання; рекордери; 

відеорекордери та аксесуари до них 1,87 

17 

Локомотиви; автомобілі; літаки; кораблі і подібне транспортне 

устаткування 0,36 

18 

Оптичні, фотографічні, кінознімальні, вимірювальні і 

перевірочні і медичні інструменти та обладнання; 

вимірювальні прилади та обладнання; годинники; музичні 

інструменти; подібні частини та аксесуари 3,22 

 Абсолютні структурні зрушення 11,82 
 

Основні структурні зміни у 2006 – 2013 рр. відбулися в експорті 

текстильних матеріалів та виробів – 1,9%, базових металів та виробів з них – 

1,7, природних або штучних перлів; дорогоцінного або напівдорогоцінного 

каміння; ювелірних виробів з дорогоцінних металів; штучних ювелірних 

виробів, монет – 1,6, пластмасах та продуктах їх переробки; гуми й супутніх 

товарах – 0,8%. Коливання інших товарних груп знаходилися в межах – 0,2 – 

0,6%. Особливістю цього періоду була стабільність машин і механічних 

пристроїв; електричного обладнання та їхніх частин; звукових рекордерів та 

відтворювачів телевізійного зображення та репродукторів; частин та 

приладів для звукових рекордерів і репродукторів (див. табл. Д.6 – Д.12 

Додатку Д за конкретними рокам і зведена табл. 3.10). 

Суттєві коливання структури інших товарних груп – базові метали та 

вироби з них, особливо природні або штучні перли; дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння; ювелірні вироби з дорогоцінних металів; штучні 

ювелірні вироби, монети – 1,6, пластмаси та продукти їх переробки; гума й 

супутні товари є свідченням серйозних змін у їх внутрішньому виробництві, 

що сприяло зміні їх положення у експорті КНР. 

Структурні зміни у імпорті мали у 2006 – 2013 рр. більш суттєвий 

характер. Кількісно найбільші зміни торкнулися машин і механічних 

пристроїв; електричного обладнання та їхніх частин; звукових рекордерів та 

відтворювачів телевізійного зображення та репродукторів; частин та 

приладів для звукових рекордерів і репродукторів – 10,2%, мінеральної 

сировини – 8,5. 
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Таблиця 3.9 

Співвідношення експорту та імпорту окремих товарних груп у 2001 – 2006 рр. (у коефіцієнтах) 
№ 

п/п 

Товарні групи 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Живі тварини та продукти тваринного походження 1,96 1,75 1,59 1,69 1,57 1,53 

2 Овочі; фрукти і злаки 1,04 1,44 1,06 0,60 0,74 0,81 

3 Тваринні і рослинні масла; жири і віск; рафіновані харчові масла та 

жири 0,15 0,07 0,04 0,04 0,09 0,10 

4 Харчові продукти; напої; оцет; тютюн і замінники тютюну 3,08 3,39 3,64 3,35 3,24 3,39 

5 Мінеральна сировина 0,44 0,40 0,34 0,25 0,23 0,17 

6 Хімічні і супутні продукти 0,67 0,60 0,58 0,58 0,63 0,67 

7 Пластмаси та продукти їх переробки; гума й супутні товари 0,48 0,51 0,51 0,52 0,60 0,64 

8 Шкіряна сировина; шкіра; хутра і продукти їх переробки; предмети 

для подорожі; сумки та подібні продукти 2,44 2,64 2,81 2,67 2,88 2,45 

9 Деревина та вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та супутні 

товари; соломка; кошики та плетені вироби 0,83 0,86 0,93 1,16 1,32 1,53 

10 Папір целюлозно-паперові вироби; макулатура; картон і супутні 

товари 0,29 0,32 0,35 0,37 0,46 0,58 

11 Текстильні матеріали та вироби 3,06 3,40 3,80 3,86 4,59 5,38 

12 Взуття; головні убори; парасольки; оброблене перо; штучні квіти; 

парики 28,50 33,51 32,08 30,28 33,94 33,85 

13 Цемент, азбест, слюда, склокераміка 2,24 2,62 2,64 2,87 3,62 3,94 

14 Природні або штучні перли; дорогоцінне або напівдорогоцінне 

каміння; ювелірні вироби з дорогоцінних металів; штучні ювелірні 

вироби, монети 2,43 2,13 1,78 1,68 1,59 1,49 

15 Базові метали та вироби з них 0,73 0,72 0,64 0,90 1,01 1,43 

16 Машини; електричне устаткування і обладнання; рекордери; 

відеорекордери та аксесуари до них 0,88 0,92 0,98 1,06 1,19 1,26 

17 Локомотиви; автомобілі; літаки; кораблі і подібне транспортне 

устаткування 0,94 0,92 0,89 1,08 1,43 1,29 

18 Оптичні, фотографічні, кінознімальні, вимірювальні і перевірочні і 

медичні інструменти та обладнання; вимірювальні прилади та 

обладнання; годинники; музичні інструменти; подібні частини та 

аксесуари 0,79 0,66 0,50 0,46 1,57 1,53 
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Менш суттєві зрушення в імпорті торкнулися базових металів та виробів 

з них – 2,2, оптичних, фотографічних, кінознімальних, вимірювальних, 

перевірочних і медичних інструментів та обладнання; вимірювальних 

приладів та обладнання; годинників; музичних інструментів; подібних 

частин та аксесуарів – 1,9, овочів; фруктів і злаків – 1,5, автомобілів, літаків, 

кораблів і подібного транспортного устаткування – 1,4, текстильних 

матеріалів та виробів – 1,2, пластмас та продуктів їх переробки; гуми й 

супутніх товарів – 1,1 (див. таблиці Д.6 – Д.12 Додатку Д за конкретними 

рокам і зведена табл. 3.11). 

Таблиця 3.10 

Структурні зрушення в експорті товарів КНР у 2006 – 2013 рр. (%) 

Товарна 

група 

Товарні групи exp

2006

exp

2013 dd   

4 

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої 

і оцет; тютюн та промислові замінники тютюну  0.1540 

5 Мінеральні продукти 0.5041 

6 Продукція хімічної і суміжних галузей   0.5261 

7 Пластмаси та вироби з неї, гума та вироби з неї 0.7841 

9 

Деревина та вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та 

вироби з неї; вироби з соломи та інших матеріалів для 

плетіння; кошики, посуд та плетені вироби 0.3683 

10 

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; відходи та брухт паперу або картону; папір, 

картон та вироби з них 0.1844 

11 Текстиль та вироби з нього 1.8502 

12 

Взуття, головні убори, парасольки від сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, хлисти, батоги для верхової їзди та 

їх частини; перо оброблене і вироби з нього; штучні квіти; 

вироби з людського волосся 0.1901 

13 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби зі 

скла 0.4524 

14 

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металами та камінням, та вироби 

з них; біжутерія; монети 1.5650 

15 Базові метали та вироби з них 1.7418 

17 

Транспортні засоби, літаки, кораблі і супутнє транспортне 

устаткування 0.5684 
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Таблиця 3.11 

Структурні зрушення в імпорті товарів КНР у 2006 – 2013 рр. (%) 
Товарна 

група 

Товарні групи impimp dd 20062013   

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0.3391 

2 Продукти рослинного походження 1.4836 

4 

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та промислові замінники тютюну  0.3009 

5 Мінеральні продукти 8.4934 

6 Продукція хімічної і суміжних галузей   0.6649 

7 Пластмаси та вироби з неї, гума та вироби з неї 1.1137 

8 

Необроблені шкури, хутра та вироби з них; упряж; товари для 

подорожей, сумки та аналогічні продукти; вироби з кишок 

тварин (крім шовкопряду) 0.2212 

9 

Деревина та вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та 

вироби з неї; вироби з соломи та інших матеріалів для 

плетіння; кошики, посуд та плетені вироби 0.1443 

10 

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; відходи та брухт паперу або картону; папір, картон 

та вироби з них 0.2936 

11 Текстиль та вироби з нього 1.1716 

14 

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металами та камінням, та вироби з 

них; біжутерія; монети 0.3573 

15 Базові метали та вироби з них 2.2367 

16 

Устаткування і механічні пристрої; електричне устаткування; 

їх частини; звукові рекордери та відтворювачі,  відтворювачі 

телевізійного зображення і звуку, рекордери та репродуктори 

їх частини та прилади 10.1719 

17 

Транспортні засоби, літаки, кораблі і супутнє транспортне 

устаткування 1.3906 

18 

Оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 

вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні інструменти 

й апарати; годинники; музичні інструменти; їх частини 1.8608 

 

Динаміка співвідношення експорт/імпорт у 2006 – 2013 рр. мала 

тенденцію до зростання самозабезпеченості. Це означає, що у конкретних 

товарних груп значення коефіцієнтів відношення експорт/імпорт більше 1 в 

основному мали тенденцію до зниження і, навпаки, товарні групи зі 

значеннями коефіцієнтів менше 1, мали тенденцію до зростання (див. табл. 

3.12). Оскільки така тенденція в цілому спостерігалася на тлі зростання 

зовнішньої торгівлі КНР, швидше за все, можна говорити про відносне 
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погіршення умов торгівлі. Зазначені тенденції у зовнішній торгівлі КНР 

також є проявом циклічного ходу розвитку світового господарства, 

результатом дії багатьох факторів і причин. Серед них – коливання світового 

попиту на окремі групи товарів та відповідні зміни цін, вплив науково-

технічного прогресу та проривів у виробництві та обміні новими товарами. 

Певну роль особливо в останні роки грали і суто спекулятивні фактори. 

Поставлене у підрозділі 1.2 питання про можливість порівняння 

структурних змін у сукупності з різною кількістю складових частин за 

формулами (1.3) і (1.4) показує на прикладі вищенаведеного аналізу його 

неоднозначність. Якщо за даними структурних змін зовнішньої торгівлі КНР 

розрахувати показник (1.4), то можна зробити висновок, що структурні зміни 

в сукупностях у 2001 – 2006 рр. по експорту були майже в 3 рази сильнішими 

(14,6% проти 4,8%) порівняно з 2006 – 2013 рр., а по імпорту – навпаки, 

слабкішими (11,8% проти 17,7%). І цей висновок відповідає істині, якщо 

мова йде саме про загальні структурні зміни в цілому по кожній сукупності. 

Разом з тим, як видно з розрахунків, проведених в табл. Д.1 – Д.12 Додатку Д 

і табл. 3.13, всі частини сукупностей змінилися по модулю. Отже, в 

розрахунку на одну структурну частину динамічні зміни в сукупностях 

рівновеликі. У цьому випадку ми оперуємо середнім показником, значення 

якого вже залежить від числа груп у сукупності. Середні оцінки в аналізі 

структурних зрушень, у порівнянні з сумарними характеристиками, є більш 

поширеними [80, с. 410 – 414]. 

У контексті зазначеної у підрозділі 1.2 необхідності використовувати 

багатоваріантний підхід до оцінки структурних змін автором були 

розраховані лінійний і квадратичний коефіцієнти структурних зрушень у 

зовнішній торгівлі КНР (див. табл. 3.6). Багатоваріантний підхід дозволяє 

більш рельєфно простежити структурні зміни. 
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Таблиця 3.13 

Співвідношення експорту та імпорту окремих товарних груп в 2006 – 2013 рр. (у коефіцієнтах) 

№ 

п/п 

Товарні групи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 1.53 1.23 1.18 1.41 1.30 1.20 1.12 0.93 

2 Продукти рослинного походження 0.81 0.75 0.44 0.49 0.48 0.47 0.35 0.35 

3 Жири та олії і їхні розщеплення тваринного або 

рослинного походження; готові харчові жири; віск 

тваринного або рослинного походження 0.10 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої 

і оцет; тютюн та промислові замінники тютюну 3.39 3.63 2.99 2.50 2.02 1.90 1.91 1.77 

5 Мінеральні продукти 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 

6 Продукція хімічної і суміжних галузей 0.67 0.75 0.90 0.78 0.80 0.82 0.80 0.78 

7 Пластмаси та вироби з неї, гума та вироби з неї 0.64 0.66 0.68 0.61 0.62 0.71 0.86 0.92 

8 Необроблені шкури, хутра та вироби з них; упряж; товари 

для подорожей, сумки та аналогічні продукти; вироби з 

кишок тварин (крім шовкопряду) 2.45 2.38 2.69 2.96 3.02 3.20 3.19 3.12 

9 Деревина та вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та 

вироби з неї; вироби з соломи та інших матеріалів для 

плетіння; кошики, посуд та плетені вироби 1.53 1.42 1.42 1.27 0.99 0.83 0.94 0.77 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; відходи та брухт паперу або картону; папір, 

картон та вироби з них 0.58 0.63 0.60 0.64 0.62 0.64 0.74 0.84 

11 Текстиль та вироби з нього 5.38 6.53 7.19 7.41 6.75 6.40 6.02 6.78 

12 Взуття, головні убори, парасольки від сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, хлисти, батоги для верхової їзди та 

їхніх частини; перо оброблене і вироби з нього; штучні 33.83 32.39 29.05 31.70 32.05 27.34 27.19 27.16 
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квіти; вироби з людського волосся 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби 

зі скла 3.94 4.09 4.75 4.91 4.17 4.07 4.28 4.73 

14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металами та камінням, та вироби 

з них; біжутерія; монети 1.49 1.30 1.13 1.15 1.16 1.84 3.44 2.74 

15 Базові метали та вироби з них 1.43 1.49 1.81 0.89 1.07 1.22 1.34 1.50 

16 Устаткування і механічні пристрої; електричне 

устаткування; їх частини; звукові рекордери та 

відтворювачі,  відтворювачі телевізійного зображення і 

звуку, рекордери та репродуктори їх частини та прилади 1.26 1.39 1.51 1.46 1.44 1.45 1.53 1.55 

17 Транспортні засоби, літаки, кораблі і супутнє транспортне 

устаткування 1.29 1.57 1.78 1.40 1.35 1.31 1.19 1.00 

18 Оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 

вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні 

інструменти й апарати; годинники; музичні інструменти; їх 

частини 0.59 0.57 0.60 0.62 0.61 0.64 0.72 0.73 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та пристрої 19.50 29.50 25.89 13.04 32.40 14.63 15.31 32.59 

20 Інші промислові товари  22.77 20.31 23.45 19.85 17.59 19.84 22.54 23.00 

21 Твори мистецтва, колекції і антикваріат 5.42 7.50 3.43 4.70 6.23 8.93 6.08 1.35 

22 Товари та операції, що не класифіковані за видами 1.14 0.88 0.39 0.49 0.08 0.05 0.02 0.02 
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З даних табл. 3.6 видно, що за всіма показниками спостерігається 

синхронність змін за роками. Відмінності спостерігаються лише в кількісних 

значеннях внаслідок різної методики розрахунку показників. Синхронність 

зміни, на наш погляд, обумовлюється характером управління національної 

економіки, де плановий характер економічного розвитку все ще має 

домінуючий характер. 

Як видно, наслідки фінансової кризи на структурні зрушення у зовнішній 

торгівлі КНР починають відчуватися вже у 2008 р. у імпорті та з 2009 р. у 

експорті. Структурні зміни у 2006 – 2007 рр. у імпорті та у 2006 – 2008 рр. у 

експорті були несуттєвими. Зміни ж у імпорті в 2008 р. були дуже суттєвими 

(показники зросли практично у 3 рази), зміни в експорті у 2009 р. були також 

суттєвими (показники зросли майже у 2 рази), але амплітуда коливань по 

відношенню до імпорту була менш різкою. Проте, не дивлячись на такі суттєві 

зміни всередині сукупності, необхідно зазначити, що в цілому зміни лінійного 

та квадратичного коефіцієнтів були далекі від максимальних значень для КНР. 

Виходячи з теоретичних підходів, викладених у підрозділі 1.2., максимальна 

зміна лінійного коефіцієнта для 2001 – 2006 рр. могла скласти 10,53, а для 

2006 – 2013 рр. – 9,09, а квадратичного – відповідно 3,24 і 3,02. Це в цілому 

свідчить про відносну стабільність досягнутої структури зовнішньої торгівлі 

КНР. Зроблені розрахунки дозволяють зробити висновок, що фінансова криза 

практично не позначилася на структурі зовнішньої торгівлі КНР, динаміка якої 

поступово стабілізується у післякризовий період. 

Одним із суттєвих наслідків світової фінансової кризи для зовнішньої 

торгівлі КНР стала реакція зміни структури зовнішньої торгівлі на зовнішні 

шоки. Цей процес до кінця 1997 – початку 1998 р. вже почав давати певні 

плоди, які полягали, передусім, у формуванні основ для повномасштабних змін 

в економіці КНР. Зміни, що настали у світовій економіці та маловтішні 

перспективи економічного одужання основних партнерів по зовнішній торгівлі 

КНР, дещо стимулювали прагнення до модернізації національної економіки та 
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вирішення структурних проблем, які призвели до зазначених змін у структурі 

зовнішньої торгівлі у 2008 – 2009 рр. 

Отримані характеристики в цілому відповідають правилу мажорантності, 

проте розбіжності у лінійних і квадратичних оцінках для різних періодів 

неоднакові. Відповідно до правила мажорантності отримані значення різних 

середніх з одних і тих же чисел можна проранжувати (упорядкувати) 

наступним чином: х2>x1>x0>x-1.[43]. 

У 2009 р. квадратичний коефіцієнт майже у 2,2 рази перевищував 

лінійний, у 2012 р. – тільки у 1,4. В імпорті квадратичний коефіцієнт у 2008 р. 

перевищував лінійний у 2,42 рази, до 2012 р. знизився до 1,5 разів. Наведені 

розрахунки показують особливості розглянутих показників і відмінності між 

ними. Отримані лінійні оцінки легко інтерпретуються: середня зміна питомої 

ваги структурної частини, а ними у цей період в основному виступали в 

експорті текстилю та виробів з нього, базових металів та виробів з них, перлин 

природних або культивованих, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, 

дорогоцінних металів, металів, плакованих дорогоцінними металами та 

камінням, та виробів з них; біжутерії; монет, пластмаси та виробів з неї, гуми та 

виробів з неї і в імпорті – устаткування і механічних пристроїв; електричного 

устаткування; їхніх частин; звукових рекордерів та відтворювачів, 

відтворювачів телевізійного зображення і звуку, рекордерів та репродукторів 

їхніх частин та приладів, мінеральних продуктів, базових металів та виробів з 

них, оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних інструментів й 

апаратів; годинників; музичних інструментів; їхніх частин, продуктів 

рослинного походження, транспортних засобів, літаків, кораблів і супутнього 

транспортного устаткування, текстилю та виробів з нього, пластмаси та виробів 

з неї, гуми та виробів з неї спостерігалися без урахування напрямку приватних 

змін. 

Однак при цьому, як і при обчисленні будь-якої арифметичної середньої 

величини, для неоднорідної сукупності в результаті розрахунків ми отримували 
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формальну величину, що осереднює структурні зміни різних порядків. 

Квадратична ж оцінка враховує не тільки загальну величину структурних змін, 

але й також їхню однорідність: за інших рівних умов для сукупності, в якій 

відбуваються структурні зміни різного порядку, її величина буде більшою. 

Тому при часових порівняннях структурних зрушень у зовнішній торгівлі така 

оцінка нам видається переважною. Вона буде більш надійним сигналом і в тих 

випадках, коли структура сукупності змінюється внаслідок різкого 

абсолютного збільшення або зменшення навіть однієї структурної частини. 

Тому, як і слід було очікувати, квадратичні оцінки вийшли значно більші 

лінійних. Отримані значення коефіцієнтів, по суті, являють собою середні 

темпи приростів питомих ваг окремих складових частин, зважених за 

величиною цих частин. 

Як видно з даних таблиць Д.1 – Д.12 Додатку Д, темпи зростання окремих 

товарних позицій суттєво варіюються за величиною – від десятої частки 

відсотка до декількох відсотків. Внаслідок цієї варіації квадратичні оцінки різко 

збільшуються. У той же час найбільш суттєво у відносному вираженні 

змінилася саме частка тих товарних позицій, питома вага яких є значною. Саме 

на ці товарні групи слід орієнтуватися в отриманні зведених оцінок, так як 

вплив цих змін на загальну структуру сукупності суттєвий. З цих позицій 

можна зробити припущення, що використання в аналізі лінійних оцінок 

відносних структурних зрушень видається більш обґрунтованим. 

Після приєднання до СОТ Китай зробив великий ривок в економічному 

розвитку, показав позитивні зрушення не тільки в економічній, але й у 

соціальній сфері. Поглиблення національних реформ і подальша лібералізація 

внутрішнього ринку, розпочата після вступу до СОТ, сприяють створенню 

сприятливих умов для ведення бізнесу в КНР та залученню ще більшого числа 

іноземних інвесторів. Таким чином, Китай отримав реальні вигоди і зміг 

реалізувати потенціал і переваги членства в СОТ. 
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3.3. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі КНР з Україною 

 

Серед вкрай нестабільних товарних груп в експорті України у 2001 – 2013 

рр., виділяються дві – це чорні метали та руди, шлаки та зола, абсолютні 

структурні зміни яких в окремі роки перевищували десятки відсотків (див. табл. 

Е.1 – Е.3 додатки Е). Причому по чорним металам різкі коливання до 2013 р. 

почали зменшуватися, а по рудам, шлакам і золі, навпаки, стали зростати (див. 

табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Характеристика експорту/імпорту України і КНР чорних металів
 
 

Роки Частка в 

імпорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

експорті 

України в 

КНР (%) 

Частка 

експорту 

України в 

імпорті КНР 

(по товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті України (у 

% до попереднього 

року) 

2001 4,5 69,8 3,45 - - 

2002 4,5 59,6 3,15 0,012 10,201 

2003 5,4 82,0 3,70 0,898 22,416 

2004 4,2 70,9 2,48 1,163 11,101 

2005 4,0 42,1 1,14 0,250 28,778 

2006 2,5 5,7 0,15 1,440 36,460 

2007 2,4 0,11 0,002 0,124 5,546 

2008 2,2 0,03 0,001 0,241 0,084 

2009 2,8 43,2 2,22 0,601 43,146 

2010 1,8 1,5 0,08 0,953 41,624 

2011 1,6 1,6 0,12 0,186 0,034 

2012 1,3 1,1 0,08 0,347 0,521 

2013 1,1 0,01 0,002 0,186 1,048 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Перша колонка розраховувалася як відношення імпорту даної товарної 

групи Китаєм (у вартісному вираженні) до загального імпорту Китаю (у 

вартісному вираженні). Друга колонка розраховувалася шляхом ділення 

показника експорту України даної товарної групи до КНР (у вартісному 

вираженні) до загального експорту України в КНР (у вартісному вираженні). 

Третя колонка розраховувалася як відношення експорту України даної товарної 

групи (у вартісному вираженні) до загального імпорту КНР даної товарної 
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групи (у вартісному вираженні). Четверта колонка розраховувалася за 

формулою (1.3) шляхом вирахування з поточних значень частки імпорту даної 

товарної групи до загального імпорту КНР значень попереднього року. П'ята 

колонка розраховувалася за формулою (1.3) шляхом вирахування з поточних 

значень частки експорту даної товарної групи до загального експорту України 

значень попереднього року. 

У структурі імпорту КНР частка чорних металів поступово знизилася, 

практично на 3,5%, досягнувши у 2013 р. 1,1%. Частка в експорті України в 

КНР продукції чорних металів скоротилася практично з 80% до 0. Частка 

експорту України в сукупному імпорті КНР чорних металів була не суттєвою 

спочатку 2000-х рр. і до 2013 р. також скоротилася практично до 0. Таким 

чином, Україна фактично втратила китайський ринок цієї продукції. 

Абсолютні структурні зміни в структурі імпорту КНР даної продукції були 

приблизно на рівні 1% на рік, крім злету в 2005 р., а ось абсолютні зміни в 

українському експорті носили вкрай суттєвий характер з високою амплітудою 

коливання. Абсолютні структурні зміни експорту досягали десятків відсотків на 

рік (див. табл. 3.14). 

Така динаміка спостерігалася на тлі імпортозаміщення. Співвідношення 

експорт/імпорт по товарній групі чорних металів різко зросла: у 2001 р. – 0,20, 

2002 – 0,17, 2003 – 0,15, 2004 – 0,48, 2005 – 0,58, 2006 – 1,25, 2007 – 1,74, 2008 – 

2,18, 2009 – 0,48, 2010 – 1,14, 2011 – 1,41, 2012 – 1,59, в 2013 р. – 1,81. Крім 

усього іншого, ці показники свідчать про втрати порівняльних переваг по даній 

товарній продукції українськими виробниками. 

Чорна металургія КНР в ці роки вийшла в лідери світового ринку, 

поставляючи на нього практично 50% металу, і, тим самим, безпосередньо 

впливала на світовий ринок. Все це відбувалося на тлі високих темпів 

економічного зростання. Починаючи з 1998 р. темпи економічного зростання 

перевищували 9% на рік, досягаючи 27% на рік. 

Таке різке зростання виробництва чорних металів не могло обійтися без 

певних коливань на ринку: починаючи від забезпечення сировиною до нестачі 
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енергетичних ресурсів та логістики. З 2004 р в КНР постійно вводилися нові 

заходи з регулювання зростання виробництва металопродукції. Попит на 

продукцію чорної металургії Китаю продовжував зростати, що стимулювало 

розвиток виробництва. Наприкінці минулого десятиліття стали помітними деякі 

уповільнення в подальшому розвитку галузі, що відразу ж позначилося на 

ринку залізної руди. 

Повільне відновлення китайської економіки після світової кризи (її 

зростання знизилось до 8 – 7,75%), досить висока вартість сировини на 

світовому ринку, насичення ринку, що позначилося на зниженні попиту і цін на 

продукцію, призвели до серйозних проблем у розвитку галузі. Для вирішення 

проблем державою була введена система заохочень і покарань для підприємств. 

Компанії, які повністю відповідають стандартам, у тому числі екологічним, 

технологічним, вимогам якості, енергозбереження, продуктивності, отримують 

від держави додаткові дотації, а також зниження мит на перевезення по 

території Китаю. Ті ж підприємства, які не відповідають національним 

стандартам, стимулюються урядом підвищеними цінами на енергоресурси. На 

кінець 2014 р. повністю відповідали всім вимогам тільки 45 підприємств, на 

яких вироблялось трохи більше 40% від загальної кількості по країні. 

Передбачається, що до кінця 2015 р. близько 80% підприємств будуть повністю 

відповідати національним вимогам стандартизації, і водночас будуть вирішені 

структурні проблеми галузі. 

Діаметрально протилежна динаміка спостерігалася з товарною позицією 

руди, шлаків та зола. Часткове пояснення такої динаміки вже проаналізовано 

вище у зв'язку з розвитком китайської чорної металургії. Україна з поставки 

кінцевої продукції переорієнтувалася на поставку сировини для чорної 

металургії. 

У структурі імпорту КНР частка товарної позиції руди, шлаки та зола 

поступово зросла у 4,45 рази, досягнувши у 2013 р рівня 7,6%. У 2001 – 2002 

рр. товарна продукція не експортувалася в КНР. Частка в експорті України в 

КНР цієї товарної групи різко зросла за аналізований період з нуля до 65 – 80% 
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в 2010 – 2013 рр. Частка експорту України в сукупному імпорті КНР руди, 

шлаків і золи, хоч і зросла, але залишалася не суттєвою, досягнувши до 2013 р. 

1,2%. По цій товарній позиції Україна фактично завоювала свою нішу на 

китайському ринку. Абсолютні зміни товарної позиції у структурі експорту 

України були дуже серйозними і перевищували в окремі роки 30%. Абсолютні 

зміни товарної позиції у структурі імпорту КНР були не суттєвими, оскільки не 

перевищували 1%, а у окремі роки коливання зростали, але не перевищували 

2% (див. табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Характеристика експорту/імпорту України і КНР рудами, шлаками і золою 
Роки Частка в 

імпорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

експорті 

України в 

КНР (%) 

Частка 

експорту 

України в 

імпорті КНР 

(по товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті України (у 

% до попереднього 

року) 

2001 1,71 0,0000 0,0000 - - 

2002 1,45 0,0000 0,0000 0,264 0,000 

2003 1,74 0,25 0,034 0,288 0.246 

2004 3,08 1,60 0,077 1,339 1.357 

2005 3,94 10,33 0,282 0,867 8.722 

2006 4,06 16,62 0,281 0,119 6.293 

2007 5,65 32,20 0,257 1,590 15.582 

2008 7,59 64,73 0,412 1,934 32.526 

2009 6,97 35,25 0,721 0,619 29.479 

2010 7,84 66,83 0,803 0,875 31.577 

2011 8,64 76,02 1,100 0,797 9.194 

2012 7,36 80,51 1,069 1,278 4.494 

2013 7,63 64,89 1,189 0,267 15.622 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт по товарній групі руди, шлаки та зола на 

протязі періоду, що розглядається було не суттєвим: у 2001 р. – 0,02, 2002 – 

0,04, 2003 – 0,04, 2004 – 0,03, 2005 – 0,04, 2006 – 0,03, 2007 – 0,02, 2008 – 0,01, 

2009 – 0,003, 2010 – 0,01, 2011 – 0,004, 2012 – 0,003, в 2013 р. – 0,003. Зазначена 

динаміка свідчить про те, що у найближчій перспективі Китай збереже свою 

імпортну залежність у залізорудній сировині, незважаючи на провідні позиції за 

його запасами. 
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Основною складовою експорту України у КНР товарної групи руди, шлаки 

та зола є залізна руда. В останні роки Китай є основним споживачем залізної 

руди та інших видів сировини, необхідних для металургійних підприємств. 

На сьогоднішній день в 98 країнах світу виявлені родовища залізної руди 

різної якості. За оцінками експертів світові запаси залізної руди можуть 

складати близько 790 млрд. т. Загальні запаси залізних руд у світі 

прирівнюються до 464 млрд. т, з них підтвердженими на даний момент є 

близько 200 млрд. т. У теперішній час залізна руда видобувається у більш ніж 

п'ятдесяти країнах світу. При цьому основна частина цієї сировини (до 78%) 

поставляється з п'яти країн-лідерів: Китаю, Бразилії, Росії, Австралії та Індії 

[31]. 

У своїй більшості світові запаси залізної руди низькі й середні за якістю. 

На них припадає більше 87% від загальних розвіданих запасів у світі. Такі руди 

містять у собі заліза від 16 до 40% і вимагають згодом додаткового збагачення. 

Наприклад, в Росії, однієї з п'яти лідерів-країн по видобутку руди, добувається 

тільки трохи більше 12% залізної руди високої якості (вміст заліза не менше 

60%). Лідируючі позиції за запасами залізної руди у світі займає Україна (див. 

табл. 3.16). 

Як видно, до п'ятірки лідерів за запасами залізної руди не входить Індія, де 

офіційно підтверджено на 2012 р. не більше 7 млрд. т, хоча за видобутком Індія 

займає четверте місце у світі. 

Таблиця 3.16 

Запаси залізної руди, (у % від загальносвітових) 

Країна Запаси залізної руди 

Україна 16 

Бразилія 16 

Росіійська Федерація 14 

Австралія 13 

Китай 13 

Джерело: Запасы железных руд в мире [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://stalevarim.ru/pub/zapasy-zheleznyh-rud-v-mire/. 

 

http://stalevarim.ru/pub/zapasy-zheleznyh-rud-v-mire/
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Якщо говорити не про руду, а власне про корисне залізо, то лідерами є 

Росія і Бразилія (див. табл. 3.17). Тут важливо зазначити, що у виробництві (для 

виплавки у доменних печах) може застосовуватися тільки руда, що містить не 

менше 55%. В іншому випадку здійснюється додаткове її збагачення, доводячи 

рівень вмісту заліза до 60%. 

Таблиця 3.17 

Частка світових запасів корисного заліза, в % 

Країна Запаси залізної руди 

Російська Федерація 18 

Бразилія 18 

Австралія 14 

Україна 11 

Китай 9 

Джерело: Запасы железных руд в мире [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://stalevarim.ru/pub/zapasy-zheleznyh-rud-v-mire/. 

 

На сьогоднішній день найбільшим родовищем залізної руди у світі 

вважається Курська магнітна аномалія (Російська Федерація). Розвідані запаси 

руди – 30 млрд. т. Курська магнітна аномалія охоплює кілька областей – 

Орловську, Курську та Білгородську. Залізні руди тут залягають на території 

площею близько 160 кв. км. Згідно з офіційними даними, розвідані запаси 

кварцитів складають більше 25 млрд. т (вміст заліза в руді не перевищує 37%). 

Також тут є великі поклади багатої руди (до 66%) – близько 30 млрд. т. 

Руда на Курській магнітній аномалії видобувається двома способами: 

відкритим (на родовищах Лебединське, Стойленське і Михайлівське) і у 

підземних родовищах (Коробківське). За наявними підрахунками перспективні 

запаси залізної руди у цієї аномалії можуть складатися близько 200 млрд. т. 

Експерти відзначають, що обсяги видобутку руди на родовищах Курської 

магнітної аномалії будуть зберігатися до 2020 р., у подальшому ж можливий 

спад. Перспективним напрямком для Росії, як однієї з країн, що має великі 

ресурси залізної руди, на думку вчених і фахівців гірничодобувної галузі, стане 

розробка родовищ з багатими рудами (до 70%), які містяться у межах Курської 

http://stalevarim.ru/pub/zapasy-zheleznyh-rud-v-mire/
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магнітної аномалії. Перспективи видобутку залізної руди в Україні, враховуючи 

наявні запаси, свідчать про те, що вона найближчі десятиліття залишиться 

суттєвим фактором впливу на світовому ринку цієї продукції. 

Лідер по видобутку залізної руди – Китай. До 2012 р. його видобуток 

поступово збільшився і склав близько 1,3 млрд. Слідом за Китаєм йде 

Австралія, в якій обсяг видобутої руди зріс до 525 млн. т. На третьому місці – 

Бразилія, де у 2012 р. було видобуто 375 млн. т . Четверте і п'яте місце у Індії та 

Росії відповідно, у яких у 2012 р. було видобуто відповідно 245 і 100 млн. 

Зазначимо, що Україна, яка є найбагатшою країною за покладами заліза, в 2012 

р. видобула всього 81 млн. т. Загалом же у 2012 р. у світі всіма компаніями було 

видобуто 3 млрд. т руди [31]. 

Суттєві структурні зрушення в експорті України до Китаю спостерігалися 

за товарними позиціями: 29 (код групи) – органічні хімічні сполуки, 84 – котли, 

машини, апарати і механічні пристрої, добрива, 15 – жири та олії тваринного 

або рослинного походження і молоко та молочні продукти, яйця; мед (див. 

таблицю Е.2 Додатки Е). Враховуючи, що частка товарних позицій молоко та 

молочні продукти і добрива в структурі українського експорту в Китай була не 

суттєвою – в середньому за розглянутий період 0,5% по молоку та молочним 

продуктам і 0,7% – по добривам, ми виключили їх з подальшого структурного 

аналізу. 

Ринок органічних хімічних сполук у 2010 – 2013 рр. був одним з найбільш 

динамічних ринків у світі та в Китаї зокрема. В Китаї спостерігалося зростання 

обсягів промислового виробництва, росли китайський експорт та імпорт. 

Експорт КНР виріс у 2001 – 2008 рр. в 3,87 рази, а імпорт – 2,75 рази, в 2009 р 

спостерігалося падіння обсягів ринку – експорт скоротився на 16,8%, а імпорт 

на 7,8%. У 2010 – 2013 рр. зростання ринків збуту даної товарної групи було 

поновленим. По експорту зростання склало в ці роки 1,74 рази, а по імпорту – 

1,82 рази. 

У структурі імпорту КНР частка органічних хімічних сполук практично не 

змінювалася і перебувала за аналізовані роки в рамках 3,5 – 4,25%, але 
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китайський ринок у вартісному значенні мав тенденцію до зростання в 

розглянутий період. Частка в експорті цієї продукції з України до Китаю у 2007 

р досягла майже 
1
/3. Однак після світової кризи українські виробники практично 

пішли з цього сегменту на китайському ринку. Частка експорту України в 

сукупному імпорті КНР органічних хімічних сполук практично була зведена до 

нуля. Абсолютні зміни товарної позиції в структурі експорту України були 

дуже серйозними тільки в 2007 – 2008 рр., коли показник перевищив планку у 

10% і наблизився практично до 20% під час піку сплеску і падіння експорту цієї 

продукції (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Характеристика експорту/імпорту України і КНР органічних хімічних 

сполук 

Роки Частка в 

імпорті 

КНР 

товарної 

групи 

(%) 

Частка 

товарної 

групи в 

експорті 

України 

в КНР 

(%) 

Частка 

експорту 

України в 

імпорті 

КНР (по 

товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні 

зміни товарної 

групи в імпорті 

КНР (у % до 

попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті України 

(у % до 

попереднього 

року) 

2001 3,69 2,80 0,17 - - 

2002 3,78 2,17 0,14 0,094 0,625 

2003 3,88 4,24 0,27 0,098 2,066 

2004 4,25 10,52 0,37 0,371 6,282 

2005 4,25 11,46 0,29 0,003 0,940 

2006 3,77 18,68 0,34 0,473 7,226 

2007 4,02 31,08 0,35 0,247 12,400 

2008 3,46 11,15 0,16 0,555 19,937 

2009 3,60 2,71 0,11 0,132 8,437 

2010 3,46 11,08 0,30 0,140 8,368 

2011 3,62 7,55 0,26 0,164 3,532 

2012 3,35 2,52 0,074 0,274 5,028 

2013 3,38 0,02 0,001 0,031 2,493 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Абсолютні зміни товарної позиції в імпорті КНР були не суттєвими й у 

більшості спостережень не перевищували 1%. Співвідношення експорт/імпорт 
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по товарній групі органічні хімічні сполуки за аналізований період майже не 

змінилось – у 2003 – 2005 рр. спостерігалося падіння показника, а у подальші 

роки його зростання: у 2001 р. – 0,51, 2002 – 0,50, 2003 – 0,45, 2004 – 0,38, 2005 

– 0,43, 2006 – 0,52, 2007 – 0,54, 2008 – 0,74, 2009 – 0,67, 2010 – 0,65, 2011 – 0,62, 

2012 – 0,66, в 2013 р. – 0,64. Зазначена динаміка свідчить про те, що у 

найближчій перспективі Китай збереже свою імпортну залежність у 

забезпеченні органічними хімічними сполуками, оскільки виробництво не 

встигає за потребою. 

Товарна група котли, машини, апарати і механічні пристрої включає 

широкий спектр продукції: промислові котли, котли для електростанцій, 

двигуни внутрішнього згоряння, парові і гідротурбіни для електростанцій, 

металорізальні верстати, токарні верстати, лінійне обладнання, підйомне 

обладнання, центрифуги, навантажувачі, насоси, печі, клапани, підшипники, 

електроінструменти, вентилятори, холодильне обладнання та кондиціонери, 

пакувальне обладнання та ін. 

У структурі імпорту КНР частка котлів, машин, апаратів і механічних 

пристроїв з другої половини 2000-х рр. стала знижуватися, досягнувши трохи 

менше 9%. Частка в експорті цієї продукції з України в Китай мала широку 

амплітуду коливання, але в основному була в межах 4 – 9%. Частка експорту 

України в сукупному імпорті КНР котлами, машинами, апаратами й 

механічними пристроями дещо зросла, але залишалася вкрай низькою. 

Абсолютні зміни товарної позиції в структурі експорту України були 

помірними й досягали декількох відсотків на рік. Абсолютні зміни товарної 

позиції в імпорті КНР були не суттєвими та були в межах 0,03 – 1,4% (табл. 

3.19). Співвідношення експорт/імпорт по товарній групі котли, машини, 

апарати і механічні пристрої перевищувало 1, що свідчило про нетто-експорт і 

до 2013 р. мало тенденцію до зростання: у 2006 – 1,71, 2007 – 1,84, 2008 – 1,94, 

2009 – 1,91, 2010 – 1,80, 2011 – 1,78, 2012 – 2,07, в 2013 р. – 2,25. Така динаміка 

свідчить про те, що Китай в цілому самостійно забезпечує практично повну 
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гаму необхідної продукції в цьому сегменті, і можна стверджувати про 

поглиблений розвиток внутрішньогалузевої торгівлі. 

Таблиця 3.19 

Характеристика експорту/імпорту України і КНР котлами, машинами, 

апаратами і механічними пристроями
 
 

Роки Частка в 

імпорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

експорті 

України в 

КНР (%) 

Частка 

експорту 

України в 

імпорті КНР 

(по товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті України (у 

% до попереднього 

року) 

2001 … 3,33 … … - 

2002 … 7,84 … … 4,517 

2003 … 2,31 … … 5,532 

2004 … 2,41 … … 0,096 

2005 … 5,55 … - 3,138 

2006 13,79 8,73 0,044 13,787 3,185 

2007 12,99 12,40 0,043 0,798 3,669 

2008 12,26 9,75 0,038 0,735 2,649 

2009 12,28 8,41 0,098 0,026 1,336 

2010 12,33 11,81 0,090 0,049 3,399 

2011 11,43 2,03 0,022 0,899 9,782 

2012 10,01 3,49 0,034 1,423 1,460 

2013 8,75 7,36 0,118 1,260 3,870 

Примітка: … – означає відсутність порівнянних даних для аналізу. 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

У структурі імпорту КНР частка жирів та олій тваринного або рослинного 

походження практично не змінювалася й у розглянутий період перебувала в 

межах 0,5 – 0,95%. Частка в експорті цієї продукції з України в Китай у 2013 р. 

досягла 16%. Частка експорту України в сукупному імпорті КНР поступово 

зростала і досягла у 2013 р. 4,0%. Абсолютні зміни товарної позиції в структурі 

експорту України були не суттєвими, окрім 2013 р. Абсолютні зміни товарної 

позиції в імпорті КНР були не суттєвими й у більшості спостережень не 

перевищували 0,3% (табл. 3.20). Співвідношення експорт/імпорт по товарній 

групі жирів та олій тваринного або рослинного походження було низьким на 

початку 2000-х рр. і до кінця десятиліття ще більше знизилося: у 2006 – 0,10, 

2007 – 0,04, 2008 – 0,06, 2009 – 0,04, 2010 – 0,04, 2011 – 0,05, 2012 – 0,04, в 2013 

р. – 0,06. 
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Зазначена динаміка свідчить про те, що в найближчій перспективі Китай 

збереже свою імпортну залежність у забезпеченні жирами і маслами 

тваринного або рослинного походження, оскільки виробництво не встигає за 

потребою і на цьому ринку можна очікувати збільшення ринкової частки 

України. 

 

Таблиця 3.20 

Характеристика експорту/імпорту України і КНР жирами і маслами 

тваринного або рослинного походження
 
 

Роки Частка в 

імпорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

експорті 

України в 

КНР (%) 

Частка 

експорту 

України в 

імпорті КНР 

(по товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті України (у 

% до попереднього 

року) 

2001 … - … … - 

2002 … - … … - 

2003 … - … … - 

2004 … - … … - 

2005 … - … … - 

2006 0,50 0,0000 … 0,495 0,0000 

2007 0,79 0,15 0,008 0,297 0,147 

2008 0,95 - - 0,161 0,147 

2009 0,77 0,02 0,004 0,185 0,022 

2010 0,64 2,40 0,356 0,133 2,381 

2011 0,66 4,34 0,820 0,026 1,937 

2012 0,72 4,03 0,550 0,055 0,305 

2013 0,56 16,01 4,034 0,162 11,977 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Таким чином, аналіз експорту України в КНР та імпорту КНР з інших 

країн дозволяє зробити висновок про те, що серйозні структурні зміни в імпорті 

Китаю з України не відбувалися і були в рамках базових фундаментальних 

тенденцій розвитку китайської економіки. В експорті України до Китаю 

структурні зміни були суттєвими. В основному вони торкнулися тих товарних 

груп, які мали високу додану вартість, і частка яких у розглянутий період різко 

знизилася. В аналізований період зростала частка товарних груп сировинного 

характеру. 
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Абсолютні зміни структури імпорту України за окремими товарними 

позиціями не мали таких високих значень як при експорті. Високі коливання 

структури торкнулися наступних товарних груп: 85 (код групи) – електричної 

машини і устаткування, 64 – взуття, 84 – котли, машини, апарати і механічні 

пристрої, 87 – наземні транспортні засоби, крім залізничних, 72 – чорні метали, 

62 – одяг текстильний, 39 – полімерні матеріали, пластмаси, 61 – одяг 

трикотажний, і 29 – органічні хімічні сполуки. З дев'яти товарних груп з 

суттєвими структурними змінами три торкаються машинобудівної галузі, три – 

легкої промисловості, дві – хімічної та нафтохімічної галузі і одна – чорної 

металургії. 

Продукція українських машинобудівників в цілому, за винятком окремих 

видів товарів, неконкурентоспроможна як на світовому ринку, так і на 

внутрішньому ринку. Це обумовлено, на наш погляд, чотирма основними 

причинами. По-перше, величезний досвід у сфері створення машин і агрегатів і 

сучасні технології забезпечують європейським фірмам суттєве науково-

технічне випередження у порівнянні з українськими виробниками за якістю, 

надійністю та довговічністю устаткування, що виготовляється. По-друге, 

провідні світові фірми володіють досвідом і можливостями для реалізації 

проектів “під ключ”, що суттєво знижує транзакційні витрати замовника. По-

третє – іноземні машинобудівники можуть виконати замовлення на умовах 

кредиту, під низькі відсотки з відстрочкою платежу на кілька років, що 

особливо актуально для українських фірм в умовах дефіциту ліквідності. 

Українські машинобудівні заводи таких можливостей, як і вільних фінансових 

ресурсів під ці цілі, не мають. По-четверте – скорочення витрат на науково-

конструкторські роботи в Україні призвело до зниження якості продукції, 

гальмування процесу її оновлення, втрати завойованих раніше ринкових 

позицій. 

Наявний технологічний потенціал ряду підприємств цілком достатній для 

успішної роботи. Українські машинобудівні заводи зараз обирають шлях 

спеціалізації на виготовлення певних видів устаткування. І в цих окремих нішах 
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важке машинобудування може скласти ефективну конкуренцію іноземним 

фірмам, як за ціною, так і за якістю. У першу чергу, це стосується традиційних 

видів обладнання та устаткування і агрегатів, що вимагає періодичної заміни. 

Власне, це традиційні види продукції, і тут українські машинобудівники цілком 

конкурентоспроможні. Крім того, багато вітчизняних виробників діють на 

умовах субпідряду в іноземних компаній. Провідні європейські виробники 

охоче розміщують замовлення на виготовлення певного обладнання (як 

правило енерго- і працемісткого) на українських машинобудівних 

підприємствах. 

Машинобудівний комплекс України охоплює понад 20 спеціалізованих 

галузей, тобто практично всі галузі машинобудування (крім виробництва 

годинників). Він служить основою важкої індустрії й відіграє вирішальну роль 

у створенні матеріально-технічної бази економіки. У сучасних умовах 

машинобудуванню належить винятково важлива роль у прискоренні науково-

технічного прогресу. Випускаючи засоби праці для різних галузей 

господарства, машинобудування забезпечує комплексну механізацію та 

автоматизацію виробництва. Що стосується стану групи наукомістких галузей 

України – електротехніки, приладобудування, верстатобудування, то тут 

ситуація дуже складна, оскільки вони охоплюють найбільш широкий спектр 

підприємств, які обслуговують усі галузі економіки, включаючи військово-

промисловий сектор. 

Однією з головних умов модернізації сучасної економіки, переходу до 

нової, постіндустріальної стадії соціального прогресу є інноваційна діяльність. 

Джерело постійних інноваційних ініціатив розвинених країн – наукомістке 

машинобудування. Саме тому структура машинобудівного виробництва США, 

Німеччини, Японії, Великої Британії характеризується переважанням частки 

наукоємного виробництва. 

Складність сучасних технологій і створення на їх базі сучасного 

наукомісткого продукту вимагають концентрації фінансового та 

інтелектуального капіталу. В рамках однієї країни неможливо створити весь 
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відтворюючий технологічний ланцюжок. Тому розробка і виробництво 

сучасного наукомісткого продукту перейшли національні кордони і призвели 

до створення гігантських транснаціональних корпорацій. Сьогодні на частку 

п'яти-семи найбільших транснаціональних структур припадає більше половини 

світового виробництва наукомісткої продукції. Саме тому змінилося поняття 

ринку і конкуренції на ринку. 

Конкурентоспроможність на сучасному етапі означає, насамперед, 

здатність зайняти місце у відтворюючому транснаціональному ланцюжку і 

утримувати його при всіх її модифікаціях. Поняття “внутрішнього” ринку 

відсутнє. Створюваний наукомісткий продукт і економіка у даний час 

представляють собою складне переплетення національно-державних 

економічних просторів і транснаціональних економічних структур. У таких 

реаліях умовою національної конкурентоспроможності є наявність потужних 

національних виробничих науково-технічних структур, здатних вбудуватися в 

конфігурацію міжнародних виробничих зв'язків. 

В Україні сьогодні такі підприємства відсутні. Тому не дивно, що вона 

залишається осторонь від світового технічного прогресу, випускаючи багато 

видів продукції на практично вкрай застарілих зразках виробничих 

потужностей. Сподіватися на те, що Україна зможе відновити свій колись 

потужний науковий потенціал в найближчому майбутньому також не варто. 

Так, наприклад, в США щорічно на наукові дослідження у машинобудуванні 

витрачається в середньому 2 – 2,5% ВВП, у країнах Євросоюзу – близько 3% 

ВВП. В Україні ця цифра обчислюється лише кількома десятками мільйонів 

доларів. 

Таким чином, підводячи підсумок всього вищесказаного, можна зазначити: 

за роки трансформації української економіки машинобудівний комплекс 

України пережив тривалу руйнівну кризу, яка супроводжувалася значними 

втратами виробничого й кадрового потенціалу, більш ніж дворазовим 

скороченням частки продукції машинобудування у промисловому виробництві 

України, зниженням активності в інноваційно-інвестиційної діяльності. Але 
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все-таки вона зуміла в цілому зберегти свій потенціал і вийти на шлях адаптації 

до нових ринкових умов та освоєння нових промислових ринків. 

У 2000 – 2007 рр. завдяки стабільним темпам зростання економіки України 

машинобудівний комплекс зміг частково повернути свої втрачені позиції. 

Однак вступ України до СОТ і світова фінансова криза створили певні 

проблеми. І якщо до вступу у СОТ промисловці були готові і зробили все 

можливе, щоб мінімізувати свої втрати, то подібних масштабів світової кризи 

мало хто очікував. 

Однак незалежно від масштабів кризи подальший розвиток галузі 

неможливий без значних інвестицій. У даний час зношення устаткування 

становить близько 70%. Через нестачу фінансових ресурсів дуже повільно 

вирішуються проблеми відновлення виробничого потенціалу галузі на основі 

використання інноваційних технологій і реалізації вітчизняних наукових 

розробок, подальшої зміни структури товарного виробництва та розвитку 

наукоємного машинобудування, забезпечення конкурентоспроможності 

кінцевої продукції. 

У зв'язку з цим уряд України повинен докласти максимальних зусиль для 

стимулювання інвестиційної діяльності машинобудівників. Необхідно надати 

підприємствам усілякі податкові пільги на проведення масштабних проектів з 

модернізації виробничих потужностей. Також у швидкому порядку необхідно 

вирішити питання з відшкодуванням ПДВ. Машинобудування – це тривалі 

контракти, замовлення може виконуватися протягом 6 – 18 місяців. При 

отриманні передоплати держава відразу вилучає з обігу 20% від нього у вигляді 

ПДВ. Відшкодування ПДВ, в кращому випадку, відбувається після виконання 

замовлення. Таким чином, дана умова погіршує і без того катастрофічну 

ситуацію з дефіцитом оборотних коштів. Для стимулювання розвитку 

виробництва необхідно забезпечити вітчизняних виробників державними 

замовленнями, у тому числі й на інноваційну продукцію. Крім того, необхідно 

суттєво збільшити фінансування вітчизняної науки, без якої заяви про 

інноваційний прорив залишаться лише красивими словами на папері. 
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Відсутність практичної реалізації зазначених заходів можливо і призвела 

до того, що галузі машинобудування виявилися основними з точки зору 

структурних змін в українському імпорті – перший, третій і четвертий 

результати за кількісними характеристиками. 

В експорті КНР частка електричних машин і устаткування майже не 

змінювалась і коливалась в межах 23 – 25%. У структурі імпорту України з 

КНР частка електричних машин і устаткування мала тенденцію до зростання 

досягнувши максимального значення у 2011 р. 27,3%, а потім трохи знизилась. 

Це потягнуло за собою і зростання частки імпорту України у сукупному 

експорті КНР – з приблизно 0,15 до 0,36%. Абсолютні зміни товарної позиції в 

структурі імпорту України досягали 10% у 2011 р. Абсолютні зміни товарної 

позиції в експорті КНР були не суттєвими й у більшості спостережень не 

перевищували 1,7% (табл. 3.21). Співвідношення експорт/імпорт по товарній 

групі електричні машини і устаткування для КНР було високим на початку 

2000-х рр. і до кінця десятиліття ще більше зросло: у 2006 – 1,04, 2007 – 1,17, 

2008 – 1,28, 2009 – 1,24, 2010 – 1,24, 2011 – 1,27, 2012 – 1,28, в 2013 р. – 1,28. 

Таблиця 3.21 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України електричними машинами 

і устаткуванням 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 … 14,78 … - … 

2002 … 11,91 … 2,877 … 

2003 … 15,18 … 3,271 … 

2004 … 19,73 … 4,550 … 

2005 … 15,76 … 3,963 … 

2006 23,48 17,25 0,175 1,483 - 

2007 24,66 12,89 0,142 4,359 1,180 

2008 23,91 10,75 0,176 2,140 0,746 

2009 25,06 14,51 0,132 3,764 1,149 

2010 24,64 17,14 0,207 2,629 0,420 

2011 23,48 27,34 0,181 10,199 1,159 

2012 23.79 25.37 0.352 1.970 0,306 

2013 25.41 23.54 0.357 1.830 1,622 
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Примітка: ... –  означає відсутність порівнянних даних для аналізу. 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Перша колонка розраховувалася як відношення експорту даної товарної 

групи Китаєм (у вартісному вираженні) до загального експорту Китаю (у 

вартісному вираженні). Друга колонка розраховувалася шляхом ділення 

показника імпорту України даної товарної групи з КНР (у вартісному 

вираженні) до загального імпорту України з КНР (у вартісному вираженні). 

Третя колонка розраховувалася як відношення імпорту України даної товарної 

групи (у вартісному вираженні) до загального експорту КНР даної товарної 

групи (у вартісному вираженні). Четверта колонка розраховувалася за 

формулою (1.3) шляхом вирахування з поточних значень частки імпорту даної 

товарної групи до загального імпорту України значень попереднього року. 

П'ята колонка розраховувалася за формулою (1.3) шляхом вирахування з 

поточних значень частки експорту даної товарної групи до загального експорту 

КНР значень попереднього року. 

В експорті КНР частка котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв 

дещо знизилась. У структурі імпорту України з КНР частка електричних машин 

і устаткування в цілому мала тенденцію до зниження. При цьому в цілому 

спостерігалось зростання частки імпорту України у сукупному експорті КНР – з 

приблизно 0,15 до 0,22%. Абсолютні зміни товарної позиції в структурі імпорту 

України досягали майже 5% у 2009 р. Абсолютні зміни товарної позиції в 

експорті КНР були не суттєвими й у більшості спостережень не перевищували 

1% (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України котлами, машинами, 

апаратами і механічними пристроями 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 
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2001 … 12,88 … - … 

2002 … 16,09 … 3,218 … 

2003 … 16,58 … 0,489 … 

2004 … 13,62 … 2,961 … 

2005 … 11,15 … 2,472 … 

2006 19,26 12,04 0,149 0,891 … 

2007 18,77 14,56 0,211 2,516 0,487 

2008 18,78 15,12 0,315 0,563 0,011 

2009 19,63 10,30 0,119 4,816 0,849 

2010 19,64 10,64 0,162 0,340 0,009 

2011 18,63 12,12 0,141 1,479 1,001 

2012 18,35 10,85 0,202 1,270 0,287 

2013 17,35 12,13 0,224 1,272 1,002 

Примітка: … – означає відсутність порівнянних даних для аналізу. 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт по товарній групі котли, машини, апарати 

і механічні пристрої для КНР було високим на початку 2000-х рр. і до кінця 

десятиліття ще більше зросло: 2006 – 1,71, 2007 – 1,84, 2008 – 1,94, 2009 – 1,91, 

2010 – 1,80, 2011 – 1,78, 2012 – 2,07, 2013 – 2,25. 

В експорті КНР частка наземних транспортних засобів, крім залізничних, 

мала тенденцію до зростання, досягнувши у 2013 р. 2,7%. У структурі імпорту 

України з КНР частка товарної групи мала суттєві коливання від 1 до 12%. В 

цілому спостерігалось аналогічна тенденція для частки імпорту України у 

сукупному експорті КНР – з приблизно 0,03 до 1,45%. Абсолютні зміни 

товарної позиції в структурі імпорту України досягали 8% у 2009 р. Абсолютні 

зміни товарної позиції в експорті КНР були не суттєвими й у більшості 

спостережень не перевищували 0,2% (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України наземними 

транспортними засобами, крім залізничного 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі, %) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 1,80 0,65 0,027 - - 

2002 1,78 1,01 0,045 0,358 0,016 
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2003 1,85 1,13 0,072 0,114 0,068 

2004 1,99 2,71 0,170 1,580 0,145 

2005 2,18 3,17 0,346 0,466 0,185 

2006 2,31 5,04 0,520 1,868 0,131 

2007 2,61 10,97 1,141 5,934 0,303 

2008 2,75 10,19 1,453 0,786 0,133 

2009 2,32 2,12 0,208 8,066 0,421 

2010 2,43 2,34 0,287 0,221 0,110 

2011 2,61 3,84 0,486 1,496 0,176 

2012 2,69 3,97 0,568 0,128 0,081 

2013 2,65 3,86 0,521 0,103 0,040 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт для КНР мало тенденцію до зниження і 

складало: у 2001 р. – 1,05, 2002 – 0,89, 2003 – 0,69, 2004 – 0,90, 2005 – 1,35, 2006 

– 1,31, 2007 – 1,44, 2008 – 1,46, 2009 – 0,98, 2010 – 0,78, 2011 – 0,76, 2012 – 0,78, 

2013 – 0,79%. 

Три товарні групи, що належать до легкої промисловості серед основних 

товарних груп з високими змінами структури займали друге, шосте і восьме 

місця. 

Непрямим показником розвитку легкої промисловості є частка продажу 

основних споживчих товарів, які вироблені на території України, в товарообігу 

торгової мережі підприємств. По всіх групах товарів даної сфери виробництва 

спостерігається негативна тенденція. 

Згідно зі статистичними даними майже незмінною залишається ситуація у 

зовнішній торгівлі товарами легкої промисловості. Негативним залишається 

зовнішньоторговельне сальдо за такими групами товарів як текстиль та вироби 

з нього, а також взуття, головні убори і парасольки. Позитивне торговельне 

сальдо, причому з тенденцією зростання спостерігається тільки по групі 

“шкіряна й хутряна сировина та вироби з неї”. 

Негативним фактором у розвитку легкої промисловості є рівень оплати 

праці в даній галузі. Тут середній розмір місячної заробітної плати в Україні 

приблизно в 2 рази нижчий ніж по промисловим підприємствам в цілому. При 

цьому даний показник поступово погіршується: якщо у 2005 р. зарплата в 
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легкій промисловості становила приблизно 54 – 57% від рівня зарплати в 

промисловості в цілому, то після 2008 р. тільки 49 – 50%. 

Специфіка українського ринку полягає в тому, що значна частина 

інвестицій здійснюється як малими, так і великими фінансовими структурами, 

що працюють в галузі легкої промисловості. В даний час завершився перший 

етап переділу власності легкої промисловості та первинне структурування 

ринку, на тлі якого вже виділяються як лідери, так і підприємства середніх 

розмірів. 

Схеми роботи, які використовують підприємства, як правило, наступні: 

 виробництво на умовах давальницької сировини; 

 виробництво продукції на експорт; 

 виробництво продукції для внутрішнього ринку. 

Найбільш вигідним є виробництво й реалізація продукції на внутрішньому 

ринку або її експорт, проте через відсутність налагодженої системи збуту 

українським компаніям доводиться працювати під замовлення з іноземними 

компаніями. Зараз більшість підприємств легкої промисловості працює за 

толлінговими (давальницькими) схемами. На сьогоднішній день іноземні 

замовлення складають близько 70% структури виробництва вітчизняних 

підприємств. Це забезпечує їм тимчасовий, але стабільний дохід і може стати 

базою для розвитку власних брендів. У той же час учасники ринку говорять про 

те, що сьогодні яскраво вираженою тенденцією стало зміщення іноземних 

замовлень у Східній Європі країнами Азії. В даний час Україна вже не 

розглядається зарубіжними компаніями як країна з дешевою робочою силою, 

зважаючи на зростання рівня середньої заробітної плати. 

Галузь легкої промисловості одна з глобалізованих у світі. В той же час 

виробництво тканин та одягу є важливим джерелом доходу і зайнятості для 

багатьох країн, зокрема для багатьох країн, що розвиваються. Однак для 

України це твердження є досить суперечливим. 

Основними пасивами галузі вважаються застаріла матеріально-технічна 

база і старі кадри. Друга проблема особливо критична: середня зарплата по 
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галузі, як вже зазначалося, в 2 рази нижче ніж у промисловості в цілому. Її 

рівень приблизно в п'ять разів нижчий від зарплати польських і в два рази 

нижча від зарплати російських фахівців даної сфери. Як наслідок – скорочення 

чисельності зайнятих: якщо на початку 90-х рр. в галузі працювало 750 тис. 

чол., то зараз в 5 разів менше. 

Існує цілий ряд проблем розвитку легкої промисловості, до яких слід 

віднести: 

 наповнення внутрішнього ринку імпортними товарами, у тому числі 

товарами з заниженою митною вартістю і товарами “секонд хенд”; 

 відсутність ефективного власника, який інвестував би капітал для 

довгострокової роботи підприємства і випуску продукції, а не для його 

перепродажу, перепрофілювання або ліквідації; 

  відсутність сприятливих умов для закупівлі технологічного 

устаткування, яке не виробляється в Україні; 

 розподіл великих швейних, трикотажних, взуттєвих підприємств на 

дрібні виробництва, які переходять на спрощену систему оподаткування, 

єдиний податок або у тіньове виробництво. 

До факторів, які зумовлюють зменшення обсягів виробництва одягу 

належать: 

 зміна замовником асортименту продукції швейних підприємств, які на 

80 – 90% працюють за толінговою схемою, на більш працемістку, проте з 

меншою кінцевою вартістю; 

 негативна тенденція перенесення іноземними замовниками виробництва 

з українських підприємств в інші країни (Китай, Таїланд, країни Середньої Азії) 

з подальшим імпортом готової продукції в Україну; 

 нездатність переорієнтувати значний виробничий потенціал, набутий під 

час роботи за давальницькою схемою, для поставок продукції на внутрішній 

ринок, через значну присутність імпортних товарів сумнівного походження і 

товарів “секонд хенд”. 
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Основні ризики роботи в галузі в цілому невисокі, але їх необхідно 

враховувати: 

1. Високий рівень конкуренції, який посилюється великим обсягом 

тіньового імпорту з Азії. 

2. Низькі бар'єри входу в галузь. 

3. Висока частка оплати праці в загальних витратах на виробництво (до 

20%). 

4. Високий рівень технічних ризиків зважаючи на відносно невисокі обсяги 

виробництва галузі. 

5. Обмежений попит на вітчизняну продукцію (незважаючи на зростання 

доходів населення), що є причиною відносно невисоких темпів зростання цін на 

продукцію виробництва галузі – зазвичай на 4 – 6% на рік. 

6. Ризик залежності від замовників та ринків збуту, у разі якщо 

підприємство працює за давальницькою схемою. 

7. Недостатньо розвинена мережа роздрібної торгівлі. 

Незважаючи на двоякість статистичних показників і ряд викладених вище 

проблем, легку промисловість України варто розглядати як перспективну та 

інвестиційно привабливу галузь. Для цього є кілька причин: 

1. За оцінками експертів ринок одягу та взуття входить в 20 найбільших 

ринків, що розвиваються в Україні (займає 11 місце), і не дивлячись на те, що 

прогноз темпів зростання не виправдалися, він все-таки має позитивне 

значення. 

2. Українці витрачають на одяг і взуття близько 30 – 40% місячного 

доходу, що значно вище даного показника в Західній Європі (близько 10%). 

3. Зміна пріоритетів іноземних замовників і переміщення виробництв на 

основі давальницьких схем в країни Азії є потужним стимулом до розвитку 

вітчизняних торговельних марок на підприємствах легкої промисловості. 

4. Розвитку мережі оптової та роздрібної торгівлі не в останню чергу 

сприяє поява в регіонах нових торговельних центрів. Дана тенденція дозволяє 

поступово витісняти з цього бізнесу ринкових торговців, і вже протягом 
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найближчих років торгівля товарами легкої промисловості остаточно 

переміститься в магазини. 

5. За оцінками для відкриття нової торгової точки не потрібно значних 

фінансових вкладень (від 500 до кількох тисяч дол. США), у той час як термін 

окупності об'єкта досить невеликий і становить від шести місяців до півтора 

року [163]. Така приваблива оборотність первинного капіталу незмінно 

спричинить збільшення кількості торгових точок і появу на ринку нових 

торгових марок. 

6. Зміна переваг вітчизняних споживачів: поступова відмова від 

імпортованих товарів низької якості, що реалізуються на ринках. 

7. За існуючими оцінками, ємність внутрішнього ринку одягу і взуття 

становить 50 млрд. грн. на рік. І галузь ця потенційно досить прибуткова. З 

урахуванням постійного подорожчання енергоресурсів в валових витратах 

галузі, газ та електроенергія займають до 5% витрат, а рівень доданої вартості 

може досягти 50%. 

В експорті КНР частка взуття мала тенденцію до зниження, досягнувши у 

2013 р. 2,3%. У структурі імпорту України з КНР частка товарної групи мала 

суттєві коливання від 2 до 12%. В цілому спостерігалось аналогічна тенденція 

для частки імпорту України у сукупному експорті КНР – з приблизно 0,2 до 

1,3%. Абсолютні зміни товарної позиції в структурі імпорту України становили 

0,08% у 2013 р. і 10,7% у 2009 р. Абсолютні зміни товарної позиції в експорті 

КНР були не суттєві і склали 0,01% у 2013 р. і 0,45% у 2003 р. (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України взуттям 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі,%) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 3,79 8,91 0,173 - - 

2002 3,41 10,59 0,248 1,685 0,388 

2003 2,96 10,02 0,401 0,576 0,450 

2004 2,56 1,70 0,083 8,318 0,394 

2005 2,50 12,42 1,180 10,722 0,062 



182 

2006 2,25 8,75 0,927 3,670 0,249 

2007 2,08 4,16 0,544 4,589 0,173 

2008 2,08 6,90 1,301 2,741 0,001 

2009 2,33 7,19 0,701 0,287 0,256 

2010 2,26 7,83 1,033 0,642 0,074 

2011 2,20 3,44 0,517 4,392 0,061 

2012 2,28 7,69 1,298 4,252 0,087 

2013 2,30 7,61 1,185 0,079 0,013 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт для КНР складало: у 2001 р. – 30,69, 2002 

– 36,48, 2003 – 34,67, 2004 – 32,02, 2005 – 35,15, 2006 – 35,88, 2007 – 34,83, 2008 

– 29,27, 2009 – 31,85, 2010 – 31,91, 2011 – 26,85, 2012 – 26,22, 2013 р. – 25,96. 

В структурі експорту КНР частка одягу текстильного мала тенденцію до 

зниження, майже удвічі за період, що розглядається, досягнув у 2013 р. 3,1%. У 

структурі імпорту України з КНР частка товарної групи мала не суттєві 

коливання від 2 до 5,5%. В цілому спостерігалось аналогічна тенденція для 

частки імпорту України у сукупному експорті КНР – з приблизно 0,04 до 0,6%. 

Абсолютні зміни товарної позиції в структурі імпорту України становили 

0,05% у 2003 р. і 3,9% у 2005 р. Абсолютні зміни товарної позиції в експорті 

КНР були не суттєвими й не перевищували 1%. (табл. 3.25). 

Таблиця 3.25 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України одягом текстильним 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі,%) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 7,12 3,94 0,041 - - 

2002 6,32 4,55 0,057 0,609 0,801 

2003 5,72 4,60 0,095 0,048 0,599 

2004 4,88 1,67 0,043 2,933 0,838 

2005 4,60 5,56 0,287 3,887 0,287 

2006 4,51 3,27 0,173 2,284 0,085 

2007 3,89 2,43 0,170 0,840 0,627 

2008 3,67 3,90 0,417 1,473 0,217 

2009 3,89 4,30 0,252 0,394 0,220 

2010 3,45 3,88 0,335 0,421 0,443 

2011 3,32 1,97 0,196 1,904 0,123 



183 

2012 2,99 4,40 0,568 2,425 0,334 

2013 3,09 3,73 0,432 0,665 0,101 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт для КНР було великим і дещо зменшилось 

до 2013 р. і складало: у 2001 р. – 25,65, 2002 – 26,91, 2003 – 31,98, 2004 – 36,56, 

2005 – 42,98, 2006 – 50,34, 2007 – 46,30, 2008 – 42,96, 2009 – 45,82, 2010 – 38,28, 

2011 – 26,45, 2012 – 22,92, 2013 р. – 21,68. 

В структурі експорту КНР частка одягу трикотажного майже не змінилась. 

У структурі імпорту України з КНР частка товарної групи мала не суттєві 

коливання від 2 до 5%. В цілому спостерігалось зростання частки імпорту 

України у сукупному експорті КНР. Абсолютні зміни товарної позиції в 

структурі імпорту України досягали 3% у 2011 р. Абсолютні зміни товарної 

позиції в експорті КНР були суттєвими. (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України одягом трикотажним 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі,%) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 5,06 2,62 0,038 - - 

2002 4,91 2,93 0,048 0,306 0,148 

2003 4,72 3,66 0,092 0,730 0,191 

2004 4,35 1,30 0,037 2,362 0,370 

2005 4,05 3,85 0,226 2,555 0,297 

2006 4,63 3,24 0,167 0,611 0,582 

2007 5,04 2,27 0,123 0,969 0,402 

2008 4,26 2,81 0,258 0,533 0,781 

2009 4,48 4,15 0,211 1,345 0,223 

2010 4,23 5,23 0,368 1,076 0,250 

2011 4,22 2,16 0,169 3,070 0,005 

2012 4,25 2,61 0,237 0,453 0,026 

2013 4,38 2,33 0,190 0,281 0,133 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт для КНР було і так великим і ще більше 

зростало до 2013 р. складало: у 2001 р. – 28,33, 2002 – 30,56, 2003 – 37,12, 2004 
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– 40,18, 2005 – 44,42, 2006 – 62,62, 2007 – 77,64, 2008 – 71,31, 2009 – 84,99, 2010 

– 81,53, 2011 – 67,53, 2012 – 64,72, 2013 р.  – 58,04. 

Хімічна промисловість України – це багатогалузевий комплекс, що 

включає більше 200 об'єднань і підприємств, що виробляють більше двох 

десятків тисяч основних і 100 тис. допоміжних найменувань хімічної продукції. 

Вона відрізняється від більшості інших галузей можливістю створювати нові 

матеріали з певними властивостями, необхідними у космічній техніці і 

будівництві, радіоелектроніці, фармацевтичній, харчовій і легкій 

промисловості, транспорту, сільському господарстві та інших галузях 

економіки України. Хімічні підприємства України територіально розміщені в 

різних регіонах, що дозволяє їм не конкурувати між собою, однак робить їх 

природними монополістами в регіоні. 

Хімічний комплекс – один з провідних у структурі сучасної економіки. Від 

його розвитку, як і від розвитку машинобудування, значною мірою залежить 

науково-технічний прогрес. У найближчі кілька років хімічна галузь буде грати 

ключову роль в українській економіці. Продукція хімічної промисловості часто 

замінює природну сировину, яка дорого коштує, сприяє зниженню вартості 

кінцевої продукції, підвищенню якості виробів. 

Україна має потужну сировинну базу для розвитку хімічної промисловості. 

У цілому можна відзначити наявність великих запасів сировини для 

неорганічних хімічних продуктів, в той же час сировина для виробництва 

органічних хімічних продуктів відсутня. В Україні недостатньо освоєні власні 

запаси нафти, що позначилося на відсутності сировини для нафтохімічного 

виробництва, виробництва пластмас і полімерів.  

Потенційні можливості галузі щодо нарощування обсягів 

конкурентоспроможного товарного виробництва досить великі. Діючі хімічні 

підприємства здатні (за умови створення сприятливих умов для розвитку 

імпортозаміщуючих виробництв) поставляти до 75% хімічної продукції 

споживчого та промислового призначення, яку споживає внутрішній товарний 

ринок. Однак, у теперішній час їх частка становить лише 30%. Значне 
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скорочення споживання хімічної продукції відбулося також і в проміжному 

промисловому споживанні – до 8%. 

За рахунок постійного оновлення, капітальних та поточних ремонтів всі 

заводи знаходяться в хорошому стані. Про це говорять стабільні показники 

роботи підприємств. Потужності підприємств завантажені, як правило, на 60-

80%. Повне завантаження потужностей можливе лише після капітальної 

модернізації та за умови достатньо розвинутої транспортної інфраструктури, 

сприятливої кон'юнктури ринку. В останні роки актуальною стала модернізація 

з метою енергозбереження та зменшення споживання коштовної сировини. 

Що стосується найбільш динамічно зростаючої групи хімічних товарів – 

полімерів, то в Україні їх виробників вкрай мало. Полімерна промисловість в 

рамках Радянського Союзу як промисловість, що забруднює середовище, 

будувалася головним чином поблизу сировинних запасів або недалеко від них у 

великих промислових центрах, що споживали полімери і пластмаси. В наслідок 

цього концентрація виробництва припала на Східну і Центральну Сибір і 

Приволзький регіон Росії. 

Темпи зростання виробництва полімерної продукції в Україні набагато 

нижчі темпів зростання імпорту полімерів і пластмас. Це говорить про те, що 

власне виробництво полімерів поки менш привабливе, ніж імпорт, а попит 

зростає в арифметичній прогресії. 

Українська хімічна промисловість експортно-орієнтована. Незважаючи на 

значну енергетичну та сировинну залежність від Росії, Україна успішно 

конкурувала з нею на світовому ринку. 

Конкурентними перевагами є: 

 територіальне розташування; 

 наявність потужних і відносно сучасних хімічних заводів; 

 транспортна інфраструктура, залізниця і порти; 

 узгодженість дій підприємств, локальність і компактність концентрації 

виробництва. 

Основними експортними продуктами залишаються мінеральні добрива та 

неорганічна хімічна продукція. Основними імпортними продуктами є полімери 
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та пластмаси (46% імпорту), менші рівні частки мають товари органічної хімії, 

засоби захисту рослин та каучук (11 – 12%). Імпорт полімерів і каучуку 

постійно зростає. 

Хімічна промисловість України на світовому ринку, має усталені зв'язки з 

іншими галузями економіки, добру репутацію на світовому ринку (щодо 

експортних товарів) і високий рейтинг інвестиційної привабливості. Особливо 

добре це видно по рівню внутрішніх цін, тенденціям на світовому ринку, 

зростаючому імпорті великого спектру полімерів, каучуку і пластмас. 

Щоб залишатися конкурентоспроможними на світовому ринку 

українським виробникам необхідно здійснити глобальну модернізацію і 

реконструкцію хімічної промисловості. Це може викликати тимчасове 

ослаблення присутності на світовому ринку, однак, враховуючи абсолютні та 

відносні переваги України, хімічна промисловість може стати однією з 

найбільш прибуткових і перспективних галузей. 

В структурі експорту КНР частка полімерних матеріалів, пластмас майже 

не змінилась за аналізований період. У структурі імпорту України з КНР частка 

товарної групи зростала до фінансової кризи, а потім знизилась і перебувала 

приблизно на стабільному рівні 6 – 8%. В цілому аналогічна тенденція 

спостерігалось для частки імпорту України у сукупному експорті КНР. 

Абсолютні зміни товарної позиції в структурі імпорту України доходили до 

3,6% до фінансової кризи, а потім суттєво не перевищували 1%. Абсолютні 

зміни товарної позиції в експорті КНР були не суттєвими й не перевищували 

0,3%. (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України полімерними 

матеріалами, пластмасами 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі,%) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 2,52 1,39 0,040 - - 

2002 2,47 2,34 0,076 0,951 0,049 

2003 2,28 2,61 0,136 0,275 0,191 
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2004 2,21 4,50 0,254 1,884 0,068 

2005 2,33 8,12 0,827 3,623 0,125 

2006 2,29 10,31 1,072 2,189 0,040 

2007 2,17 11,51 1,443 1,205 0,126 

2008 2,08 9,26 1,740 2,256 0,084 

2009 2,10 8,53 0,922 0,731 0,020 

2010 2,20 7,44 1,007 1,091 0,095 

2011 2,39 6,90 0,952 0,537 0,194 

2012 2,69 5,66 0,810 1,243 0,301 

2013 2,80 5,96 0,763 0,304 0,101 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт для КНР зростало: у 2001р. – 0,44%, 2002 

– 0,46, 2003 – 0,47, 2004 – 0,47, 2005 – 0,53, 2006 – 0,59, 2007 – 0,58, 2008 – 0,61, 

2009 – 0,52, 2010 – 0,54, 2011 – 0,65, 2012 – 0,80, 2013 р. – 0,85. 

В структурі експорту КНР частка органічних хімічних сполук також, як і 

попередня товарна група майже не змінилась за аналізований період. У 

структурі імпорту України з КНР частка товарної групи знижувалась. Частка 

імпорту України у сукупному експорті КНР була стабільною на рівні 0,35 – 

0,45%. Абсолютні зміни товарної позиції в структурі імпорту України у цілому 

не перевищували 1%. Абсолютні зміни товарної позиції в експорті КНР були не 

суттєвими й не перевищували 0,1%. (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України органічними хімічними 

сполуками 
Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі,%) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 1,73 10,47 0,45 - - 

2002 1,71 7,33 0,34 3,138 0,019 

2003 1,63 5,28 0,38 2,050 0,083 

2004 1,53 4,25 0,35 1,032 0,095 

2005 1,59 2,66 0,40 1,593 0,060 

2006 1,60 2,84 0,42 0,180 0,012 

2007 1,69 2,77 0,44 0,072 0,087 

2008 2,03 1,80 0,35 0,964 0,342 

2009 2,01 3,25 0,37 1,449 0,020 

2010 1,99 2,72 0,41 0,528 0,020 

2011 2,07 2,12 0,34 0,602 0,076 
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2012 1,97 1,89 0,37 0,232 0,098 

2013 1,91 2,24 0,42 0,349 0,062 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт для КНР мало тенденцію до зростання: у 

2001 р. – 0,51%, 2002 – 0,50, 2003 – 0,45, 2004 – 0,38, 2005 – 0,43, 2006 – 0,52, 

2007 – 0,54, 2008 – 0,74, 2009 – 0,67, 2010 – 0,65, 2011 – 0,62, 2012 – 0,66, 2013 

р. – 0,64. 

Ситуація на зовнішніх ринках чорних металів в останні три роки негативно 

впливала на експортні котирування українських металургів. Спостерігалося 

падіння цін на руду, що зменшило собівартість китайської сталі, виробники 

якої, і раніше активно експортували свою продукцію, а зараз почали поставляти 

на світові ринки рекордні обсяги прокату за значно зниженими цінами. Це 

природним чином змушує і металургів з інших країн зменшувати свої експортні 

котирування. Поки немає особливих передумов для швидкого відновлення 

цінових рівнів руди. Крім введення в дію нових родовищ в Австралії та 

Бразилії, відновився експорт залізорудної сировини з Індії. І, хоча паралельно 

йде витіснення з ринку виробників руди з високою собівартістю, в осяжному 

майбутньому надлишок пропозиції на даному ринку буде зберігатися, як і 

перевиробництво металопрокату у КНР. Втім, останні дані по китайській 

економіці вселяють деякі надії, а значить, внутрішній ринок металу у КНР 

може трохи підживитися. Навряд чи подібна активізація поверне експортні 

котирування китайських металургів на колишні рівні, але, у всякому разі, вона 

допоможе стабілізувати їх на нинішніх значеннях. 

Українські виробники, швидше за все, будуть змушені ще знизити свої 

відпускні ціни при поставках на зовнішні ринки, так як падіння цін на руду вже 

призвело до просідання цінових рівнів і металобрухту, що знижує собівартість 

виплавки сталі в Туреччині і ЄС, тобто у її найближчих сусідів. У тому 

випадку, якщо збережеться відносна курсова стабільність, передумов для 

зростання внутрішніх цін не буде. До того ж і попит на металопродукцію в 

Україні не надто високий у зв'язку зі складною економічною ситуацією. Тим не 

менш, якщо курс гривні почне новий спад, збільшення цінових рівнів на 
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внутрішньому ринку цілком можливе. Однак зараз прогнозувати, яким саме 

шляхом будуть розвиватися події, не є можливим. 

В структурі експорту КНР частка чорних металів не перевищувала 4%. У 

структурі імпорту України з КНР частка товарної групи коливалась від 2 до 8%. 

Частки імпорту України в сукупному експорті КНР коливалась на рівні 0,23 – 

1,25%. Абсолютні зміни товарної позиції в структурі імпорту України 

коливались від десятих часток відсотка до 5%. Абсолютні зміни товарної 

позиції в експорті КНР були аналогічними українським тільки на більш 

нижчому рівні (табл. 3.29). 

Таблиця 3.29 

Характеристика експорту/імпорту КНР і України чорними металами
 
 

Роки Частка в 

експорті 

КНР 

товарної 

групи (%) 

Частка 

товарної 

групи в 

імпорті 

України з 

КНР (%) 

Частка 

імпорту 

України в 

експорті 

КНР (по 

товарній 

групі,%) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

імпорті України  (у 

% до попереднього 

року) 

Абсолютні 

структурні зміни 

товарної групи в 

експорті КНР (у % 

до попереднього 

року) 

2001 0,841 4,37 0,382 - - 

2002 0,709 2,02 0,228 2,352 0,132 

2003 0,780 2,65 0,402 0,623 0,071 

2004 1,933 8,02 0,518 5,375 1,153 

2005 1,980 6,18 0,742 1,839 0,048 

2006 2,594 3,47 0,319 2,711 0,613 

2007 3,280 3,20 0,265 0,272 0,686 

2008 3,738 3,00 0,314 0,201 0,458 

2009 1,122 1,61 0,326 1,389 2,615 

2010 1,834 2,12 0,344 0,510 0,711 

2011 2,101 3,03 0,476 0,912 0,267 

2012 1,812 2,28 0,485 0,749 0,289 

2013 1,748 6,13 1,254 3,847 0,063 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Додатків Ж і З. 

 

Співвідношення експорт/імпорт для КНР різко зросло – майже в 9 разів, 

що підтверджує описану тенденцію зростання власного виробництва чорних 

металів Китаєм і становило: у 2001 р. – 0,20, 2002 – 0,17, 2003 – 0,15, 2004 – 

0,48, 2005 – 0,58, 2006 – 1,25, 2007 – 1,74, 2008 – 2,18, 2009 – 0,48, 2010 – 1,14, 

2011 – 1,41, 2012 – 1,59, 2013 р. – 1,81. 
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В цілому можна констатувати, що структурні зміни в імпорті України з 

КНР були менш суттєвими, ніж при експорті України в КНР. Це було 

викликано в основному зростанням виробництва в Китаї, що сприяло 

імпортозаміщенню та експансії китайських виробників на зарубіжних ринках. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз географічного розподілу міжнародної торгівлі показує, що 

важливою особливістю є вихід на провідну роль Китаю. Особливістю сучасного 

економічного розвитку Китаю є поєднання безумовної експортної орієнтації 

економіки з величезною ємністю поступально зростаючого внутрішнього 

ринку, до того ж перевагою є відсутність критичної залежності від експорту. 

Вибухоподібному зростанню зовнішньої торгівлі Китаю сприяв ряд факторів: 

дешевизна робочої сили, залишення доданої вартості в країні, збільшення 

інвестиційного імпорту, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. 

Найбільш значущі напрямки експорту Китаю – Євросоюз і США, причому, 

якщо зустрічний європейський імпорт перевищується китайським експортом 

лише приблизно в півтора рази, то американський – майже втричі. Це 

забезпечує Китаю значний “запас міцності” як в глобальній економіці, так і в 

світовій політиці, і надійно захищає його від спроб тиску з боку США. 

Структура експорту КНР стрімко покращувалася. Частка 

високотехнологічного експорту в загальному обсязі китайського експорту 

постійно зростала. Збільшення експорту машин і устаткування значно 

випереджає зростання їхнього імпорту, в результаті чого дефіцит зовнішньої 

торгівлі в цій сфері скоротився й найближчим часом може змінитися 

профіцитом. Політика імпортозаміщення та зміцнення економічного 

суверенітету Китаю залишається в цілому успішною. При всій величезній і 

зростаючій залежності від імпортної сировини, питома вага Китаю в світовому 

імпорті в довгостроковому плані знижується, і стала помітно меншою його 

частка у світовому споживанні. Неухильно підвищується ступінь локалізації 
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експортованої продукції. У цілому значимість зовнішньоекономічних зв'язків 

для Китаю цілком природно стрімко зросла під час реформ, пов'язаних із 

залученням технологій і інтенсифікацією експорту. 

Структура експорту КНР у 2001 – 2013 рр. змінилася більш суттєво, ніж 

структура імпорту – показник абсолютного приросту експорту становив у цей 

період 14,6% проти 11,8% по імпорту. Основні структурні зрушення в експорті 

відбулися за рахунок устаткування; обладнання, електричного устаткування, 

електрообладнання та аксесуарів; пристроїв для запису інформації. Амплітуда 

коливань зміни структури імпорту КНР була помірною. Серйозні зміни 

торкнулися мінеральної сировини. 

Динаміка співвідношення експорт/імпорт мала тенденцію до зростання 

самозабезпеченості. Це означає, що у конкретних товарних груп значення 

коефіцієнтів відношення експорт/імпорт більше 1 в основному мали тенденцію 

до зниження і, навпаки, товарні групи зі значеннями коефіцієнтів менше 1, 

мали тенденцію до зростання. 

У зміні лінійного та квадратичного коефіцієнтів структурних зрушень у 

зовнішній торгівлі КНР спостерігається синхронність змін за роками. 

Відмінності спостерігаються лише в кількісних значеннях внаслідок різної 

методики розрахунку показників. Синхронність зміни, на наш погляд, 

обумовлюється характером управління національної економіки, де плановий 

характер економічного розвитку все ще має домінуючий характер. 

Квадратичні оцінки структурних зрушень враховують не тільки загальну 

величину структурних змін, але і їхню однорідність: за інших рівних умов для 

сукупності, в якій відбуваються структурні зміни різного порядку, її величина 

буде більшою. Тому при часових порівняннях структурних зрушень у 

зовнішній торгівлі така оцінка нам видається переважною. Вона буде більш 

надійним сигналом і у тих випадках, коли структура сукупності змінюється 

внаслідок різкого абсолютного збільшення або зменшення навіть однієї 

структурної частини. Тому, як і слід було очікувати, квадратичні оцінки 

вийшли значно більшими лінійних. Отримані значення коефіцієнтів, по суті, 
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представляють собою середні темпи приростів питомих ваг окремих складових 

частин, зважених за величиною цих частин. 

У той же час найбільше у відносному вираженні змінилася саме частка тих 

товарних позицій, питома вага яких є значною. Саме на ці товарні групи слід 

орієнтуватися в отриманні зведених оцінок, так як вплив цих змін на загальну 

структуру сукупності суттєвий. З цих позицій можна припустити, що 

використання в аналізі лінійних оцінок відносних структурних зрушень 

видається більш обґрунтованим. 

Серед вкрай нестабільних товарних груп в експорті України у 2001 – 2013 

рр., виділяються дві – це чорні метали та руди, шлаки та зола, абсолютні 

структурні зміни яких в окремі роки перевищували десятки відсотків. Суттєві 

структурні зрушення в експорті України до Китаю спостерігалися за товарними 

позиціями: органічні хімічні сполуки, котли, машини, апарати й механічні 

пристрої, добрива, жири та олії тваринного або рослинного походження, 

молоко та молочні продукти, яйця, мед. 

Аналіз експорту України в КНР та імпорту КНР з інших країн дозволяє 

зробити висновок про те, що серйозні структурні зміни в імпорті Китаю з 

України не відбувалися і були в рамках базових фундаментальних тенденцій 

розвитку китайської економіки. В експорті України до Китаю структурні зміни 

були суттєвими. В основному вони торкнулися тих товарних груп, які мали 

високу додану вартість, і частка яких у розглянутий період різко знизилася. В 

аналізований період зростала частка товарних груп сировинного характеру. 

Абсолютні зміни структури імпорту України за окремими товарними 

позиціями не мали таких високих значень як при експорті. Високі коливання 

структури торкнулися наступних товарних груп: електричні машини й 

устаткування, взуття, котли, машини, апарати и механічні пристрої, наземні 

транспортні засоби, крім залізничних, чорні метали, одяг текстильний, 

полімерні матеріали, пластмаси, одяг трикотажний та органічні хімічні 

сполуки. З дев'яти товарних груп з суттєвими структурними змінами три 

торкаються машинобудівної галузі, три – легкої промисловості, дві – хімічної 

та нафтохімічної галузі й одна – чорної металургії. Структурні зміни в імпорті 
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України з КНР були менш суттєвими, ніж при експорті України в КНР. Це було 

зумовлено в основному зростанням виробництва в Китаї, що сприяло 

імпортозаміщенню та експансією китайських виробників на зарубіжних ринках. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного наукового дослідження вирішено важливе 

наукове завдання формування структури зовнішньої торгівлі КНР та 

особливості структурних зрушень у зовнішній торгівлі КНР з Україною. 

Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати наступні 

висновки: 

1. Найбільш швидкими темпами розвивалися галузі виробництва пов'язані 

із зовнішнім ринком. При цьому, особливо швидкі і прогресивні зрушення в 

технології виробництва, у розвитку його наукомістких видів, а також у 

створенні нових галузей відбувалися завдяки реалізації експортоорієнтованої 

стратегії, яка останні три десятиліття стимулювала виробництво технічно 

складних товарів. 

2. Для дослідження структури зовнішньої торгівлі застосовуються три 

основних напрямки дослідження. Перший – дослідження конкретних 

зовнішньоторговельних структур в певних умовах місця і часу для їх точного 

кількісного виміру і порівняння, виявлення пропорцій і закономірностей 

структури. Другий – аналіз динаміки економічного явища у зовнішній торгівлі, 

зміни з плином часу як у кількісному, так і у якісному відношенні. Третій – 

аналіз внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків структурних частин між собою і з 

іншими об'єктами, вираженими як відносними, так і абсолютними 

показниками. 

3. Домінантними факторами зміни структури зовнішньої торгівлі Китаю 

виступали: ринкові механізми трансформації економіки, за допомогою яких 

відбувалося стимулювання найбільш ефективного використання всіх видів 

економічних ресурсів і перетворення параметрів економічної структури; 

глобалізація, вплив якої спостерігається через фрагментацію та 

інтернаціоналізацію промислового виробництва і лібералізації міжнародної 

торгівлі і режимів капіталовкладень; господарська діяльність ТНК; циклічні 

коливання економічної активності з різним періодом; регіоналізація 
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зовнішньоекономічних стосунків; стратегія економічного розвитку (реалізація 

державних середньострокових и довгострокових цільових програм, 

спрямованих на глибокі структурні перетворення); валютно-курсова політика; 

політика створення і розвитку вільних економічних зон. 

4. Особливістю сучасного економічного розвитку Китаю є поєднання 

безумовної експортної орієнтацію економіки з величезною ємністю 

поступально зростаючого внутрішнього ринку, причому перевагою є 

відсутність критичної залежності від експорту. Сучасна структура 

зовнішньоторговельних зв'язків КНР все більше відповідає фундаментальним 

тенденціям розвитку світового господарства, демонструючи високу 

конкурентоспроможність національної економіки на зовнішніх ринках. 

Практично всі галузі є конкурентоспроможними і китайські виробники успішно 

конкурують з відповідною продукцією провідних світових виробників  

5. Майже три чверті іноземного фінансування модернізації і 

реструктуризації Китаю припадали на Гонконг, Сінгапур, Тайвань і Аоминь 

(Макао). Значна частина решти чверті інвестицій йшла від бізнесу китайських 

діаспор, які займали суттєві позиції у господарських структурах цілого ряду 

країн Азії, при цьому основна частка ПІІ припадає на обробну промисловість, у 

якій різко зростає частка наукоємних галузей виробництва. 

6. Найбільш значущі напрямки експорту Китаю – США, Гонконг, Японія, 

Республіка Корея, Євросоюз. Причому, якщо зустрічний європейський імпорт 

перевищується китайським експортом лише приблизно в півтора рази, то 

американський – майже втричі. Це забезпечує Китаю значний “запас міцності” 

як в глобальній економіці, так і в світовій політиці і надійно захищає його від 

спроб тиску з боку США. В загальному обсязі китайського експорту постійно 

зростає частка високотехнологічного експорту. Збільшення експорту машин і 

устаткування значно випереджає зростання їх імпорту, в результаті чого 

дефіцит зовнішньої торгівлі в цій сфері скоротився і перетворився Китай на 

нетто-експортера. 
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7. За 10 років після вступу до СОТ (грудень 2001 р.) частка Китаю на 

світовому ринку зросла в 2,4 рази, що перетворило Китай на першу країну-

експортера у світі і на другу країну-імпортера. Показники зростання імпорту та 

експорту Китаю за 10-річний період після вступу до СОТ найвищі показники у 

світі за аналогічний період. Структура експорту КНР у 2001-2013 рр. змінилася 

менш суттєво, ніж структура імпорту. Частка високотехнологічного експорту в 

загальному обсязі китайського експорту перевищила 30%. Неухильно 

підвищується ступінь локалізації експортованої продукції, яка досягла 60%. 

8. Політика імпортозаміщення та зміцнення економічного суверенітету 

Китаю залишається в цілому успішною. При всій величезній і зростаючій 

залежності від імпортної сировини, питома вага Китаю в світовому імпорті в 

довгостроковому плані знижується і стала помітно менше його частка у 

світовому споживанні. На ринок Китаю можна прорватися тільки з товарами, 

що не піддаються відтворенню в китайських умовах. Корпорації третіх країн 

можуть отримати вигоди від збільшення китайського споживання насамперед 

не прямим імпортом в Китай, а лише входженням в технологічні ланцюжки 

власне китайських фірм, що працюють на внутрішній ринок. 

9. Аналіз експорту України в КНР та імпорту КНР з інших країн дозволяє 

зробити висновок про те, що серйозні структурні зміни в імпорті Китаю з 

України не відбувалися та були в рамках базових фундаментальних тенденцій 

розвитку китайської економіки, і були суттєвими. В основному вони 

торкнулися тих товарних груп, які мали високу додану вартість, і частка яких у 

експорті з України до Китаю за розглянутий період різко знизилася. В 

аналізований період зростала частка товарних груп сировинного характеру. 

Серед вкрай нестабільних товарних груп в експорті України до Китаю у 2001-

2013 рр., виділяються дві – це чорні метали та руди, шлаки та зола, абсолютні 

структурні зміни яких в окремі роки перевищували десятки відсотків. Суттєві 

структурні зрушення в експорті України в Китай спостерігалися за товарними 

позиціями: органічні хімічні сполуки, котли, машини, апарати і механічні 

пристрої, добрива, жири та олії тваринного або рослинного походження і 
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молоко та молочні продукти. Це свідчить про те, що зовнішня торгівля України 

з Китаєм стає більш подібною за структурою на ту, яка є характерною для 

торгівлі країн, що розвиваються, з розвинутими країнами. 

10. Абсолютні зміни структури імпорту України за окремими товарними 

позиція не мали таких високих значень як при експорті. Високі коливання 

структури торкнулися наступних товарних груп: електричні машини і 

устаткування, взуття, котли, машини, апарати и механічні пристрої, наземні 

транспортні засоби, крім залізничних, чорні метали, одяг текстильний, 

полімерні матеріали, пластмаси, одяг трикотажний і органічні хімічні сполуки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ПІІ за країнами походження 

Таблиця А.1 

ПІІ за країнами походження у 2002 р. (USD 1 000 000) 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2002 

 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій 

Обсяг інших іноземних 

інвестицій 

Всього 52 742,9 2 268,2 

Азія 32 570,0 1 964,0 

у тому числі з:  

Гонконг 17 860,9 1 309,0 

Японія 4 190,1 166,1 

Макао 468,4 33,4 

Малайзія 367,9  

Сінгапур 2 337,2 2,1 

Корея, Республіка 2 720,7 7,9 

Тайвань, провінція Китаю 3 970,6 444,5 

Інші країни Азії 654,1 1,0 

Африка 564,6 0,0 

у тому числі з:  

Маврікій 483,7 0,0 

Інші країни Африки 80,9  

Європа 4 048,9 42,4 

у тому числі з:  

Велика Британія 895,8 20,9 

Німеччина 928,0 0,2 

Франція 575,6 21,0 

Нідерланди 571,8  

Україна 1,1  

Інші країни Європи 1 076,8 0,3 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 

7 549,8 37,2 

у тому числі з:  

Кайманові Острови 1 179,5  

Вірґінські Острови 6 117,4 37,2 

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

252,9  

Північна Америка 6 490,3 132,5 

у тому числі з:  

Канада 588,0  

США 5 423,9 132,5 

Бермудські Острови 478,4  

Інші країни Північної 

Америки 

  

Океанія 1 417,2 1,3 

у тому числі з:  

Австралія 380,7  

Самоа 879,5  

Інші країни Океанії 157,1 1,3 

Інші 101,3 90,8 
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Таблиця А.2 

ПІІ за країнами походження у 2003-2004 рр. (USD 1 000 000) 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2003 2004 

 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

     

Всього 53 504,7 2 635,5 60 630,0 3 443,0 

Азія 34 101,7 2 405,6 37 619,9 2 326,5 

у тому числі з:  

Гонконг 17 700,1 1 816,0 18 998,3 1 806,7 

Японія 5 054,2 88,3 5 451,6 67,5 

Макао 416,6 15,5 546,4 1,9 

Малайзія 251,0 0,2 385,0  

Сінгапур 2 058,4 1,4 2 008,1 1,8 

Корея, Республіка 4 488,5 7,6 6 247,9 5,4 

Тайвань, провінція Китаю 3 377,2 470,1 3 117,5 340,6 

Інші країни Азії 755,6 6,6 865,1 102,5 

Африка 617,8  775,7  

у тому числі з:     

Маврікій 521,0  602,3  

Інші країни Африки 96,8  173,4  

Європа 4 272,0 41,3 4 798,3 3,6 

у тому числі з:     

Велика Британія 742,5 11,5 792,8 3,6 

Німеччина 857,0 29,4 1 058,5  

Франція 604,3  656,7  

Італія 316,7    

Нідерланди 725,5  810,6  

Україна 2,8  13,9  

Інші країни Європи 1 023,2 0,4 1 465,8 0,0 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 

6 906,6 7,8 9 043,5 212,8 

у тому числі з:     

Кайманові Острови 866,0  2 042,6  

Вірґінські Острови 5 777,0 7,8 6 730,3 103,1 

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

263,6  270,7 109,7 

Північна Америка 5 161,4 172,5 4 977,6 3,3 

у тому числі з:     

Канада 563,5  613,9  

США 4 198,5 172,5 3 941,0 3,3 

Бермудські Острови 398,2  422,8  

Інші країни Північної Америки 1,1    

Океанія 1 731,2 3,1 1 974,4 1,3 

у тому числі з:     

Австралія 592,5  662,6 1,3 

Самоа 985,7 1,7 1 128,9  

Інші країни Океанії 152,9 1,4 182,9  

Інші 714,1 5,2 1 440,7 895,6 
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Таблиця А.3 

ПІІ за країнами походження у 2005-2006 рр. (USD 1 000 000) 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2005 2006 

 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Всього 60 324,6 3 480,4 63 020,5 4 055,2 

Азія 35 718,9 2 407,6 35 084,9 2 108,1 

у тому числі з:  

Гонконг 17 948,8 1 849,2 20 232,9 1 950,8 

Японія 6 529,8 116,6 4 598,1 119,1 

Макао 600,5 8,3 602,9 9,1 

Малайзія 361,4 5,3 393,5 9,2 

Сінгапур 2 204,3 5,5 2 260,5 0,4 

Корея, Республіка 5 168,3 16,2 3 894,9 12,3 

Тайвань, провінція Китаю 2 151,7 404,6 2 135,8 6,7 

Інші країни Азії 754,1 1,9 966,4 0,6 

Африка 1 070,9  1 217,4  

у тому числі з:  

Маврікій 907,8  1 032,7  

Інші країни Африки 163,1  184,6  

Європа 5 643,1 14,1 5 711,6 17,9 

у тому числі з:  

Велика Британія 964,8 0,7 726,1 6,4 

Німеччина 1 530,0 7,2 1 978,7 1,5 

Франція 615,1  382,7 4,4 

Італія 322,0  350,0  

Нідерланди 1 043,6 6,1 841,0 5,6 

Україна 1,3  4,7  

Інші країни Європи 1 166,4  1 428,4  

Латинська Америка й 

Карибський басейн 

11 293,3 115,1 14 162,6 114,0 

у тому числі з:  

Кайманові Острови 1 947,5  2 095,5 22,8 

Вірґінські Острови 9 021,7 115,1 11 247,6 91,2 

Інші країни Латинської Америки 

й Карибського басейну 

324,1  284,1  

Північна Америка 3 730,0 13,2 3 687,0 13,7 

у тому числі з:  

Канада 454,1  424,2 3,0 

США 3 061,2 13,2 2 865,1 10,7 

Бермудські Острови   394,8  

Інші країни Північної Америки 214,6  2,9  

Океанія 1 999,0 0,2 2 260,2 2,1 

у тому числі з:  

Австралія 400,9 0,2 551,9 2,1 

Самоа 1 351,9  1 537,5  

Інші країни Океанії 246,2  170,8  

Інші 869,5 930,2 896,9 1 799,3 
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Таблиця А.4 

ПІІ за країнами походження у 2007-2008 рр. (USD 1 000 000) 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2007 2008 

 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Всього 74 767,9 3 571,5 92 395,4 2 857,9 

Азія 42 117,4 2 497,8 56 345,1 1 948,8 

у тому числі з:     

Бруней-Даруссалам 376,9    

Гонконг 27 703,4 2 088,1 41 036,4 1 505,5 

Японія 3 589,2 160,0 3 652,4 246,7 

Макао 637,0 8,3 581,6 1,4 

Малайзія 397,3 6,0   

Сінгапур 3 184,6 1,7 4 435,3 1,9 

Корея, Республіка 3 678,3 20,3 3 135,3 16,3 

Тайвань, провінція Китаю 1 774,4 207,0 1 898,7 159,7 

Інші країни Азії 776,3 6,4 1 605,5 17,3 

Африка 1 486,8  1 667,9 2,3 

у тому числі з:  

Маврікій 1 332,5  1 493,7 2,3 

Інші країни Африки 154,7  174,2  

Європа 4 365,1 24,7 5 459,4 49,4 

у тому числі з:  

Велика Британія 830,9 4,1 914,0  

Німеччина 734,0 17,6 900,5 44,6 

Франція 456,0  587,8 1,8 

Італія   493,3  

Нідерланди 616,7 3,0 862,2  

Україна 18,6  4,1  

Інші країни Європи 1 709,0  1 697,6 3,0 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 

20 118,0 1,7 20 903,4 12,9 

у тому числі з:  

Барбадос 709,6  1 255,2  

Кайманові Острови 2 570,8  3 145,0  

Вірґінські Острови 16 552,4 1,7 15 953,8 12,9 

Інші країни Латинської Америки 

й Карибського басейну 

285,2  549,4  

Північна Америка 3 390,3 33,6 3 957,8 65,6 

у тому числі з:  

Канада 396,6 3,1 543,3 3,1 

США 2 616,2 30,5 2 944,3 62,5 

Бермудські Острови 376,8  469,0  

Інші країни Північної Америки 0,6  1,2  

Океанія 2 742,9 70,0 3 169,9  

у тому числі з:  

Тонґа 2 169,9  2 549,8  

Інші країни Океанії 573,0 70,0 620,1  

Інші 547,3 943,7 892,0 779,0 
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Таблиця А.5 

ПІІ за країнами походження у 2009-2010 рр. (USD 1 000 000) 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2009 2010 

 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Всього 90 032,7 1 771,2 105 732,4 3 086,2 

Азія 60 645,3 1 155,2 77 592,2 2 437,2 

у тому числі з:  

Гонконг 46 075,5 652,7 60 566,8 673,1 

Японія 4 105,0 228,4 4 083,7 1 636,0 

Макао 814,7 0,8 655,2 0,4 

Сінгапур 3 604,8 2,5 5 428,2 5,0 

Корея, Республіка 2 700,1 22,3 2 692,2 1,0 

Тайвань, провінція Китаю 1 880,6 225,6 2 475,7 120,2 

Інші країни Азії 1 464,7 23,0 1 690,3 1,5 

Африка 1 309,7 1,1 1 279,9  

у тому числі з:  

Маврікій 1 103,8 1,1 928,8  

Інші країни Африки 205,9  351,1  

Європа 5 495,3 74,3 5 921,8 54,8 

у тому числі з:  

Велика Британія 679,0 22,5 710,3  

Німеччина 1 216,6 19,2 888,4 20,2 

Франція 653,7  1 238,2  

Нідерланди 741,3 32,6 914,5 18,9 

Україна 4,6  7,9  

Інші країни Європи 2 200,2  2 162,5 15,7 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 

14 684,3 161,9 13 525,6 97,3 

у тому числі з:  

Барбадос 557,5    

Кайманові Острови 2 581,9  2 498,8  

Вірґінські Острови 11 298,6 161,9 10 447,3 96,8 

Інші країни Латинської Америки 

й Карибського басейну 

246,3  579,5 0,5 

Північна Америка 3 676,7 31,1 4 013,7 6,6 

у тому числі з:  

Канада 861,8 11,8 634,9  

США 2 555,0 19,3 3 017,3 6,6 

Інші країни Північної Америки 260,0  361,5  

Океанія 2 528,8  2 327,8 59,2 

у тому числі з:  

Самоа 2 020,0  1 773,3 58,0 

Інші країни Океанії 508,7  554,4 1,2 

Інші 1 692,6 347,6 1 071,3 431,2 
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Таблиця А.6 

ПІІ за країнами походження у 2011 р. (USD 1 000 000) 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2011 

 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій 

Обсяг інших іноземних 

інвестицій 

Всього 116 009,9 1 687,5 

Азія 89 514,3 1 052,4 

у тому числі з:   

Гонконг 70 500,2 788,0 

Японія 6 329,6 249,8 

Макао 680,4  

Сінгапур 6 096,8  

Корея, Республіка 2 551,1  

Тайвань, провінція Китаю 2 183,4  

Інші країни Азії 1 172,7 14,7 

Африка 1 640,9  

у тому числі з:  

Маврікій 1 139,2  

Інші країни Африки 501,7  

Європа 5 876,5 16,9 

у тому числі з:  

Велика Британія 581,5  

Німеччина 1 129,0  

Франція 768,5 13,5 

Нідерланди 761,4  

Україна 6,2  

Інші країни Європи 2 629,9 3,4 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 

12 504,6 431,9 

у тому числі з:  

Кайманові Острови 2 242,0  

Вірґінські Острови 9 725,0 431,9 

Інші країни Латинської Америки 

й Карибського басейну 

537,7  

Північна Америка 3 581,6 16,3 

у тому числі з:  

США 2 369,3 16,3 

Бермудські Острови 743,6  

Інші країни Північної Америки 468,6  

Океанія 2 620,0 2,3 

у тому числі з:  

Самоа 2 076,2  

Інші країни Океанії 543,8 2,3 

Інші 272,0 167,7 
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Таблиця А.7 

ПІІ за країнами походження у 2012-2013 рр. (USD 1 000 000) 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2012 2013 

 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

Обсяг 

інших 

іноземних 

інвестицій 

Всього 111 716,1 1 578,1 117 586,2 1 134,4 

Азія 86 695,6 1 175,2 94 672,3 952,8 

у тому числі з:     

Гонконг 65 561,2 1 095,3 73 396,7 883,0 

Японія 7 351,6 75,0 7 058,2 69,8 

Сінгапур 6 305,1  7 228,7  

Корея, Республіка 3 038,0  3 054,2  

Тайвань, провінція Китаю 2 847,1 4,9 2 087,7  

Інші країни Азії 1 592,7  1 846,9  

Африка 1 387,9  1 379,0  

у тому числі з:  

Маврікій 958,7  910,3  

Інші країни Африки 429,1  468,7  

Європа 6 290,5 33,4 6 893,2 90,0 

у тому числі з:  

Німеччина 1 451,0 19,0 2 078,4  

Франція 652,4 8,1 751,9  

Нідерланди 1 143,6  1 274,8  

Швейцарія 872,8  314,7  

Україна 2,8  5,5  

Інші країни Європи 2 168,0 6,3 2 467,9 90,0 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 

10 183,6  8 206,9  

у тому числі з:  

Кайманові Острови 1 975,4  1 668,3  

Вірґінські Острови 7 830,9  6 158,6  

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського басейну 

377,3  380,0  

Північна Америка 3 825,9 28,6 4 083,7  

у тому числі з:  

США 2 598,1 28,6 2 819,9  

Бермудські Острови 791,6  721,9  

Інші країни Північної Америки 436,2  541,9  

Океанія 2 265,9  2 326,5  

у тому числі з:  

Самоа 1 743,7  1 858,1  

Інші країни Океанії 522,2  468,5  

Інші 1 066,9 340,8 24,6 91,6 
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Додаток Б 

Структура ПІІ за країнами і секторами економіки Китаю 

 

Таблиця Б.1 

ПІІ за секторами економіки Китаю у 2000-2003 рр. 
Сектори економіки 2000 2002 2003 

Всього (USD 1 000 000) 40 714,8 52 742,9 53 504,7 

 

Сільське, лісове, рибне господарство і 

тваринництво 
675,9 1 027,6 1 000,8 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 583,3 581,1 336,4 

Переробна промисловість 25 844,2 36 800,0 36 935,7 

Виробництво та постачання електроенергії, газу та 

води 
2 242,1 1 375,1 1 295,4 

Будівництво 905,4 708,8 611,8 

Геологорозвідування і охорона водних ресурсів 4,8 7,0 17,8 

Транспорт, складське господарство, поштові та 

телекомунікаційні послуги 
1 011,9 913,5 867,4 

Оптова та роздрібна торгівля; організація 

харчування 
857,8 932,6 1 116,0 

Банківська та страхова діяльність 76,3 106,7 232,0 

Операції з нерухомим майном 4 657,5 5 662,8 5 235,6 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
2 185,4 2 943,5 3 161,0 

Охорона здоров'я, діяльність в галузі спорту, 

надання послуг догляду та соціальної допомоги 
105,9 128,1 127,4 

Освіта, діяльність у сфері творчості, мистецтва та 

розваг, виробництво кінофільмів, радіомовлення та 

телебачення 

54,5 37,8 57,8 

Наукові дослідження та розробки, технічне 

обслуговування 
57,0 197,5 258,7 

Надання інших видів послуг 1 452,8 1 321,0 2 251,0 
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Таблиця Б.2 

ПІІ за секторами економіки Китаю у 2004-2013 рр. 
Сектори економіки 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 

Всього (USD 1 000 000) 60 630,0 60 324,7 63 020,6 74 767,9 92 395,4 90 032,7 111 716,1 117 586,2 

Сільське, лісове, рибне господарство і тваринництво 1 114,3 718,3 599,5 924,1 1 191,0 1 428,7 2 062,2 1 800,0 

Добувна промисловість 538,0 355,0 460,5 489,4 572,8 500,6 770,5 365,0 

Переробна промисловість 43 017,2 42 452,9 40 076,7 40 864,8 49 894,8 46 771,5 48 866,5 45 555,0 

Виробництво та постачання електроенергії, газу та 

води 
1 136,2 1 394,4 1 281,4 1 072,6 1 696,0 2 112,1 1 639,0 2 429,1 

Будівництво 771,6 490,2 688,0 434,2 1 092,6 691,7 1 181,8 1 219,8 

Транспорт, складське господарство, поштові послуги 1 272,9 1 812,3 1 984,9 2 006,8 2 851,3 2 527,3 3 473,8 4 217,4 

Інформація та телекомунікації, комп'ютерне 

програмування та надання інших інформаційних 

послуг 

916,1 1 014,5 1 070,5 1 485,2 2 774,8 2 246,9 3 358,1 2 880,6 

Оптова та роздрібна торгівля 739,6 1 038,5 1 789,4 2 676,5 4 433,0 5 389,8 9 461,9 11 511,0 

Тимчасове розміщування й організація харчування 840,9 560,2 827,6 1 041,7 938,5 844,1 701,6 771,8 

Грошове посередництво 252,5 219,7 293,7 257,3 572,6 456,2 2 119,5 2 330,5 

Операції з нерухомим майном 5 950,2 5 418,1 8 229,5 17 088,7 18 590,0 16 796,2 24 124,9 28 798,1 

Лізинг та комерційні послуги 2 824,2 3 745,1 4 222,7 4 018,8 5 058,8 6 078,1 8 211,1 10 361,6 

Наукові дослідження та розробки, технічне 

обслуговування, геологорозвідування 
293,8 340,4 504,1 916,7 1 505,6 1 673,6 3 095,5 2 750,3 

Охорона водних ресурсів, навколишнього 

середовища та комунальні послуги 
229,1 139,1 195,2 272,8 340,3 556,1 850,3 1 035,9 

Послуги домашнім господарствам та надання інших 

видів послуг 
158,0 260,0 504,0 722,7 569,9 1 586,0 1 164,5 656,9 

Освіта 38,4 17,8 29,4 32,5 36,4 13,5 34,4 18,2 

Охорона здоров'я, соціальний захист та надання 

соціальної допомоги 
87,4 39,3 15,2 11,6 18,9 42,8 64,3 64,4 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 447,8 305,4 241,4 451,1 258,2 317,6 536,6 820,8 

Державне управління та діяльність громадських 

організацій 
1,8 3,7 7,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 
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Таблиця Б.3 

Кількість проектів, що реалізуються за допомогою ПІІ за секторами економіки Китаю у 2004-2013 рр. (од.) 

 
Сектори економіки 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 

Всього 43 664 44 001 41 473 37 871 27 514 23 435 23 435 22 773 

Сільське, лісове, рибне господарство і тваринництво 1 130 1 058 951 1 048 917 896 882 757 

Добувна промисловість 279 252 208 234 149 99 53 47 

Переробна промисловість 30 386 28 928 24 790 19 193 11 568 9 767 8 970 6 504 

Виробництво та постачання електроенергії, газу та води 455 390 375 352 320 238 187 200 

Будівництво 411 457 352 308 262 220 209 180 

Транспорт, складське господарство, поштові послуги 638 734 665 658 523 395 397 401 

Інформація та телекомунікації, комп'ютерне програмування та 

надання інших інформаційних послуг 
1 622 1 493 1 378 1 392 1 286 1 081 926 796 

Оптова та роздрібна торгівля 1 700 2 602 4 664 6 338 5 854 5 100 7 029 7 349 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1 174 1 207 1 060 938 633 502 505 436 

Грошове посередництво 43 40 52 51 25 52 282 509 

Операції з нерухомим майном 1 767 2 120 2 398 1 444 452 569 472 530 

Лізинг та комерційні послуги 2 661 2 981 2 885 3 539 3 138 2 864 3 229 3 359 

Наукові дослідження та розробки, технічне обслуговування, 

геологорозвідування 
629 926 1 035 1 716 1 839 1 066 1 287 1 241 

Охорона водних ресурсів, навколишнього середовища та 

комунальні послуги 
164 139 132 154 138 183 122 107 

Послуги домашнім господарствам та надання інших видів 

послуг 
251 329 236 270 205 207 192 166 

Освіта 59 51 27 15 24 20 11 22 

Охорона здоров'я, соціальний захист та надання соціальної 

допомоги 
21 22 20 13 10 18 24 18 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 272 272 241 207 170 158 145 151 

Державне управління та діяльність громадських організацій 2  4 1 1  3  
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Таблиця Б.3 (продовження) 

Середня вартість одного проекту ПІІ в Китаї у 2004-2013 рр. (USD 1 000 000) 
  

Сектори економіки 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 

Всього 1,4 1,4 1,5 2,0 3,4 3,8 4,8 5,2 

Сільське, лісове, рибне господарство і тваринництво 1,0 0,7 0,6 0,9 1,3 1,6 2,3 2,4 

Добувна промисловість 1,9 1,4 2,2 2,1 3,8 5,1 14,5 7,8 

Переробна промисловість 1,4 1,5 1,6 2,1 4,3 4,8 5,4 7,0 

Виробництво та постачання електроенергії, газу та води 2,5 3,6 3,4 3,0 5,3 8,9 8,8 12,1 

Будівництво 1,9 1,1 2,0 1,4 4,2 3,1 5,7 6,8 

Транспорт, складське господарство, поштові послуги 2,0 2,5 3,0 3,0 5,5 6,4 8,8 10,5 

Інформація та телекомунікації, комп'ютерне програмування та 

надання інших інформаційних послуг 

0,6 0,7 0,8 1,1 2,2 2,1 3,6 3,6 

Оптова та роздрібна торгівля 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,3 1,6 

Тимчасове розміщування й організація харчування 0,7 0,5 0,8 1,1 1,5 1,7 1,4 1,8 

Грошове посередництво 5,9 5,5 5,6 5,0 22,9 8,8 7,5 4,6 

Операції з нерухомим майном 3,4 2,6 3,4 11,8 41,1 29,5 51,1 54,3 

Лізинг та комерційні послуги 1,1 1,3 1,5 1,1 1,6 2,1 2,5 3,1 

Наукові дослідження та розробки, технічне обслуговування, 

геологорозвідування 

0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 1,6 2,4 2,2 

Охорона водних ресурсів, навколишнього середовища та 

комунальні послуги 

1,4 1,0 1,5 1,8 2,5 3,0 7,0 9,7 

Послуги домашнім господарствам та надання інших видів 

послуг 

0,6 0,8 2,1 2,7 2,8 7,7 6,1 4,0 

Освіта 0,7 0,3 1,1 2,2 1,5 0,7 3,1 0,8 

Охорона здоров'я, соціальний захист та надання соціальної 

допомоги 

4,2 1,8 0,8 0,9 1,9 2,4 2,7 3,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1,6 1,1 1,0 2,2 1,5 2,0 3,7 5,4 
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Додаток В 

Географічний розподіл зовнішньої торгівлі Китаю 

 

Таблиця В.1 

Структура зовнішньої торгівлі Китаю у 2001-2002 рр.,% 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2001 2002 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, USD 1 000 000 266 098,2 243 552,7 325 596,0 295 170,1 

Азія 53,0 60,4 52,3 64,5 

у тому числі з:  

Бангладеш 0,4  0,3  

Гонконг 17,5 3,9 18,0 3,6 

Індія 0,7 0,7 0,8  

Індонезія 1,1 1,6 1,1 1,6 

Іран, Ісламська Республіка 0,3 1,0 0,4 0,8 

Ізраїль 0,3    

Японія 16,9 17,6 14,9 18,1 

Малайзія 1,2 2,6 1,5 3,2 

Оман  0,7  0,5 

Пакистан 0,3  0,4  

Філіппіни 0,6 0,8 0,6 1,1 

Саудівська Аравія 0,5 1,1 0,5 1,2 

Сінгапур 2,2 2,1 2,2 2,4 

Корея, Республіка 4,7 9,6 4,8 9,7 

Таїланд 0,9 1,9 0,9  

Туреччина   0,3  

Об'єднані Арабські 

Емірати 
0,9  1,1  

В'єтнам 0,7 0,4 0,7 0,4 

Тайвань, провінція Китаю 1,9 11,2 2,0 12,9 

Інші країни Азії 2,0 5,3 1,9 6,7 

Африка 2,3 2,0 2,1 1,8 

у тому числі з:  

Ангола  0,3  0,4 

Єгипет 0,3    

Нігерія 0,3  0,3  

Південна Африка 0,4 0,5 0,4 0,4 

Судан  0,4  0,4 

Інші країни Африки 1,2 0,8 1,4 0,6 

Європа 18,5 19,9 18,2 18,1 

у тому числі з:  

Бельґія 1,0 0,7 0,9 0,7 

Данія 0,3    

Велика Британія 2,6 1,5 2,5 1,1 

Німеччина 3,7 5,7 3,5 5,6 

Франція 1,4 1,7 1,3 1,4 

Італія 1,5 1,6 1,5 1,5 

Нідерланди 2,7 0,6 2,8 0,5 

Іспанія 0,9 0,3 0,8 0,3 

Австрія  0,3  0,3 

Фінляндія 0,3 1,0 0,4 0,5 

Угорщина 0,4  0,4  
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Норвеґія    0,3 

Польща 0,4  0,4  

Швеція 0,4 0,9   

Швейцарія  0,7  0,7 

Казахстан  0,4  0,5 

Російська Федерація  3,3 1,1 2,9 

Україна 0,1 0,3 0,2 0,2 

Інші країни Європи 2,9 1,1 2,6 1,6 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 
3,1 2,8 2,9 2,8 

у тому числі з:  

Аргентина  0,5  0,4 

Бразілія 0,5 1,0 0,5 1,0 

Чілі 0,3 0,5 0,3 0,5 

Мексика 0,7 0,3 0,9 0,4 

Панама 0,5  0,4  

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

1,1 0,4 0,8 0,5 

Північна Америка 21,7 12,4 22,8 10,5 

у тому числі з:  

Канада 1,3 1,7 1,3 1,2 

США 20,4 10,8 21,5 9,2 

Інші країни Північної 

Америки 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Океанія 1,5 2,6 1,6 2,3 

у тому числі з:  

Австралія 1,3 2,2 1,4 2,0 

Нова Зеландія  0,3   

Інші країни Океанії 0,2 0,1 0,2 0,3 

Інші 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Джерело: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/ 

yearlydata/YB2003e/htm/q1707e.htm 

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/%20yearlydata/YB2003e/htm/q1707e.htm
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/%20yearlydata/YB2003e/htm/q1707e.htm
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Таблиця В.2 

Структура зовнішньої торгівлі Китаю у 2003-2004рр., % 
Назва країни (коротка)  

(Географічний регіон) 
2003 2004 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, USD 1 000 000 438 227,8 412 759,8 593 325,6 561 228,7 

Азія 50,8 66,1 49,8 65,8 

у тому числі з:  

Бангладеш 0,3  0,3  

Гонконг 17,4 2,7 17,0 2,1 

Індія 0,8 1,0 1,0 1,4 

Індонезія 1,0 1,4 1,1 1,3 

Іран, Ісламська Республіка 0,5 0,8 0,4 0,8 

Японія 13,6 18,0 12,4 16,8 

Малайзія 1,4 3,4 1,4 3,2 

Оман  0,5  0,8 

Пакистан 0,4  0,4  

Філіппіни 0,7 1,5 0,7 1,6 

Саудівська Аравія 0,5 1,3 0,5 1,3 

Сінгапур 2,0 2,5 2,1 2,5 

Корея, Республіка 4,6 10,5 4,7 11,1 

Таїланд 0,9 2,1 1,0 2,1 

Туреччина 0,5  0,5  

Об'єднані Арабські Емірати 1,2  1,2  

Ємен  0,4   

В'єтнам 0,7 0,4  0,4 

Тайвань, провінція Китаю 2,1 12,0 2,3 11,5 

Казахстан 0,4 0,4 0,4 0,4 

Інші країни Азії 2,0 7,4 2,0 8,5 

Африка 2,3 2,0 2,3 2,8 

у тому числі з:  

Ангола  0,5  0,8 

Нігерія 0,4    

Південна Африка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Судан  0,4  0,3 

Інші країни Африки 1,4 0,7 1,8 1,1 

Європа 20,1 16,9 20,6 15,9 

у тому числі з:  

Бельґія 0,9 0,7 1,0 0,6 

Данія 0,3  0,3  

Велика Британія 2,5 0,9 2,5 0,9 

Німеччина 4,0 5,9 4,0 5,4 

Франція 1,7 1,5 1,7 1,4 

Ірландія 0,3  0,4  

Італія 1,5 1,2 1,6 1,2 

Нідерланди 3,1 0,5 3,1 0,5 

Іспанія 0,9 0,3 0,9 0,3 

Фінляндія 0,4 0,4 0,4 0,5 

Швеція 0,3 0,7 0,3 0,6 

Угорщина 0,5  0,5  

Польща 0,4  0,3  

Швейцарія  0,7  0,6 

Російська Федерація 1,4 2,4 1,5 2,2 

Україна 0,2 0,3 0,2 0,2 
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Інші країни Європи 1,8 1,5 1,9 1,5 

Латинська Америка й Карибський 

басейн 
2,7 3,6 3,1 3,9 

у тому числі з:  

Аргентина  0,7  0,6 

Бразілія 0,5 1,4 0,6 1,6 

Чілі  0,5 0,3 0,7 

Мексика 0,8 0,4 0,8 0,4 

Панама 0,3  0,4  

Інші країни Латинської Америки й 

Карибського басейну 
1,1 0,6 1,0 0,7 

Північна Америка 22,4 9,3 22,5 9,3 

у тому числі з:  

Канада 1,3 1,1 1,4 1,3 

США 21,1 8,2 21,1 8,0 

Інші країни Північної Америки 0,0 0,0 0,0 0,0 

Океанія 1,7 2,1 1,7 2,4 

у тому числі з:  

Австралія 1,4 1,8 1,5 2,1 

Інші країни Океанії 0,2 0,3 0,2 0,3 

Інші 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Джерело: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005/html/R1807e.htm

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005/html/%20R1807e.htm
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Таблиця В.3 

Структура зовнішньої торгівлі Китаю у 2005-2006рр., % 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2005 2006 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, USD 1 000 000 761 953,4 659 952,8 968 935,6 791 460,9 

Азія 48,1 66,9 47,0 66,4 

у тому числі з:  

Бангладеш 0,3 0,0 0,3 0,0 

Гонконг 16,3 1,9 16,0 1,4 

Індія 1,2 1,5 1,5 1,3 

Індонезія 1,1 1,3 1,0 1,2 

Іран, Ісламська Республіка 0,4 1,0 0,5 1,3 

Ізраїль 0,3  0,3  

Японія 11,0 15,2 9,5 14,6 

Малайзія 1,4 3,0 1,4 3,0 

Оман  0,6  0,8 

Пакистан 0,4  0,4  

Філіппіни 0,6 2,0 0,6 2,2 

Саудівська Аравія 0,5 1,9 0,5 1,9 

Сінгапур 2,2 2,5 2,4 2,2 

Корея, Республіка 4,6 11,6 4,6 11,3 

Таїланд 1,0 2,1 1,0 2,3 

Туреччина 0,6  0,8  

Об'єднані Арабські 

Емірати 
1,1 0,3 1,2 0,4 

Ємен  0,4  0,3 

В'єтнам 0,7 0,4 0,8 0,3 

Тайвань, провінція Китаю 2,2 11,3 2,1 11,0 

Казахстан 0,5 0,4 0,5 0,5 

Інші країни Азії 1,3 9,5 1,4 10,4 

Африка 2,5 3,2 2,8 3,6 

у тому числі з:  

Ангола  1,0  1,4 

Конго  0,3  0,4 

Єгипет 0,3  0,3  

Екваторіальна Гвінея    0,3 

Нігерія 0,3  0,3  

Південна Африка 0,5 0,5 0,6 0,5 

Судан  0,4   

Інші країни Африки 1,0 0,6 1,2 0,6 

Європа 21,7 14,6 22,2 14,5 

у тому числі з:  

Бельґія 1,0 0,6 1,0 0,5 

Данія 0,4  0,4  

Велика Британія 2,5 0,8 2,5 0,8 

Німеччина 4,3 4,7 4,2 4,8 

Франція 1,5 1,4 1,4 1,4 

Ірландія 0,4  0,4  

Італія 1,5 1,0 1,6 1,1 

Люксембурґ 0,3    

Нідерланди 3,4 0,4 3,2 0,5 

Греція 0,3    

Іспанія 1,1 0,3 1,2 0,4 
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Австрія    0,3 

Фінляндія 0,5 0,4 0,5 0,4 

Швеція 0,3 0,5 0,3 0,4 

Угорщина 0,3  0,3  

Польща 0,3  0,4  

Румунія   0,6  

Швейцарія 0,3 0,6 0,3 0,5 

Російська Федерація 1,7 2,4 1,6 2,2 

Україна 0,3 0,1 0,4 0,1 

Інші країни Європи, 

н.в.і.у.
1
 

1,0 1,2 1,5 1,0 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 
3,1 4,1 3,7 4,3 

у тому числі з:  

Аргентина  0,6  0,5 

Бразілія 0,6 1,5 0,8 1,6 

Чілі 0,3 0,8 0,3 0,7 

Мексика 0,7 0,3 0,9 0,3 

Панама 0,4  0,4  

Перу  0,3  0,4 

Венесуела    0,3 

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

0,8 0,3 1,0 0,3 

Північна Америка 22,9 8,5 22,6 8,5 

у тому числі з:  

Канада 1,5 1,1 1,6 1,0 

США 21,4 7,4 21,0 7,5 

Інші країни Північної 

Америки 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Океанія 1,7 2,7 1,7 2,7 

у тому числі з:  

Австралія 1,5 2,5 1,4 2,4 

Інші країни Океанії 0,2 0,2 0,2 0,2 

Інші 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Джерело: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2007/html/ R1808e.htm

                                                 
1
 «в іншому місці не зазначені» (з англ. n.e.s.). 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2007/html/%20R1808e.htm
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Таблиця В.4 

Структура зовнішньої торгівлі Китаю у 2007-2008рр., % 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2007 2008 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, USD 1 000 000 1 217 775,8 955 950,3 1 430 693,1 1 132 562,2 

Азія 46,6 64,9 46,4 62,0 

у тому числі з:  

Бангладеш   0,3  

Гонконг 15,2 1,3 13,3 1,1 

Індія 2,0 1,5 2,2 1,8 

Індонезія 1,0 1,3 1,2 1,3 

Іран, Ісламська Республіка 0,6 1,4 0,6 1,7 

Ізраїль 0,3  0,3  

Японія 8,4 14,0 8,1 13,3 

Кувейт    0,4 

Малайзія 1,5 3,0 1,5 2,8 

Оман  0,7  1,0 

Пакистан 0,5  0,4  

Філіппіни 0,6 2,4 0,6 1,7 

Саудівська Аравія 0,6 1,8 0,8 2,7 

Сінгапур 2,4 1,8 2,3 1,8 

Корея, Республіка 4,6 10,9 5,2 9,9 

Таїланд 1,0 2,4 1,1 2,3 

Туреччина 0,9  0,7  

Об'єднані Арабські Емірати 1,4 0,3 1,7 0,4 

В'єтнам 1,0 0,3 1,1 0,4 

Тайвань, провінція Китаю 1,9 10,6 1,8 9,1 

Казахстан 0,6 0,7 0,7 0,7 

Киргизстан 0,3  0,6  

Інші країни Азії 1,9 10,4 2,0 9,5 

Африка 3,1 3,8 3,6 4,9 

у тому числі з:  

Ангола  1,4  2,0 

Конго  0,3  0,3 

Єгипет 0,4  0,4  

Нігерія 0,3  0,5  

Південна Африка 0,6 0,7 0,6 0,8 

Судан  0,4  0,6 

Інші країни Африки 1,8 1,0 2,1 1,3 

Європа 23,6 14,6 24,0 14,8 

у тому числі з:  

Бельґія 1,0 0,5 1,0 0,5 

Данія 0,4  0,4  

Велика Британія 2,6 0,8 2,5 0,8 

Німеччина 4,0 4,8 4,1 4,9 

Франція 1,7 1,4 1,6 1,4 

Ірландія 0,4  0,3  

Італія 1,7 1,1 1,9 1,0 

Нідерланди 3,4 0,5 3,2 0,5 

Іспанія 1,4 0,5 1,5 0,5 

Фінляндія 0,5 0,4 0,5 0,3 
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Угорщина 0,4  0,4  

Польща 0,5  0,6  

Швеція 0,4 0,4 0,4 0,4 

Швейцарія 0,3 0,6  0,7 

Російська Федерація 2,3 2,1 2,3 2,1 

Україна 0,5 0,1 0,5 0,1 

Чехія 0,3  0,4  

Інші країни Європи 1,8 1,5 2,3 1,6 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 
4,2 5,4 5,0 6,3 

у тому числі з:  

Аргентина  0,7 0,4 0,8 

Бразілія 0,9 1,9 1,3 2,6 

Чілі 0,4 1,1 0,4 1,0 

Мексика 1,0 0,3 1,0 0,3 

Панама 0,5  0,6  

Перу  0,5  0,4 

Венесуела  0,3  0,6 

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

1,5 0,6 1,4 0,6 

Північна Америка 20,7 8,4 19,2 8,3 

у тому числі з:  

Канада 1,6 1,2 1,5 1,1 

США 19,1 7,3 17,6 7,2 

Інші країни Північної 

Америки 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Океанія 1,7 3,0 1,8 3,6 

у тому числі з:  

Австралія 1,5 2,7 1,6 3,3 

Інші країни Океанії 0,3 0,3 0,2 0,3 

Інші 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Джерело: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2009/html/ R1708e.htm

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2009/html/%20R1708e.htm
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Таблиця В.5 

Структура зовнішньої торгівлі Китаю у 2009-2010рр., % 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2009 2010 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, USD 1 000 000 1 201 611,8 1 005 923,1 1 577 754,3 1 396 244,0 

Азія 47,3 60,0 46,4 59,8 

у тому числі з:  

Бангладеш 0,4  0,4  

Гонконг 13,8 0,9 13,8 0,9 

Індія 2,5 1,4 2,6 1,5 

Індонезія 1,2 1,4 1,4 1,5 

Іран, Ісламська Республіка 0,7 1,3 0,7 1,3 

Ірак  0,3  0,5 

Ізраїль 0,3  0,3 0,2 

Японія 8,1 13,0 7,7 12,7 

Кувейт  0,4  0,5 

Малайзія 1,6 3,2 1,5 3,6 

Оман  0,5  0,7 

Пакистан 0,5  0,4  

Філіппіни 0,7 1,2 0,7  

Саудівська Аравія 0,8 2,3 0,7 2,4 

Сінгапур 2,5 1,8 2,1 1,8 

Корея, Республіка 4,5 10,2 4,4 9,9 

Таїланд 1,1 2,5 1,3 2,4 

Туреччина 0,7  0,8  

Об'єднані Арабські 

Емірати 
1,6  1,4 0,3 

В'єтнам 1,4 0,5 1,5 0,5 

Тайвань, провінція Китаю 1,7 8,5 1,9 8,3 

Казахстан 0,7 0,6 0,6 0,8 

Киргизстан 0,4    

Інші країни Азії 2,3 10,0 2,4 10,2 

Африка 4,0 4,3 3,8 4,8 

у тому числі з:  

Алжир 0,4    

Ангола  1,5  1,6 

Єгипет 0,4  0,4  

Ліберія   0,3  

Лівія  0,3  0,3 

Нігерія 0,5  0,4  

Південна Африка 0,6 0,9 0,7 1,1 

Судан  0,5  0,5 

Інші країни Африки 2,1 1,2 2,0 1,3 

Європа 22,0 16,1 22,5 15,6 

у тому числі з:  

Бельґія 0,9 0,6 0,9 0,6 

Данія 0,4  0,3  

Велика Британія 2,6 0,8 2,5 0,8 

Німеччина 4,2 5,5 4,3 5,3 

Франція 1,8 1,3 1,8 1,2 

Ірландія  0,3   
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Італія 1,7 1,1 2,0 1,0 

Нідерланди 3,1 0,5 3,2 0,5 

Іспанія 1,2 0,4 1,2 0,5 

Австрія  0,3  0,3 

Фінляндія 0,4 0,3 0,4  

Угорщина 0,4  0,4  

Норвеґія  0,3   

Польща 0,6  0,6  

Швеція 0,4 0,5 0,4 0,4 

Швейцарія  0,7  1,2 

Російська Федерація 1,5 2,1 1,9 1,9 

Україна 0,3 0,2 0,4 0,2 

Чехія 0,4  0,5  

Інші країни Європи 2,4 1,0 2,1 1,8 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 
4,8 6,4 5,8 6,6 

у тому числі з:  

Аргентина  0,4 0,4 0,5 

Бразілія 1,2 2,8 1,6 2,7 

Чілі 0,4 1,3 0,5 1,3 

Мексика 1,0 0,4 1,1 0,5 

Панама 0,5  0,8  

Перу  0,4  0,5 

Венесуела  0,4  0,5 

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

1,6 0,6 1,4 0,6 

Північна Америка 19,9 8,9 19,4 8,4 

у тому числі з:  

Канада 1,5 1,2 1,4 1,1 

США 18,4 7,7 18,0 7,3 

Інші країни Північної 

Америки 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Океанія 2,1 4,2 2,1 4,7 

у тому числі з:  

Австралія 1,7 3,9 1,7 4,4 

Інші країни Океанії 0,3 0,3 0,4 0,4 

Інші 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

Джерело: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/html/ R0607e.htm

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/html/%20R0607e.htm
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Таблиця В.6 

Структура зовнішньої торгівлі Китаю у 2011-2012рр., % 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2011 2012 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, USD 1 000 000 1 898 380,9 1 743 483,6 2 048 714,4 1 818 405,0 

Азія 47,4 57,6 49,1 57,1 

у тому числі з:  

Бангладеш 0,4  0,4  

Гонконг 14,1 0,9 15,8 1,0 

Індія 2,7 1,3 2,3 1,0 

Індонезія 1,5 1,8 1,7 1,8 

Іран, Ісламська Республіка 0,8 1,7 0,6 1,4 

Ірак  0,6  0,7 

Ізраїль 0,4  0,3  

Японія 7,8 11,2 7,4 9,8 

Кувейт  0,5  0,6 

Малайзія 1,5 3,6 1,8 3,2 

Оман  0,9  0,9 

Пакистан 0,4  0,5  

Філіппіни 0,8 1,0 0,8 1,1 

Катар    0,4 

Саудівська Аравія 0,8 2,8 0,9 3,0 

Сінгапур 1,9 1,6 2,0 1,6 

Корея, Республіка 4,4 9,3 4,3 9,3 

Таїланд 1,4 2,2 1,5 2,1 

Туреччина   0,8  

Об'єднані Арабські 

Емірати 
1,4 0,5 1,4 0,6 

В'єтнам 1,5 0,6 1,7 0,9 

Тайвань, провінція Китаю 1,9 7,2 1,8 7,3 

Казахстан 0,5 0,9 0,5 0,8 

Туркменістан    0,5 

Інші країни Азії 3,3 8,9 2,7 9,3 

Африка 3,9 5,4 4,2 6,2 

у тому числі з:  

Ангола  1,4  1,9 

Єгипет 0,4  0,4 0,1 

Лівія    0,4 

Нігерія 0,5  0,5  

Південна Африка 0,7 1,8 0,8 2,5 

Судан  0,6   

Інші країни Африки 2,3 1,5 2,5 1,5 

Європа 21,8 16,5 19,4 15,8 

у тому числі з:  

Бельґія 1,0 0,6 0,8 0,6 

Данія 0,3  0,3  

Велика Британія 2,3 0,8 2,3 0,9 

Німеччина 4,0 5,3 3,4 5,1 

Франція 1,6 1,3 1,3 1,3 

Італія 1,8 1,0 1,3 0,9 

Нідерланди 3,1 0,5 2,9 0,5 

Портуґалія 0,2 0,1 0,1 0,1 

Іспанія 1,0 0,4 0,9 0,4 
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Фінляндія 0,4  0,4  

Угорщина 0,4    

Польща 0,6  0,6  

Швеція 0,4 0,4 0,3 0,4 

Швейцарія  1,6  1,3 

Російська Федерація 2,1 2,3 2,2 2,4 

Україна 0,4 0,2 0,4 0,2 

Словенія   0,1 0,0 

Чехія 0,4  0,3 0,1 

Інші країни Європи 2,1 2,0 2,1 1,8 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 
6,4 6,9 6,6 6,9 

у тому числі з:  

Аргентина 0,5 0,4 0,4 0,4 

Бразілія 1,7 3,0 1,6 2,9 

Чілі 0,6 1,2 0,6 1,1 

Колумбія 0,3  0,3  

Мексика 1,3 0,5 1,3 0,5 

Панама 0,8  0,8  

Перу  0,5  0,5 

Венесуела 0,3 0,7 0,5 0,8 

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

1,0 0,7 1,1 0,8 

Північна Америка 18,5 8,3 18,6 8,6 

у тому числі з:  

Канада 1,3 1,3 1,4 1,3 

США 17,1 7,0 17,2 7,3 

Інші країни Північної 

Америки 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Океанія 2,2 5,1 2,2 5,0 

у тому числі з:  

Австралія 1,8 4,7 1,8 4,7 

Нова Зеландія    0,3 

Інші країни Океанії 0,4 0,4 0,3 0,1 

Інші 0,0 0,4 0,0 0,3 

 

Джерело: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/ R0607e.htm

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/%20R0607e.htm
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Таблиця В.7 

Структура зовнішньої торгівлі Китаю у 2013 р., % 
Назва країни (коротка) 

(Географічний регіон) 
2013 

 Експорт Імпорт 

Всього, USD 1 000 000 2 209 004,0 1 949 989,5 

Азія 51,3 55,9 

у тому числі з:  

Бангладеш 0,4  

М'янма 0,3  

Гонконг 17,4 0,8 

Індія 2,2 0,9 

Індонезія 1,7 1,6 

Іран, Ісламська Республіка 0,6 1,3 

Ірак 0,3 0,9 

Ізраїль 0,4  

Японія 6,8 8,3 

Кувейт  0,5 

Малайзія 2,1 3,1 

Оман  1,1 

Пакистан 0,5  

Філіппіни 0,9 0,9 

Катар  0,4 

Саудівська Аравія 0,9 2,7 

Сінгапур 2,1 1,5 

Корея, Республіка 4,1 9,4 

Таїланд 1,5 2,0 

Туреччина 0,8  

Об'єднані Арабські 

Емірати 
1,5 0,7 

В'єтнам 2,2 0,9 

Тайвань, провінція Китаю 1,8 8,0 

Казахстан 0,6 0,8 

Туркменістан  0,5 

Інші країни Азії 2,3 9,5 

Африка 4,2 6,0 

у тому числі з:  

Ангола  1,6 

Єгипет 0,4  

Нігерія 0,6  

Південна Африка 0,8 2,5 

Інші країни Африки 2,5 1,9 

Європа 18,4 16,6 

у тому числі з:  

Бельґія 0,7 0,5 

Велика Британія 2,3 1,0 

Німеччина 3,1 4,8 

Франція 1,2 1,2 

Італія 1,2 0,9 

Нідерланди 2,7 0,5 

Іспанія 0,9 0,3 

Польща 0,6  

Швеція 0,3 0,4 

Швейцарія  2,9 
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Російська Федерація 2,2 2,0 

Україна 0,4 0,2 

Чехія 0,3  

Інші країни Європи 2,5 2,0 

Латинська Америка й 

Карибський басейн 
6,1 6,5 

у тому числі з:  

Аргентина 0,4 0,3 

Кайманові Острови 1,6 2,8 

Колумбія 0,6 1,1 

Домініка 0,3  

Монтсеррат 1,3 0,5 

Параґвай 0,5  

Пуерто-Ріко  0,4 

Сент-Кітс і Невіс  0,7 

Інші країни Латинської 

Америки й Карибського 

басейну 

1,3 0,7 

Північна Америка 18,0 9,1 

у тому числі з:  

Канада 1,3 1,3 

США 16,7 7,8 

Інші країни Північної 

Америки 
0,0 0,0 

Океанія 2,0 5,6 

у тому числі з:  

Австралія 1,7 5,1 

Нова Зеландія  0,4 

Інші країни Океанії 0,3 0,1 

Інші 0,0 0,2 

 

 

Джерело: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/html/ R0607e.htm

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/html/%20R0607e.htm
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Структура зовнішньої торгівлі КНР товарами у 2001-2006 рр. (100 млн. USD) 
№ 

п/п 
Назви товарних позицій 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

 Всього 2660,98 2435,53 3255,96 2951,70 4382,28 4127,60 5933,26 5612,29 7619,53 6599,53 9689,36 7914,61 

1 Живі тварини і продукти тваринного 

походження 46,19 23,55 47,30 27,09 52,71 33,08 63,02 37,35 67,00 42,58 71,22 46,62 

 Живі тварини 3,44 0,35 3,44 0,53 3,27 1,17 3,30 2,20 3,29 1,09 3,33 0,63 

 М'ясо та харчові субпродукти 8,41 5,98 6,65 6,27 6,46 7,58 7,07 4,76 7,43 5,87 7,47 6,86 

 Риба і ракоподібні, молюски та інші 

водяні безхребетні 25,91 13,31 28,73 15,65 33,35 18,65 40,56 23,40 43,50 28,79 47,45 31,55 

 Молочні продукти; яйця; натуральний 

мед; 1,92 2,19 1,94 2,72 2,22 3,50 2,34 4,48 2,67 4,62 3,02 5,65 

2 Овочі; фрукти і зернові культури 49,20 47,49 58,61 40,63 75,79 71,74 66,05 110,31 82,82 111,61 88,97 109,76 

 Їстівні овочі; коренеплоди і бульбоплоди 17,46 2,10 18,83 1,94 21,80 2,42 25,37 4,05 30,52 5,24 37,15 7,56 

 Їстівні фрукти та горіхи; шкірки динь і 

апельсинова цедра 4,35 3,67 5,55 3,78 7,52 4,96 9,16 6,19 10,67 6,59 12,84 7,39 

 Кава, чай і прянощі 5,42 0,21 5,52 0,23 6,24 0,28 8,65 0,32 9,27 0,42 9,89 0,54 

 Зернові культури 10,34 6,07 16,50 4,82 25,89 4,44 7,40 22,17 14,12 13,94 10,38 8,21 

 Насіння, зерна і плоди олійних рослин; 

інше насіння, зерна та плоди; технічні або 

лікарські рослини; солома і фураж 9,11 33,44 9,40 27,77 11,25 56,60 11,96 73,71 13,83 81,59 13,23 81,17 

3 Олії тваринного або рослинного 

походження; жири та віск; рафіновані 

харчові олії та жири 1,18 7,76 1,08 15,80 1,28 29,25 1,58 42,09 2,84 33,11 3,91 39,20 

4 Харчові продукти; алкогольні та 

безалкогольні напої і оцет; тютюн та 

його замінники 57,91 18,83 67,01 19,79 76,69 21,07 94,12 28,10 111,96 34,58 138,02 40,71 

 М'ясо; продукти з риби і ракоподібних, 

молюсків та інших водяних безхребетних 20,46 0,14 23,27 0,19 26,79 0,27 34,89 0,26 43,64 0,29 54,91 0,44 

 Цукор і вироби з цукру 1,56 3,76 2,27 2,80 1,96 2,16 2,52 3,36 4,18 4,51 4,62 6,18 

 Продукти зі злаків, зерна, крохмалю або 

молока та борошняні кондитерські вироби 4,13 0,93 4,54 1,49 5,27 1,48 6,53 1,95 7,59 2,39 8,61 3,59 

 Продукти з овочів, фруктів та горіхів 14,97 0,85 17,57 1,10 21,68 1,34 25,78 1,42 30,94 1,57 37,81 1,98 

 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 5,72 1,46 5,97 1,48 6,22 1,86 7,43 2,61 7,18 4,10 10,90 5,86 

 Тютюн; тютюнові вироби та замінники 

тютюну 3,86 2,68 4,33 2,43 4,93 3,07 5,14 2,92 5,37 3,84 5,66 4,63 

5 Мінеральна сировина 98,42 224,74 98,39 244,78 127,35 377,03 165,73 671,01 209,20 922,93 213,92 1235,38 
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 Сіль; сірка; глина та каміння; гіпсовий 

камінь; вапно та цемент 13,45 7,82 12,23 8,76 13,68 12,81 15,25 18,01 21,74 21,71 26,98 22,75 

 Руди; шлак і вапняний розчин 0,92 41,76 1,81 42,81 2,53 71,75 5,68 172,73 11,23 260,33 9,23 321,64 

 Палива мінеральні; мастильні матеріали; 

асфальт; мінеральний віск 84,05 175,17 84,35 193,21 111,14 292,48 144,80 480,27 176,23 640,89 177,70 890,98 

6 Хімічні речовини та аналогічна 

продукція 127,94 190,71 146,14 243,02 185,27 317,89 245,80 426,02 318,53 505,83 377,52 561,84 

 Органічні хімічні сполуки 45,99 89,77 55,67 111,56 71,31 160,06 90,92 238,46 121,33 280,19 155,42 298,59 

 Медична та фармацевтична продукція 7,37 9,86 7,90 11,30 9,18 13,92 11,00 15,72 13,64 19,59 15,31 23,94 

 Добрива 3,90 15,56 3,50 23,53 8,00 17,63 13,09 22,88 10,11 30,51 11,69 24,84 

 Екстракти дубильні або барвні; дубильні 

кислоти, фарбувальні та барвні матеріали; 

фарби і лаки; шпаклівки; чорнило, туш та 

типографічна фарба 12,10 17,87 13,87 20,88 15,26 25,83 19,27 29,75 24,84 30,81 30,00 35,07 

 Ефірні олії та парфумерні речовини; 

косметика 4,09 1,76 5,18 2,01 7,61 2,81 9,30 3,93 12,01 5,01 14,67 6,00 

7 Пластмаси, полімерні матеріали та 

аналогічна продукція; Каучук, гума та 

аналогічна продукція 83,21 173,30 100,27 198,46 125,32 247,45 169,08 327,98 232,86 388,93 296,35 462,73 

 Пластмаси, полімерні матеріали та 

аналогічна продукція 66,98 152,59 80,36 173,78 99,78 210,30 131,06 280,56 177,83 333,08 222,24 378,33 

 Каучук, гума та аналогічна продукція 16,24 20,71 19,91 24,68 25,54 37,15 38,03 47,42 55,03 55,85 74,11 84,40 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, 

натуральне хутро та аналогічна 

продукція; шорно-сідельні вироби; 

дорожні речі, сумки та аналогічні 

товари 83,89 34,38 93,33 35,38 115,73 41,22 136,67 51,20 156,01 54,24 153,81 62,75 

 Шкури необроблені та вичинена шкіра 9,03 31,69 9,65 32,61 11,49 37,66 14,01 46,01 15,66 48,27 17,59 55,67 

 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби; 

дорожні речі, сумки та аналогічні товари 69,88 0,83 78,28 0,91 95,11 1,28 102,59 1,83 114,20 2,53 124,04 3,57 

 Натуральне і штучне хутро та аналогічна 

продукція 4,97 1,86 5,40 1,86 9,12 2,28 20,07 3,37 26,15 3,44 12,18 3,51 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне 

вугілля; корок та аналогічна 

продукція; солома; вироби з матеріалів 

для плетіння; кошики та плетені 

вироби 29,02 34,91 35,66 41,69 43,59 46,67 60,64 52,35 75,70 57,46 99,10 64,96 

10 Паперова та целюлозна маса; папір і 

макулатура; картон та аналогічна 

продукція 19,81 67,59 23,39 73,74 30,30 86,30 37,97 103,06 51,14 110,03 68,95 118,93 

 Паперова та целюлозна маса; макулатура з 0,08 27,35 0,16 29,00 0,21 38,92 0,16 52,95 0,36 61,83 0,59 71,40 
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паперу та картону 

 Папір і картон; вироби з паперової маси 

або паперу та картонна продукція 14,83 36,50 17,08 41,37 23,06 43,93 28,46 46,38 39,29 43,87 53,97 42,15 

11 Текстильні матеріали та вироби 498,29 162,59 578,49 169,93 733,46 192,92 887,67 230,07 1076,61 234,45 1380,94 256,77 

 Натуральний шовк 8,27 1,11 7,67 0,96 8,24 1,10 10,62 1,40 13,36 1,36 14,24 1,27 

 Вовна; вовняна пряжа і вовняні тканини 10,82 18,97 10,69 18,31 13,17 16,83 17,15 20,89 18,45 21,47 19,97 21,41 

 Бавовна 36,58 29,41 48,94 33,27 62,20 46,50 65,87 68,98 74,38 70,78 88,77 91,09 

 Інші текстильні волокна; пряжа та 

аналогічні вовняні тканини 4,54 2,69 5,02 3,35 5,26 4,35 5,53 4,71 6,18 4,77 6,61 4,86 

 Хімічні волокна; неперервне волокно 16,24 33,30 24,26 33,32 37,52 36,03 51,56 38,08 58,90 37,76 65,99 37,95 

 Хімічні волокна; штапельне волокно 26,60 29,32 25,23 29,95 27,87 32,61 35,54 34,21 43,87 32,57 55,33 28,27 

 Вата, повсть і неткані матеріали; 

спеціальна пряжа; нитки; троси; канати та 

аналогічна продукція 3,30 4,01 3,65 4,34 4,69 5,25 5,95 6,19 8,60 7,07 11,00 8,33 

 Килими та аналогічна продукція 4,91 0,33 5,57 0,35 6,38 0,47 7,73 0,59 9,32 0,62 10,69 0,76 

 Спеціальні тканини; мережива; вишивка 7,87 6,10 11,55 6,47 15,55 7,07 19,75 8,18 27,09 8,46 33,67 8,38 

 Текстильні матеріали з покриттям; 

текстильні вироби технічного 

призначення 4,49 11,51 6,24 11,95 8,26 12,25 12,35 13,50 17,55 14,50 21,32 15,69 

 Трикотаж і в’язані тканини 13,61 13,36 20,06 14,32 25,08 16,40 29,94 18,12 36,52 18,78 46,40 21,53 

 Трикотажний або в’язаний одяг та 

аксесуари до одягу 134,56 4,75 159,84 5,23 206,78 5,57 258,03 6,42 308,71 6,95 449,00 7,17 

 Одяг нетрикотажний та нев’язаний 189,52 7,39 205,83 7,65 250,79 7,84 289,81 7,93 350,31 8,15 437,20 8,68 

 Інші текстильні вироби; вживаний одяг 37,00 0,33 43,95 0,44 61,69 0,66 77,84 0,88 103,36 1,19 120,76 1,38 

12 Взуття, головні убори, парасольки, 

палиці; батоги; пір'я оброблене; штучні 

квіти; перуки 122,56 4,30 134,05 4,00 156,29 4,87 184,17 6,08 227,73 6,71 262,53 7,76 

 Деталі взуття; гетри 100,96 3,29 110,90 3,04 129,55 3,74 152,03 4,75 190,52 5,42 218,13 6,08 

 Головні убори та аксесуари 6,23 0,07 7,47 0,06 9,39 0,07 11,80 0,11 14,43 0,13 17,50 0,14 

 Парасольки, палиці; батоги та аксесуари 6,22 0,17 5,90 0,11 6,73 0,11 8,39 0,11 9,61 0,09 11,42 0,08 

 Пір'я оброблене та аналогічна продукція; 

штучні квіти; перуки 9,17 0,77 9,78 0,78 10,62 0,95 11,96 1,11 13,16 1,07 15,48 1,45 

13 Гіпс, цемент, азбест, слюда; 

склокераміка 42,02 18,78 54,61 20,82 69,34 26,28 93,36 32,48 122,57 33,84 155,43 39,43 

 Гіпс, цемент, азбест, слюда та аналогічна 

продукція 11,04 2,50 13,14 2,69 16,13 3,42 20,29 4,64 27,57 5,36 36,26 6,40 

 Керамічні вироби 17,75 1,60 23,33 1,47 29,58 2,24 38,90 3,08 50,37 3,01 62,91 3,39 

 Скло та вироби із скла 13,22 14,68 18,14 16,67 23,63 20,63 34,17 24,75 44,63 25,47 56,25 29,63 
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14 Перли природні або культивовані; 

дорогоцінне або напівдорогоцінне 

каміння; ювелірні вироби з 

дорогоцінного металу або покриті 

дорогоцінним металом; біжутерія; 

монети 24,03 9,88 28,43 13,32 32,95 18,47 44,63 26,55 55,33 34,70 68,94 46,16 

15 Недорогоцінні метали та аналогічна 

продукція 160,95 219,13 189,07 262,81 251,20 393,84 437,41 485,48 570,86 565,93 853,03 597,79 

 Чорні метали 22,38 109,54 23,07 132,40 34,17 222,23 114,67 236,91 150,90 262,10 251,32 200,36 

 Вироби з чорних металів 60,12 20,84 72,62 27,71 94,47 33,73 137,46 46,41 190,32 56,96 267,84 69,45 

 Мідь та аналогічна продукція 6,21 48,87 7,52 56,68 9,52 71,66 21,42 104,76 30,55 128,96 58,32 171,87 

 Нікель та аналогічна продукція 0,54 3,67 0,51 4,27 1,26 8,96 2,62 13,23 3,05 21,77 5,02 35,78 

 Алюміній та аналогічна продукція 14,69 22,33 22,85 24,11 33,93 33,54 51,75 49,31 61,09 50,12 92,77 61,94 

 Свинець та аналогічна продукція 2,49 0,22 2,43 0,37 2,42 0,48 4,28 0,92 4,85 0,80 7,28 0,84 

 Цинк та аналогічна продукція 6,13 2,38 4,92 3,12 5,26 4,18 4,11 6,53 3,82 10,06 14,18 15,80 

 Олово та аналогічна продукція 3,01 0,97 1,66 1,11 1,91 1,34 3,39 2,56 2,31 4,05 2,39 3,86 

16 Машини; електротехнічне обладнання 

та комплектуючі; звукозаписувальна 

апаратура, відеомагнітофони та 

приладдя до них 848,78 964,16 1159,21 1253,88 1723,34 1754,09 2477,84 2339,14 3220,08 2711,19 4140,46 3280,88 

17 Локомотиви; засоби наземного 

транспорту; літальні апарати; плавучі 

засоби та відповідне транспортне 

обладнання 93,80 100,18 105,48 115,19 155,92 175,07 209,99 194,72 284,10 198,35 384,28 297,29 

 Залізничні локомотиви; моторні вагони 

трамвая і їх частини; шляхове обладнання; 

сигнальне обладнання для 

транспортування 22,76 2,42 23,92 5,86 40,34 4,48 54,95 3,46 64,06 4,83 66,52 12,06 

 Засоби наземного транспорту і супутні 

деталі та комплектуючі 47,77 45,32 57,93 64,74 80,97 117,87 118,23 131,02 165,94 123,09 223,73 170,52 

 Літальні апарати, космічні апарати та їх 

частини 3,99 45,45 4,39 40,52 4,39 44,61 5,21 49,90 7,46 65,61 12,93 109,40 

 Судна та аналогічна продукція 19,28 6,99 19,25 0,07 30,22 8,12 31,60 10,33 46,63 4,82 81,10 5,31 

18 Інструменти та обладнання оптичні, 

фотографічні, кінематографічні, 

вимірювальні, контрольні та медичні; 

прецизійні інструменти та обладнання; 

годинники; музичні інструменти; їх 

частини та приладдя 84,65 106,54 95,23 144,21 131,05 261,73 190,87 413,35 283,98 511,88 356,21 600,98 

19 Інші 189,13 26,72 240,20 27,15 294,70 28,63 366,66 34,95 470,23 41,19 575,76 44,67 
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Таблиця Г.2 

Структура зовнішньої торгівлі КНР товарами в 2006-2013 рр. (100 млн. USD) 
№ 

п/п 
Назви товарних позицій 2006 2007 2008 2009 2010 

  Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

 Всього 9689,36 7914,61 12177,76 9559,50 14306,93 11325,62 12016,12 10059,23 15777,54 13962,44 

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 71,22 46,62 73,97 60,24 84,73 72,00 95,76 67,69 120,17 92,78 

 Живі тварини 3,33 0,63 3,75 0,73 5,07 1,04 4,42 1,40 4,54 2,69 

 М'ясо та харчові м’ясні субпродукти 7,47 6,86 7,31 15,20 7,98 23,20 7,64 17,03 9,95 22,25 

 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні 47,45 31,55 47,52 34,43 51,81 36,48 68,12 36,04 88,07 43,66 

 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний 

мед; їстівні продукти тваринного походження, н.в.і.у.
2
 3,02 5,65 4,61 7,53 6,21 8,73 3,40 10,46 4,05 20,00 

 Інші продукти тваринного походження, н.в.і.у. 9,96 1,93 10,77 2,35 13,67 2,55 12,18 2,75 13,57 4,18 

2 Продукти рослинного походження 88,97 109,76 112,65 150,56 115,54 263,18 123,19 253,52 158,69 332,46 

 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та 

інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і 

декоративна зелень 1,05 0,7 1,32 0,84 1,49 0,91 1,85 0,90 2,06 1,04 

 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульбоплоди 37,15 7,56 40,43 8,00 42,22 5,84 48,53 10,52 74,77 15,16 

 Їстівні фрукти та горіхи; цедра цитрусових або динь 12,84 7,39 16,32 9,15 21,04 12,38 23,81 17,22 26,79 21,40 

 Кава, чай, мате і прянощі 9,89 0,54 10,89 0,77 13,15 1,01 14,03 0,86 16,57 1,50 

 Зернові культури 10,38 8,21 19,67 5,15 6,73 6,99 6,13 8,76 5,39 15,01 

 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; 

солод; крохмаль; інулін; пшенична клейковина 2,36 2,47 5,09 2,21 5,40 2,34 4,65 3,00 5,52 4,51 

 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди 

та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і 

фураж 13,23 81,17 16,29 122,67 20,43 231,82 18,43 210,02 20,48 270,62 

 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші 

рослинні соки і екстракти 1,55 0,75 2,06 0,90 4,42 1,10 5,17 1,20 6,46 1,21 

 Рослинні матеріали для виготовлення плетених 

виробів; інші продукти рослинного походження, н.в.і.у. 0,53 0,99 0,59 0,87 0,66 0,79 0,59 1,03 0,64 2,01 

3 Жири та олії тваринного або рослинного 

походження і готові харчові жири; воски 

тваринного або рослинного походження 3,91 39,20 3,27 75,76 5,95 108,01 3,30 77,37 3,69 88,84 

 Жири та олії тваринного або рослинного походження і 

продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски 

тваринного або рослинного походження 3,91 39,20 3,27 75,76 5,95 108,01 3,30 77,37 3,69 88,84 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та 138,02 40,71 164,74 45,43 182,08 60,91 160,12 64,16 193,71 96,08 

                                                 
2
 «не віднесені до інших угруповань», «в іншому місці не зазначені» (з англ. n.e.s.). 
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безалкогольні напої і оцет; тютюн та його 

замінники 

 Готові харчові продукти з м'яса, риби або 

ракоподібних, молюсків або інших водяних 

безхребетних 54,91 0,44 58,31 0,67 60,36 0,79 45,76 0,53 58,64 1,00 

 Цукор і кондитерські вироби з цукру 4,62 6,18 5,66 4,85 6,77 4,24 7,69 4,77 10,60 10,37 

 Какао та продукти з нього 1,24 1,83 1,47 2,11 2,00 3,13 1,30 2,62 2,13 4,37 

 Готові продукти із зерна злаків, борошна, крохмалю 

або молока; борошняні кондитерські вироби 8,61 3,59 9,20 4,45 9,93 7,19 9,85 10,11 11,60 12,21 

 Продукти переробки овочів, фруктів, горіхів або інших 

частин рослин 37,81 1,98 54,36 2,73 58,42 3,01 47,52 3,33 55,45 4,62 

 Різні готові харчові продукти 9,11 3,22 11,03 3,77 12,38 4,66 12,99 4,84 15,59 6,79 

 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 10,9 5,86 8,29 8,66 8,61 11,37 8,32 11,15 9,95 16,46 

 Залишки і відходи харчової промисловості; готові 

корми для тварин 5,15 12,97 10,03 12,79 16,19 18,64 17,92 18,38 19,55 32,34 

 Тютюн і промислові замінники тютюну 5,66 4,63 6,39 5,41 7,42 7,88 8,78 8,44 10,20 7,91 

5 Мінеральні продукти 213,92 1235,38 235,88 1620,82 364,86 2613,05 227,66 1968,86 303,75 3030,28 

 Сіль; сірка; землі та каміння; 

штукатурні матеріали, вапно та цемент 26,98 22,75 26,91 30,51 37,84 61,16 21,72 27,42 31,20 45,09 

 Руди, шлак і зола 9,23 321,64 9,46 540,45 9,29 859,37 2,19 700,99 5,80 1095,10 

 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; 

бітумінозні речовини; воски мінеральні 177,70 890,98 199,51 1049,86 317,73 1692,52 203,75 1240,45 266,75 1890,08 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 377,52 561,84 510,85 685,69 688,74 769,11 540,26 694,21 749,73 932,07 

 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні 

сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних 

металів, радіоактивних елементів або ізотопів 76,26 62,87 96,61 64,17 133,34 91,92 78,17 62,18 117,63 99,65 

 Органічні хімічні сполуки 155,42 298,59 205,97 384,26 290,95 392,37 241,98 361,74 314,52 482,61 

 Фармацевтична продукція 15,31 23,94 20,53 34,51 29,03 49,11 34,50 60,20 44,82 72,36 

 Добрива 11,69 24,84 37,37 29,06 43,67 34,81 25,84 19,93 54,32 25,72 

 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, 

барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, 

фарби і лаки; шпаклівки та інші мастики; чорнило, туш 30,00 35,07 35,77 38,06 37,12 40,23 30,68 35,92 43,09 44,28 

 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні або 

туалетні засоби 14,67 6,00 17,90 8,10 19,49 11,16 19,36 11,78 24,94 15,02 

 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні 

засоби, мастильні матеріали, штучні та готові воски, 

суміші для чищення або полірування, свічки та 

аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, 

«стоматологічний віск» і суміші на основі гіпсу для 

стоматології 11,27 14,97 14,68 18,59 17,95 22,00 15,93 20,80 20,26 27,78 
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 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; 

ферменти  7,30 10,68 10,21 13,32 16,17 15,44 14,30 15,46 17,50 22,00 

 Вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; 

пірофорні сплави; деякі горючі матеріали 5,24 0,16 5,76 0,21 5,87 0,33 6,51 0,44 6,52 0,74 

 Фото- або кінематографічні товари 7,75 10,60 7,65 12,48 9,59 15,14 8,06 15,43 10,73 19,29 

 Інша хімічна продукція 42,62 74,11 58,40 82,94 85,57 96,60 64,93 90,34 95,40 122,61 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; 

каучук, гума та вироби з них 296,35 462,73 365,13 549,16 413,86 607,65 359,42 588,90 495,92 806,30 

 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них 222,24 378,33 263,97 453,23 298,09 488,63 252,78 485,16 346,96 637,04 

 Каучук, гума та вироби з них 74,11 84,40 101,16 95,93 115,78 119,03 106,64 103,74 148,96 169,26 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне 

хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та 

упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; 

вироби з кишок тварин (крім волокна з фіброїну 

шовкопряда) 153,81 62,75 163,64 68,64 182,73 67,95 166,65 56,36 232,46 76,99 

 Шкури необроблені (крім натурального хутра) і 

вичинена шкіра 17,59 55,67 11,77 59,65 3,99 56,40 2,42 44,59 4,12 59,40 

 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; 

дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з 

кишок тварин (крім волокна з фіброїну шовкопряда) 124,04 3,57 142,29 5,09 169,89 7,01 151,18 7,12 208,45 11,23 

 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього 12,18 3,51 9,57 3,91 8,84 4,55 13,05 4,65 19,88 6,37 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; 

корок та вироби з нього; вироби із соломи, альфи та 

інших матеріалів для плетіння; кошикові вироби та 

плетені вироби 99,10 64,96 113,90 80,21 114,65 80,66 92,53 72,90 111,88 112,89 

 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля 85,73 64,60 97,73 79,79 93,35 80,23 77,14 72,52 96,52 112,36 

 Корок та вироби з нього 0,23 0,27 0,19 0,31 0,18 0,35 0,16 0,33 0,16 0,44 

 Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів, які 

використовуються для плетіння; кошикові вироби та 

плетені вироби 13,15 0,09 15,98 0,10 21,12 0,08 15,23 0,06 15,20 0,09 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих 

целюлозних матеріалів; регенерований папір або 

картон (макулатура і відходи); папір, картон та 

вироби з них 68,95 118,93 91,93 145,26 103,91 174,45 100,21 155,69 124,06 200,65 

 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон 

(макулатура і відходи) 0,59 71,40 0,92 95,90 0,98 122,60 0,91 106,41 1,40 141,81 

 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або 

картону 53,97 42,15 70,92 42,87 77,45 43,63 75,68 38,80 95,61 46,12 

 Друковані книги, газети, репродукції та інші вироби 

поліграфічної промисловості; рукописи, машинописні 14,40 5,38 20,08 6,49 25,48 8,21 23,62 10,49 27,04 12,72 
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тексти та плани 

11 Текстильні матеріали та текстильні вироби 1380,94 256,77 1658,02 253,72 1797,34 249,98 1614,09 217,80 1995,33 295,80 

 Шовк 14,24 1,27 13,97 1,11 14,34 1,17 12,90 1,09 16,42 1,24 

 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканина 

з кінського волосу 19,97 21,41 21,25 26,98 20,87 26,20 16,26 22,15 23,62 28,28 

 Бавовна 88,77 91,09 93,59 77,18 106,91 74,45 96,07 61,80 130,67 106,21 

 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і 

тканини з паперової пряжі 6,61 4,86 6,16 5,01 5,95 4,13 5,93 3,96 8,70 5,60 

 Нитки синтетичні або штучні 65,99 37,95 77,92 37,57 87,70 36,51 74,95 32,10 100,85 37,84 

 Синтетичні або штучні штапельні волокна 55,33 28,27 63,66 28,07 68,87 25,20 60,61 25,09 79,57 30,19 

 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; 

шпагати, мотузки, троси і канати та вироби з них 11,00 8,33 13,75 9,00 19,16 9,99 19,62 8,99 26,83 11,27 

 Килими та інші текстильні покриття для підлоги 10,69 0,76 13,15 0,91 16,19 1,01 14,90 1,02 19,55 1,30 

 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; 

мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; 

вишивка 33,67 8,38 46,87 7,68 53,61 7,38 35,26 6,20 38,05 6,94 

 Текстильні матеріали, просочені, покриті або 

дубльовані; текстильні вироби технічного призначення 21,32 15,69 28,40 17,08 38,64 17,28 39,67 15,08 56,26 18,47 

 Трикотажні полотна машинного або ручного в'язання 46,40 21,53 57,35 23,29 63,67 23,11 64,23 21,37 86,67 23,46 

 Предмети одягу та аксесуари до одягу трикотажні 

машинного або ручного в'язання 449,00 7,17 613,26 7,90 608,77 8,54 538,14 6,33 667,10 8,18 

 Предмети одягу та аксесуари до одягу, крім 

трикотажних машинного або ручного в'язання 437,20 8,68 473,16 10,22 524,90 12,22 467,30 10,20 543,61 14,20 

 Інші готові текстильні вироби; набори; вживаний одяг 

та текстильні вироби; ганчір'я 120,76 1,38 135,55 1,73 167,76 2,80 168,25 2,42 197,44 2,62 

12 Взуття, головні убори, парасольки від дощу та 

сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, стеки та їх 

частини; пір'я оброблене і вироби з нього; штучні 

квіти; вироби з волосся людини 262,53 7,76 305,79 9,44 360,00 12,39 344,61 10,87 439,12 13,70 

 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини 218,13 6,08 253,06 7,26 297,20 10,15 280,34 8,80 356,36 11,17 

 Головні убори та їх частини 17,50 0,14 19,61 0,17 23,86 0,24 22,27 0,21 27,98 0,29 

 Парасольки від дощу та сонця, палиці, палиці-сидіння, 

батоги, стеки для верхової їзди та їх частини 11,42 0,08 13,79 0,07 16,53 0,06 18,48 0,06 24,36 0,06 

 Оброблені пір'я та пух і вироби з пір'я або пуху; штучні 

квіти; вироби з людського волосся 15,48 1,45 19,33 1,94 22,40 1,93 23,53 1,80 30,42 2,18 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та 

вироби із скла 155,43 39,43 182,95 44,72 225,51 47,50 205,26 41,78 272,12 65,23 

 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів 36,26 6,40 45,05 7,60 54,45 8,83 48,61 7,27 57,87 10,65 

 Керамічні вироби 62,91 3,39 66,41 4,38 80,37 4,47 80,63 4,16 111,00 5,86 
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 Скло та вироби із скла 56,25 29,63 71,49 32,73 90,70 34,20 76,02 30,36 103,25 48,72 

14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, 

метали, плаковані дорогоцінними металом та 

камінням, дорогоцінні метали, метали, плаковані 

дорогоцінним металом, та вироби з них; біжутерія; 

монети 68,94 46,16 81,23 62,57 85,06 75,48 75,15 65,45 125,46 108,47 

 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінним металом, та вироби з них; 

біжутерія; монети 68,94 46,16 81,23 62,57 85,06 75,48 75,15 65,45 125,46 108,47 

15 Недорогоцінні метали та вироби з них 853,03 597,79 1155,30 776,95 1440,15 795,16 771,21 864,53 1107,99 1030,93 

 Чорні метали 251,32 200,36 399,43 230,15 534,73 245,34 134,85 278,34 289,32 253,27 

 Вироби з чорних металів 267,84 69,45 366,78 80,45 484,19 105,48 337,80 88,85 391,35 91,51 

 Мідь і вироби з неї 58,32 171,87 52,82 271,66 56,06 260,51 35,74 295,57 48,02 462,11 

 Нікель і вироби з нього 5,02 35,78 6,95 65,22 2,97 50,62 6,60 50,84 12,99 59,10 

 Алюміній і вироби з нього 92,77 61,94 115,73 67,45 142,25 68,35 95,05 85,40 145,31 87,96 

 Свинець і вироби з нього 7,28 0,84 6,92 1,07 2,78 1,27 1,23 3,27 1,73 1,34 

 Цинк і вироби з нього 14,18 15,80 13,46 12,35 3,81 8,97 2,30 13,77 2,86 12,18 

 Олово і вироби з нього 2,39 3,86 4,29 4,48 2,30 4,69 0,69 4,68 1,74 5,54 

 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; 

вироби з них 27,62 8,18 35,10 9,70 46,56 13,17 18,02 10,74 30,31 14,95 

 Інструменти, приладдя, ножові вироби, ложки та 

виделки з недорогоцінних металів; їх частини з 

недорогоцінних металів 60,37 18,67 71,87 21,80 76,67 23,31 64,74 21,14 88,70 27,64 

 Інші вироби з недорогоцінних металів 65,92 11,05 81,95 12,63 87,83 13,45 74,18 11,93 95,67 15,34 

16 Машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання; їх частини; 

звукозаписувальна та звуковідтворювальна 

апаратура, апаратура для запису і відтворення 

телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 4140,46 3280,88 5288,15 3810,03 6107,55 4053,10 5369,67 3672,64 6985,68 4864,72 

 Реактори ядерні, котли, обладнання і механічні 

пристрої; їх частини 1865,69 1091,22 2285,52 1241,74 2686,71 1387,96 2358,49 1235,38 3098,14 1721,57 

 Електричні машини та обладнання, їх частини; 

звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура; 

телевізійна апаратура для запису і відтворення 

зображення та звуку, їх частини та приладдя 2274,76 2189,66 3002,63 2568,29 3420,83 2665,15 3011,19 2437,27 3887,55 3143,15 

17 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, 

плавучі засоби і пов'язані з транспортом пристрої 

та обладнання 384,28 297,29 549,77 350,16 706,97 397,54 600,91 429,47 888,74 655,95 
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 Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, 

рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання для 

залізничних доріг або трамвайних колій та їх частини; 

механічне (у тому числі електромеханічне) дорожнє 

сигнальне обладнання всіх видів 66,52 12,06 95,40 14,22 102,14 14,47 28,61 15,74 89,15 20,21 

 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або 

трамвайного рухомого складу, їх частини та 

обладнання 223,73 170,52 318,04 221,33 392,73 269,63 279,26 283,67 383,98 495,05 

 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини 12,93 109,40 14,14 104,68 16,40 100,56 9,40 105,26 12,65 123,91 

 Судна, човни та плавучі конструкції 81,10 5,31 122,20 9,93 195,71 12,88 283,64 24,81 402,96 16,78 

18 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 

прецизійні, медичні або хірургічні інструменти і 

апарати; годинники всіх видів; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 356,21 600,98 407,29 711,40 476,03 797,65 425,79 687,37 566,25 923,36 

 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 

прецизійні; медичні або хірургічні інструменти і 

апарати; їх частини та приладдя 326,10 588,60 370,62 695,35 433,31 777,09 389,08 669,86 521,10 899,20 

 Годинники всіх видів та їх частини 19,94 11,06 24,45 14,40 27,47 18,60 24,53 15,71 30,49 21,88 

 Музичні інструменти; їх частини та приладдя 10,17 1,33 12,22 1,65 15,25 1,97 12,17 1,80 14,66 2,29 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,39 0,02 0,59 0,02 0,77 0,03 0,64 0,05 0,98 0,03 

 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,39 0,02 0,59 0,02 0,77 0,03 0,64 0,05 0,98 0,03 

20 Різні промислові товари 551,60 24,23 690,22 33,99 832,70 35,51 722,90 36,43 885,54 50,33 

 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, 

подушки та аналогічні набивні речі меблів, 

світильники та освітлювальні прилади, н.в.і.у.; світлові 

покажчики, світлові таблички з іменем, назвою або 

адресою та подібні вироби 279,55 9,45 359,42 13,00 428,33 15,26 389,27 18,40 505,84 30,60 

 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та 

приладдя 226,37 7,60 271,05 12,95 328,15 11,93 264,89 10,27 293,07 10,23 

 Різні готові вироби 45,67 7,18 59,75 8,04 76,21 8,32 68,73 7,75 86,63 9,49 

21 Твори мистецтва, предмети колекціонування та 

антикваріат 0,65 0,12 0,75 0,10 0,76 0,22 0,50 0,11 1,60 0,26 

 Твори мистецтва, предмети колекціонування та 

антикваріат 0,65 0,12 0,75 0,10 0,76 0,22 0,50 0,11 1,60 0,26 

22 Товари та операції, не класифіковані за типом 23,12 20,29 21,73 24,63 17,04 44,08 16,29 33,05 14,67 184,33 

 Товари та операції, не класифіковані за типом 23,12 20,29 21,73 24,63 17,04 44,08 16,29 33,05 14,67 184,33 
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Продовження таблиці Г.2 
№ 

п/п 
Назви товарних позицій 2011 2012 2013 

  Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

 Всього 18983,81 17434,84 20487,14 18184,05 22090,04 19499,89 

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 149,66 124,64 154,77 137,95 168,41 180,99 

 Живі тварини 5,71 3,77 5,83 5,00 5,81 4,33 

 М'ясо та харчові м’ясні субпродукти 10,75 34,12 9,81 41,08 9,89 59,30 

 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні 109,85 55,89 113,23 54,89 125,26 59,94 

 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний 

мед; їстівні продукти тваринного походження, н.в.і.у. 4,99 26,58 5,34 32,51 5,45 52,45 

 Інші продукти тваринного походження, н.в.і.у. 18,36 4,29 20,57 4,47 22,00 4,98 

2 Продукти рослинного походження 187,69 402,25 176,29 509,82 198,53 559,72 

 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та 

інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і 

декоративна зелень 2,29 1,29 2,56 1,37 2,75 1,73 

 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульбоплоди 87,23 18,24 69,06 24,07 78,71 25,49 

 Їстівні фрукти та горіхи; цедра цитрусових або динь 31,88 30,37 37,72 38,08 41,72 41,01 

 Кава, чай, мате і прянощі 20,21 2,32 19,43 3,06 22,45 2,56 

 Зернові культури 6,09 20,16 4,43 47,51 5,14 50,54 

 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; 

солод; крохмаль; інулін; пшенична клейковина 5,87 5,41 6,02 5,80 6,11 8,02 

 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди 

та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і 

фураж 23,46 320,44 26,27 385,96 29,25 426,27 

 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші 

рослинні соки і екстракти 9,81 1,58 9,90 2,03 11,51 2,24 

 Рослинні матеріали для виготовлення плетених 

виробів; інші продукти рослинного походження, н.в.і.у. 0,85 2,44 0,91 1,94 0,89 1,85 

3 Жири та олії тваринного або рослинного 

походження і готові харчові жири; воски 

тваринного або рослинного походження 5,44 115,40 5,67 130,41 6,07 108,23 

 Жири та олії тваринного або рослинного походження і 

продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски 

тваринного або рослинного походження 5,44 115,40 5,67 130,41 6,07 108,23 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та 

безалкогольні напої і оцет; тютюн та його 

замінники 243,38 127,97 274,17 143,49 280,65 158,98 

 Готові харчові продукти з м'яса, риби або 

ракоподібних, молюсків або інших водяних 78,66 1,80 89,51 1,83 89,82 1,97 
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безхребетних 

 Цукор і кондитерські вироби з цукру 12,90 21,32 12,65 25,43 14,52 23,64 

 Какао та продукти з нього 3,15 6,05 3,33 6,24 3,86 7,14 

 Готові продукти із зерна злаків, борошна, крохмалю 

або молока; борошняні кондитерські вироби 15,02 16,24 15,00 19,46 15,32 25,84 

 Продукти переробки овочів, фруктів, горіхів або інших 

частин рослин 69,79 5,93 75,62 6,24 78,52 6,62 

 Різні готові харчові продукти 20,06 8,66 22,23 9,66 24,65 12,05 

 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 11,83 25,56 13,87 31,02 13,41 30,58 

 Залишки і відходи харчової промисловості; готові 

корми для тварин 20,57 31,02 29,34 30,46 27,34 36,54 

 Тютюн і промислові замінники тютюну 11,41 11,38 12,62 13,16 13,22 14,60 

5 Мінеральні продукти 362,88 4322,49 348,27 4533,50 376,34 4699,91 

 Сіль; сірка; землі та каміння; 

штукатурні матеріали, вапно та цемент 34,19 57,95 33,92 63,47 34,56 59,87 

 Руди, шлак і зола 5,94 1506,40 4,24 1338,71 3,79 1487,72 

 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; 

бітумінозні речовини; воски мінеральні 322,75 2758,14 310,11 3131,32 337,99 3152,32 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 970,91 1179,62 944,42 1180,61 976,89 1254,60 

 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні 

сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних 

металів, радіоактивних елементів або ізотопів 173,08 109,31 139,24 97,73 135,93 94,60 

 Органічні хімічні сполуки 392,92 631,31 404,05 608,64 422,02 658,77 

 Фармацевтична продукція 54,21 103,47 58,91 129,94 62,08 150,96 

 Добрива 79,24 34,50 72,42 40,24 62,53 33,75 

 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, 

барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, 

фарби і лаки; шпаклівки та інші мастики; чорнило, туш 55,04 45,40 54,70 41,66 58,03 43,12 

 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні або 

туалетні засоби 30,29 19,38 33,00 21,51 36,21 23,85 

 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні 

засоби, мастильні матеріали, штучні та готові воски, 

суміші для чищення або полірування, свічки та 

аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, 

«стоматологічний віск» і суміші на основі гіпсу для 

стоматології 26,78 32,91 29,47 34,10 31,34 36,92 

 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; 

ферменти  20,45 26,68 22,14 29,79 24,53 30,99 

 Вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; 

пірофорні сплави; деякі горючі матеріали 7,80 0,91 8,60 1,10 9,02 1,21 
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 Фото- або кінематографічні товари 11,74 21,67 12,11 22,79 12,18 23,22 

 Інша хімічна продукція 119,34 154,08 109,78 153,10 123,04 157,20 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; 

каучук, гума та вироби з них 663,46 932,59 773,43 900,72 848,83 922,89 

 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них 454,21 701,97 551,93 694,20 617,53 723,90 

 Каучук, гума та вироби з них 209,25 230,62 221,51 206,52 231,30 198,98 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне 

хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та 

упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; 

вироби з кишок тварин (крім волокна з фіброїну 

шовкопряда) 299,45 93,57 317,39 99,38 347,96 111,47 

 Шкури необроблені (крім натурального хутра) і 

вичинена шкіра 4,53 68,45 4,45 71,26 4,66 80,26 

 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; 

дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з 

кишок тварин (крім волокна з фіброїну шовкопряда) 268,92 16,87 282,43 18,76 306,73 19,17 

 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього 26,00 8,24 30,50 9,36 36,57 12,04 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; 

корок та вироби з нього; вироби із соломи, альфи та 

інших матеріалів для плетіння; кошикові вироби та 

плетені вироби 131,57 159,18 141,21 149,98 144,57 188,18 

 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля 113,54 158,59 123,15 149,38 127,48 187,69 

 Корок та вироби з нього 0,18 0,48 0,16 0,45 0,17 0,37 

 Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів, які 

використовуються для плетіння; кошикові вироби та 

плетені вироби 17,85 0,12 17,91 0,14 16,92 0,13 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих 

целюлозних матеріалів; регенерований папір або 

картон (макулатура і відходи); папір, картон та 

вироби з них 162,42 253,75 173,21 233,86 197,94 235,77 

 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон 

(макулатура і відходи) 2,31 189,07 1,28 172,49 1,06 173,06 

 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або 

картону 129,05 50,55 137,22 46,00 159,88 43,73 

 Друковані книги, газети, репродукції та інші вироби 

поліграфічної промисловості; рукописи, машинописні 

тексти та плани 31,06 14,12 34,72 15,37 37,00 18,98 

11 Текстильні матеріали та текстильні вироби 2405,39 375,88 2460,45 408,68 2739,59 404,16 

 Шовк 17,46 1,12 17,07 0,95 16,30 0,86 

 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканина 29,59 38,41 25,84 35,86 26,19 36,74 
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з кінського волосу 

 Бавовна 154,98 147,30 148,38 186,81 175,47 172,29 

 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і 

тканини з паперової пряжі 11,31 7,61 10,68 6,03 12,85 6,92 

 Нитки синтетичні або штучні 138,15 40,63 142,97 37,79 160,14 37,13 

 Синтетичні або штучні штапельні волокна 111,76 35,99 106,24 33,83 112,11 33,92 

 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; 

шпагати, мотузки, троси і канати та вироби з них 34,58 11,89 35,40 11,54 41,25 11,95 

 Килими та інші текстильні покриття для підлоги 23,24 1,37 24,04 1,47 25,05 1,53 

 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; 

мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; 

вишивка 45,70 7,32 46,37 7,37 48,75 7,34 

 Текстильні матеріали, просочені, покриті або 

дубльовані; текстильні вироби технічного призначення 72,54 19,94 68,49 19,34 73,76 19,78 

 Трикотажні полотна машинного або ручного в'язання 106,98 24,47 112,18 23,58 129,00 23,22 

 Предмети одягу та аксесуари до одягу трикотажні 

машинного або ручного в'язання 801,64 11,87 870,43 13,45 967,93 16,68 

 Предмети одягу та аксесуари до одягу, крім 

трикотажних машинного або ручного в'язання 630,74 23,85 612,20 26,71 682,52 31,49 

 Інші готові текстильні вироби; набори; вживаний одяг 

та текстильні вироби; ганчір'я 226,73 4,11 240,16 3,94 268,25 4,30 

12 Взуття, головні убори, парасольки від дощу та 

сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, стеки та їх 

частини; пір'я оброблене і вироби з нього; штучні 

квіти; вироби з волосся людини 524,64 19,19 588,12 21,63 640,53 23,58 

 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини 417,22 15,54 468,11 17,85 507,61 19,55 

 Головні убори та їх частини 35,37 0,36 38,97 0,47 44,39 0,45 

 Парасольки від дощу та сонця, палиці, палиці-сидіння, 

батоги, стеки для верхової їзди та їх частини 28,81 0,10 28,25 0,21 30,02 0,19 

 Оброблені пір'я та пух і вироби з пір'я або пуху; штучні 

квіти; вироби з людського волосся 43,24 3,20 52,78 3,10 58,49 3,38 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та 

вироби із скла 340,21 83,54 397,10 92,69 454,28 96,02 

 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів 73,66 13,44 80,72 13,45 100,62 14,53 

 Керамічні вироби 140,52 7,43 167,46 6,57 191,63 6,89 

 Скло та вироби із скла 126,03 62,67 148,92 72,67 162,03 74,61 
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14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, 

метали, плаковані дорогоцінними металом та 

камінням, дорогоцінні метали, метали, плаковані 

дорогоцінним металом, та вироби з них; біжутерія; 

монети 275,04 149,12 454,51 132,20 502,88 183,40 

 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінним металом, та вироби з них; 

біжутерія; монети 275,04 149,12 454,51 132,20 502,88 183,40 

15 Недорогоцінні метали та вироби з них 1449,21 1188,36 1490,73 1111,87 1559,99 1036,67 

 Чорні метали 398,76 283,79 371,16 232,80 386,21 213,36 

 Вироби з чорних металів 511,96 102,25 561,60 100,67 573,48 104,30 

 Мідь і вироби з неї 67,44 542,42 71,91 544,96 71,44 498,29 

 Нікель і вироби з нього 10,54 73,74 8,81 47,86 9,97 45,25 

 Алюміній і вироби з нього 186,48 97,72 186,40 95,98 200,39 87,03 

 Свинець і вироби з нього 1,61 1,38 0,61 1,15 1,64 0,84 

 Цинк і вироби з нього 2,89 12,77 1,58 14,69 2,33 16,72 

 Олово і вироби з нього 1,74 8,47 0,97 9,21 1,57 5,52 

 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; 

вироби з них 37,18 15,09 31,93 14,83 31,85 15,41 

 Інструменти, приладдя, ножові вироби, ложки та 

виделки з недорогоцінних металів; їх частини з 

недорогоцінних металів 111,73 32,55 122,62 31,76 132,57 32,10 

 Інші вироби з недорогоцінних металів 118,88 18,18 133,14 17,96 148,53 17,87 

16 Машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання; їх частини; 

звукозаписувальна та звуковідтворювальна 

апаратура, апаратура для запису і відтворення 

телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 7995,19 5502,46 8632,09 5635,01 9444,38 6099,88 

 Реактори ядерні, котли, обладнання і механічні 

пристрої; їх частини 3537,63 1992,95 3758,88 1819,80 3831,53 1705,71 

 Електричні машини та обладнання, їх частини; 

звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура; 

телевізійна апаратура для запису і відтворення 

зображення та звуку, їх частини та приладдя 4457,56 3509,51 4873,21 3815,20 5612,86 4394,17 

17 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, 

плавучі засоби і пов'язані з транспортом пристрої 

та обладнання 1091,07 830,30 1083,70 911,76 1001,65 1003,63 
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 Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, 

рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання для 

залізничних доріг або трамвайних колій та їх частини; 

механічне (у тому числі електромеханічне) дорожнє 

сигнальне обладнання всіх видів 143,16 19,83 128,86 11,80 109,95 9,99 

 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або 

трамвайного рухомого складу, їх частини та 

обладнання 495,40 654,65 551,14 705,98 585,50 741,48 

 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини 16,30 135,42 15,58 176,14 19,40 231,81 

 Судна, човни та плавучі конструкції 436,21 20,40 388,11 17,84 286,81 20,35 

18 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 

прецизійні, медичні або хірургічні інструменти і 

апарати; годинники всіх видів; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 659,97 1026,74 793,91 1106,06 817,59 1117,84 

 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 

прецизійні; медичні або хірургічні інструменти і 

апарати; їх частини та приладдя 606,85 991,38 726,26 1061,54 745,30 1075,88 

 Годинники всіх видів та їх частини 36,88 32,64 50,63 41,49 55,68 39,03 

 Музичні інструменти; їх частини та приладдя 16,24 2,72 17,02 3,03 16,60 2,92 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 1,17 0,08 1,39 0,09 1,59 0,05 

 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 1,17 0,08 1,39 0,09 1,59 0,05 

20 Різні промислові товари 1037,89 52,32 1256,80 55,77 1353,69 58,87 

 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, 

подушки та аналогічні набивні речі меблів, 

світильники та освітлювальні прилади, н.в.і.у.; світлові 

покажчики, світлові таблички з іменем, назвою або 

адресою та подібні вироби 593,36 27,80 778,86 28,72 864,15 30,64 

 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та 

приладдя 343,04 14,36 356,19 14,18 358,47 13,51 

 Різні готові вироби 101,48 10,15 121,75 12,86 131,07 14,72 

21 Твори мистецтва, предмети колекціонування та 

антикваріат 3,75 0,42 5,34 0,88 10,41 7,71 

 Твори мистецтва, предмети колекціонування та 

антикваріат 3,75 0,42 5,34 0,88 10,41 7,71 

22 Товари та операції, не класифіковані за типом 23,42 494,98 14,16 687,69 17,28 1047,35 

 Товари та операції, не класифіковані за типом 23,42 494,98 14,16 687,69 17,28 1047,35 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2001-2002 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2001d  impd2001 
exp

2002d  impd2002 
exp

2001

exp

2002 dd   impimp dd 20012002   

1 Живі тварини і продукти тваринного походження 0,0174 0,0097 0,0145 0,0092 0,0028 0,0005 

2 Овочі; фрукти і зернові культури 0,0185 0,0195 0,0180 0,0138 0,0005 0,0057 

3 Олії тваринного або рослинного походження; жири та віск; 

рафіновані харчові олії та жири 0,0004 0,0032 0,0003 0,0054 0,0001 0,0022 

4 Харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0218 0,0077 0,0206 0,0067 0,0012 0,0010 

5 Мінеральна сировина 0,0370 0,0923 0,0302 0,0829 0,0068 0,0093 

6 Хімічні речовини та аналогічна продукція 0,0481 0,0783 0,0449 0,0823 0,0032 0,0040 

7 Пластмаси, полімерні матеріали та аналогічна продукція; 

Каучук, гума та аналогічна продукція 0,0313 0,0712 0,0308 0,0672 0,0005 0,0039 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

аналогічна продукція; шорно-сідельні вироби; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари 0,0315 0,0141 0,0287 0,0120 0,0029 0,0021 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

аналогічна продукція; солома; вироби з матеріалів для 

плетіння; кошики та плетені вироби 0,0109 0,0143 0,0110 0,0141 0,0000 0,0002 

10 Паперова та целюлозна маса; папір і макулатура; картон та 

аналогічна продукція 0,0074 0,0278 0,0072 0,0250 0,0003 0,0028 

11 Текстильні матеріали та вироби 0,1873 0,0668 0,1777 0,0576 0,0096 0,0092 

12 Взуття, головні убори, парасольки, палиці; батоги; пір'я 

оброблене; штучні квіти; перуки 0,0461 0,0018 0,0412 0,0014 0,0049 0,0004 

13 Гіпс, цемент, азбест, слюда; склокераміка 0,0158 0,0077 0,0168 0,0071 0,0010 0,0007 

14 Перли природні або культивовані; дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння; ювелірні вироби з 

дорогоцінного металу або покриті дорогоцінним металом; 0,0090 0,0041 0,0087 0,0045 0,0003 0,0005 
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біжутерія; монети 

15 Недорогоцінні метали та аналогічна продукція 0,0605 0,0900 0,0581 0,0890 0,0024 0,0009 

16 Машини; електротехнічне обладнання та комплектуючі; 

звукозаписувальна апаратура, відеомагнітофони та 

приладдя до них 0,3190 0,3959 0,3560 0,4248 0,0371 0,0289 

17 Локомотиви; засоби наземного транспорту; літальні 

апарати; плавучі засоби та відповідне транспортне 

обладнання 0,0353 0,0411 0,0324 0,0390 0,0029 0,0021 

18 Інструменти та обладнання оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, вимірювальні, контрольні та медичні; 

прецизійні інструменти та обладнання; годинники; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 0,0318 0,0437 0,0292 0,0489 0,0026 0,0051 

19 Інші 0,0711 0,0110 0,0738 0,0092 0,0027 0,0018 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0816 0,0814 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0408 0,0407 
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Таблиця Д.2 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2002-2003 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2002d  impd2002 
exp

2003d  impd2003 
exp

2002

exp

2003 dd   impimp dd 20022003   

1 Живі тварини і продукти тваринного походження 0,0145 0,0092 0,0120 0,0080 0,0025 0,0012 

2 Овочі; фрукти і зернові культури 0,0180 0,0138 0,0173 0,0174 0,0007 0,0036 

3 Олії тваринного або рослинного походження; жири та віск; 

рафіновані харчові олії та жири 
0,0003 0,0054 0,0003 0,0071 0,0000 0,0017 

4 Харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 
0,0206 0,0067 0,0175 0,0051 0,0031 0,0016 

5 Мінеральна сировина 0,0302 0,0829 0,0291 0,0913 0,0012 0,0084 

6 Хімічні речовини та аналогічна продукція 0,0449 0,0823 0,0423 0,0770 0,0026 0,0053 

7 Пластмаси, полімерні матеріали та аналогічна продукція; 

Каучук, гума та аналогічна продукція 
0,0308 0,0672 0,0286 0,0600 0,0022 0,0073 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

аналогічна продукція; шорно-сідельні вироби; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари 

0,0287 0,0120 0,0264 0,0100 0,0023 0,0020 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

аналогічна продукція; солома; вироби з матеріалів для 

плетіння; кошики та плетені вироби 

0,0110 0,0141 0,0099 0,0113 0,0010 0,0028 

10 Паперова та целюлозна маса; папір і макулатура; картон та 

аналогічна продукція 
0,0072 0,0250 0,0069 0,0209 0,0003 0,0041 

11 Текстильні матеріали та вироби 0,1777 0,0576 0,1674 0,0467 0,0103 0,0108 

12 Взуття, головні убори, парасольки, палиці; батоги; пір'я 

оброблене; штучні квіти; перуки 
0,0412 0,0014 0,0357 0,0012 0,0055 0,0002 

13 Гіпс, цемент, азбест, слюда; склокераміка 0,0168 0,0071 0,0158 0,0064 0,0009 0,0007 

14 Перли природні або культивовані; дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння; ювелірні вироби з 

дорогоцінного металу або покриті дорогоцінним металом; 

біжутерія; монети 

0,0087 0,0045 0,0075 0,0045 0,0012 0,0000 
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15 Недорогоцінні метали та аналогічна продукція 0,0581 0,0890 0,0573 0,0954 0,0007 0,0064 

16 Машини; електротехнічне обладнання та комплектуючі; 

звукозаписувальна апаратура, відеомагнітофони та 

приладдя до них 

0,3560 0,4248 0,3933 0,4250 0,0372 0,0002 

17 Локомотиви; засоби наземного транспорту; літальні 

апарати; плавучі засоби та відповідне транспортне 

обладнання 

0,0324 0,0390 0,0356 0,0424 0,0032 0,0034 

18 Інструменти та обладнання оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, вимірювальні, контрольні та медичні; 

прецизійні інструменти та обладнання; годинники; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 

0,0292 0,0489 0,0299 0,0634 0,0007 0,0146 

19 Інші 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0821 0,0765 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0411 0,0383 
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Таблиця Д.3 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2003-2004 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2003d  impd2003 
exp

2004d  impd2004 
exp

2003

exp

2004 dd   impimp dd 20032004   

1 Живі тварини і продукти тваринного походження 0,0120 0,0080 0,0106 0,0067 0,0014 0,0014 

2 Овочі; фрукти і зернові культури 0,0173 0,0174 0,0111 0,0197 0,0062 0,0023 

3 Олії тваринного або рослинного походження; жири та віск; 

рафіновані харчові олії та жири 0,0003 0,0071 0,0003 0,0075 0,0000 0,0004 

4 Харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0175 0,0051 0,0159 0,0050 0,0016 0,0001 

5 Мінеральна сировина 0,0291 0,0913 0,0279 0,1196 0,0011 0,0282 

6 Хімічні речовини та аналогічна продукція 0,0423 0,0770 0,0414 0,0759 0,0009 0,0011 

7 Пластмаси, полімерні матеріали та аналогічна продукція; 

Каучук, гума та аналогічна продукція 0,0286 0,0600 0,0285 0,0584 0,0001 0,0015 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

аналогічна продукція; шорно-сідельні вироби; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари 0,0264 0,0100 0,0230 0,0091 0,0034 0,0009 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

аналогічна продукція; солома; вироби з матеріалів для 

плетіння; кошики та плетені вироби 0,0099 0,0113 0,0102 0,0093 0,0003 0,0020 

10 Паперова та целюлозна маса; папір і макулатура; картон та 

аналогічна продукція 0,0069 0,0209 0,0064 0,0184 0,0005 0,0025 

11 Текстильні матеріали та вироби 0,1674 0,0467 0,1496 0,0410 0,0178 0,0057 

12 Взуття, головні убори, парасольки, палиці; батоги; пір'я 

оброблене; штучні квіти; перуки 0,0357 0,0012 0,0310 0,0011 0,0046 0,0001 

13 Гіпс, цемент, азбест, слюда; склокераміка 0,0158 0,0064 0,0157 0,0058 0,0001 0,0006 

14 Перли природні або культивовані; дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння; ювелірні вироби з 

дорогоцінного металу або покриті дорогоцінним металом; 

біжутерія; монети 0,0075 0,0045 0,0075 0,0047 0,0000 0,0003 
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15 Недорогоцінні метали та аналогічна продукція 0,0573 0,0954 0,0737 0,0865 0,0164 0,0089 

16 Машини; електротехнічне обладнання та комплектуючі; 

звукозаписувальна апаратура, відеомагнітофони та 

приладдя до них 0,3933 0,4250 0,4176 0,4168 0,0244 0,0082 

17 Локомотиви; засоби наземного транспорту; літальні 

апарати; плавучі засоби та відповідне транспортне 

обладнання 0,0356 0,0424 0,0354 0,0347 0,0002 0,0077 

18 Інструменти та обладнання оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, вимірювальні, контрольні та медичні; 

прецизійні інструменти та обладнання; годинники; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 0,0299 0,0634 0,0322 0,0737 0,0023 0,0102 

19 Інші 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0866 0,0828 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0433 0,0414 
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Таблиця Д.4 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2004-2005 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2004d  impd2004 
exp

2005d  impd2005 
exp

2004

exp

2005 dd   impimp dd 20042005   

1 Живі тварини і продукти тваринного походження 0,0106 0,0067 0,0088 0,0065 0,0018 0,0002 

2 Овочі; фрукти і зернові культури 0,0111 0,0197 0,0109 0,0169 0,0003 0,0027 

3 Олії тваринного або рослинного походження; жири та віск; 

рафіновані харчові олії та жири 0,0003 0,0075 0,0004 0,0050 0,0001 0,0025 

4 Харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0159 0,0050 0,0147 0,0052 0,0012 0,0002 

5 Мінеральна сировина 0,0279 0,1196 0,0275 0,1398 0,0005 0,0203 

6 Хімічні речовини та аналогічна продукція 0,0414 0,0759 0,0418 0,0766 0,0004 0,0007 

7 Пластмаси, полімерні матеріали та аналогічна продукція; 

Каучук, гума та аналогічна продукція 0,0285 0,0584 0,0306 0,0589 0,0021 0,0005 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

аналогічна продукція; шорно-сідельні вироби; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари 0,0230 0,0091 0,0205 0,0082 0,0026 0,0009 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

аналогічна продукція; солома; вироби з матеріалів для 

плетіння; кошики та плетені вироби 0,0102 0,0093 0,0099 0,0087 0,0003 0,0006 

10 Паперова та целюлозна маса; папір і макулатура; картон та 

аналогічна продукція 0,0064 0,0184 0,0067 0,0167 0,0003 0,0017 

11 Текстильні матеріали та вироби 0,1496 0,0410 0,1413 0,0355 0,0083 0,0055 

12 Взуття, головні убори, парасольки, палиці; батоги; пір'я 

оброблене; штучні квіти; перуки 0,0310 0,0011 0,0299 0,0010 0,0012 0,0001 

13 Гіпс, цемент, азбест, слюда; склокераміка 0,0157 0,0058 0,0161 0,0051 0,0004 0,0007 

14 Перли природні або культивовані; дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння; ювелірні вироби з 

дорогоцінного металу або покриті дорогоцінним металом; 

біжутерія; монети 0,0075 0,0047 0,0073 0,0053 0,0003 0,0005 
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15 Недорогоцінні метали та аналогічна продукція 0,0737 0,0865 0,0749 0,0858 0,0012 0,0008 

16 Машини; електротехнічне обладнання та комплектуючі; 

звукозаписувальна апаратура, відеомагнітофони та 

приладдя до них 0,4176 0,4168 0,4226 0,4108 0,0050 0,0060 

17 Локомотиви; засоби наземного транспорту; літальні 

апарати; плавучі засоби та відповідне транспортне 

обладнання 0,0354 0,0347 0,0373 0,0301 0,0019 0,0046 

18 Інструменти та обладнання оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, вимірювальні, контрольні та медичні; 

прецизійні інструменти та обладнання; годинники; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 0,0322 0,0737 0,0373 0,0776 0,0051 0,0039 

19 Інші 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0328 0,0524 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0164 0,0262 
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Таблиця Д.5 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2005-2006 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2005d  impd2005 
exp

2006d  impd2006 
exp

2005

exp

2006 dd   impimp dd 20052006   

1 Живі тварини і продукти тваринного походження 0,0088 0,0065 0,0074 0,0059 0,0014 0,0006 

2 Овочі; фрукти і зернові культури 0,0109 0,0169 0,0092 0,0139 0,0017 0,0030 

3 Олії тваринного або рослинного походження; жири та віск; 

рафіновані харчові олії та жири 0,0004 0,0050 0,0004 0,0050 0,0000 0,0001 

4 Харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0147 0,0052 0,0142 0,0051 0,0004 0,0001 

5 Мінеральна сировина 0,0275 0,1398 0,0221 0,1561 0,0054 0,0162 

6 Хімічні речовини та аналогічна продукція 0,0418 0,0766 0,0390 0,0710 0,0028 0,0057 

7 Пластмаси, полімерні матеріали та аналогічна продукція; 

Каучук, гума та аналогічна продукція 0,0306 0,0589 0,0306 0,0585 0,0000 0,0005 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

аналогічна продукція; шорно-сідельні вироби; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари 0,0205 0,0082 0,0159 0,0079 0,0046 0,0003 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

аналогічна продукція; солома; вироби з матеріалів для 

плетіння; кошики та плетені вироби 0,0099 0,0087 0,0102 0,0082 0,0003 0,0005 

10 Паперова та целюлозна маса; папір і макулатура; картон та 

аналогічна продукція 0,0067 0,0167 0,0071 0,0150 0,0004 0,0016 

11 Текстильні матеріали та вироби 0,1413 0,0355 0,1425 0,0324 0,0012 0,0031 

12 Взуття, головні убори, парасольки, палиці; батоги; пір'я 

оброблене; штучні квіти; перуки 0,0299 0,0010 0,0271 0,0010 0,0028 0,0000 

13 Гіпс, цемент, азбест, слюда; склокераміка 0,0161 0,0051 0,0160 0,0050 0,0000 0,0001 

14 Перли природні або культивовані; дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння; ювелірні вироби з 

дорогоцінного металу або покриті дорогоцінним металом; 

біжутерія; монети 0,0073 0,0053 0,0071 0,0058 0,0001 0,0006 
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15 Недорогоцінні метали та аналогічна продукція 0,0749 0,0858 0,0880 0,0755 0,0131 0,0102 

16 Машини; електротехнічне обладнання та комплектуючі; 

звукозаписувальна апаратура, відеомагнітофони та 

приладдя до них 0,4226 0,4108 0,4273 0,4145 0,0047 0,0037 

17 Локомотиви; засоби наземного транспорту; літальні 

апарати; плавучі засоби та відповідне транспортне 

обладнання 0,0373 0,0301 0,0397 0,0376 0,0024 0,0075 

18 Інструменти та обладнання оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, вимірювальні, контрольні та медичні; 

прецизійні інструменти та обладнання; годинники; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 0,0373 0,0776 0,0368 0,0759 0,0005 0,0016 

19 Інші 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0444 0,0561 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0222 0,0280 
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Таблиця Д.6 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2006-2007 рр. (у %) 

 Назви товарних позицій 
exp

2006d  impd2006 
exp

2007d  impd2007 
exp

2006

exp

2007 dd   impimp dd 20062007   

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0,0074 0,0059 0,0061 0,0063 0,0013 0,0004 

2 Продукти рослинного походження 0,0092 0,0139 0,0093 0,0157 0,0001 0,0019 

3 
Жири та олії тваринного або рослинного походження; готові 

харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 0,0004 0,0050 0,0003 0,0079 0,0001 0,0030 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0142 0,0051 0,0135 0,0048 0,0007 0,0004 

5 Мінеральні продукти 0,0221 0,1561 0,0194 0,1696 0,0027 0,0135 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 0,0390 0,0710 0,0419 0,0717 0,0030 0,0007 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 

гума та вироби з них 0,0306 0,0585 0,0300 0,0574 0,0006 0,0010 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин 

(крім волокна з фіброїну шовкопряда) 0,0159 0,0079 0,0134 0,0072 0,0024 0,0007 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів 

для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 0,0102 0,0082 0,0094 0,0084 0,0009 0,0002 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і 

відходи); папір, картон та вироби з них 0,0071 0,0150 0,0075 0,0152 0,0004 0,0002 

11 Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,1425 0,0324 0,1362 0,0265 0,0064 0,0059 

12 Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, стеки та їх частини; пір'я оброблене і 

вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини 0,0271 0,0010 0,0251 0,0010 0,0020 0,0000 



267 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із 

скла 0,0160 0,0050 0,0150 0,0047 0,0010 0,0003 

14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металом та камінням, дорогоцінні 

метали, метали, плаковані дорогоцінним металом, та вироби 

з них; біжутерія; монети 0,0071 0,0058 0,0067 0,0065 0,0004 0,0007 

15 Недорогоцінні метали та вироби з них 0,0880 0,0755 0,0949 0,0813 0,0068 0,0057 

16 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису і 

відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 0,4273 0,4145 0,4342 0,3986 0,0069 0,0160 

17 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання 0,0397 0,0376 0,0451 0,0366 0,0055 0,0009 

18 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, 

медичні або хірургічні інструменти і апарати; годинники 

всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя 0,0368 0,0759 0,0334 0,0744 0,0033 0,0015 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

20 Різні промислові товари 0,0569 0,0031 0,0567 0,0036 0,0002 0,0005 

21 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

22 Товари та операції, не класифіковані за типом 0,0024 0,0026 0,0018 0,0026 0,0006 0,0000 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0455 0,0536 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0227 0,0268 
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Таблиця Д.7 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2007-2008 рр. (у %) 

 Назви товарних позицій 
exp

2007d  impd2007 
exp

2008d  impd2008 
exp

2007

exp

2008 dd   impimp dd 20072008   

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0,61 0,63 0,59 0,64 0,02 0,01 

2 Продукти рослинного походження 0,93 1,57 0,81 2,32 0,12 0,75 

3 Жири та олії тваринного або рослинного походження; готові 

харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 0,03 0,79 0,04 0,95 0,01 0,16 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 1,35 0,48 1,27 0,54 0,08 0,06 

5 Мінеральні продукти 0,0194 0,1696 0,0255 0,2307 0,0061 0,0612 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 0,0419 0,0717 0,0481 0,0679 0,0062 0,0038 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 

гума та вироби з них 0,0300 0,0574 0,0289 0,0537 0,0011 0,0038 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин 

(крім волокна з фіброїну шовкопряда) 0,0134 0,0072 0,0128 0,0060 0,0007 0,0012 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів 

для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 0,0094 0,0084 0,0080 0,0071 0,0013 0,0013 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і 

відходи); папір, картон та вироби з них 0,0075 0,0152 0,0073 0,0154 0,0003 0,0002 

11 Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,1362 0,0265 0,1256 0,0221 0,0105 0,0045 

12 Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, стеки та їх частини; пір'я оброблене і 

вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини 0,0251 0,0010 0,0252 0,0011 0,0001 0,0001 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 0,0150 0,0047 0,0158 0,0042 0,0007 0,0005 



269 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із 

скла 

14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металом та камінням, дорогоцінні 

метали, метали, плаковані дорогоцінним металом, та вироби 

з них; біжутерія; монети 0,0067 0,0065 0,0059 0,0067 0,0007 0,0001 

15 Недорогоцінні метали та вироби з них 0,0949 0,0813 0,1007 0,0702 0,0058 0,0111 

16 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису і 

відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини 

та приладдя 0,4342 0,3986 0,4269 0,3579 0,0074 0,0407 

17 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання 0,0451 0,0366 0,0494 0,0351 0,0043 0,0015 

18 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, 

медичні або хірургічні інструменти і апарати; годинники 

всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя 0,0334 0,0744 0,0333 0,0704 0,0002 0,0040 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

20 Різні промислові товари 0,0567 0,0036 0,0582 0,0031 0,0015 0,0004 

21 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

22 Товари та операції, не класифіковані за типом 0,0018 0,0026 0,0012 0,0039 0,0006 0,0013 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0497 0,1454 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0249 0,0727 
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Таблиця Д.8 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2008-2009 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2008d  impd2008 
exp

2009d  impd2009 
exp

2008

exp

2009 dd   impimp dd 20082009   

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0,0059 0,0064 0,0080 0,0067 0,0020 0,0004 

2 Продукти рослинного походження 0,0081 0,0232 0,0103 0,0252 0,0022 0,0020 

3 Жири та олії тваринного або рослинного походження; готові 

харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 0,0004 0,0095 0,0003 0,0077 0,0001 0,0018 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0127 0,0054 0,0133 0,0064 0,0006 0,0010 

5 Мінеральні продукти 0,0255 0,2307 0,0189 0,1957 0,0066 0,0350 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 0,0481 0,0679 0,0450 0,0690 0,0032 0,0011 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 

гума та вироби з них 0,0289 0,0537 0,0299 0,0585 0,0010 0,0049 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин 

(крім волокна з фіброїну шовкопряда) 0,0128 0,0060 0,0139 0,0056 0,0011 0,0004 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів 

для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 0,0080 0,0071 0,0077 0,0072 0,0003 0,0001 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і 

відходи); папір, картон та вироби з них 0,0073 0,0154 0,0083 0,0155 0,0011 0,0001 

11 Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,1256 0,0221 0,1343 0,0217 0,0087 0,0004 

12 Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, стеки та їх частини; пір'я оброблене і 

вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини 0,0252 0,0011 0,0287 0,0011 0,0035 0,0000 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 0,0158 0,0042 0,0171 0,0042 0,0013 0,0000 
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аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із 

скла 

14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металом та камінням, дорогоцінні 

метали, метали, плаковані дорогоцінним металом, та вироби 

з них; біжутерія; монети 0,0059 0,0067 0,0063 0,0065 0,0003 0,0002 

15 Недорогоцінні метали та вироби з них 0,1007 0,0702 0,0642 0,0859 0,0365 0,0157 

16 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису і 

відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 0,4269 0,3579 0,4469 0,3651 0,0200 0,0072 

17 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання 0,0494 0,0351 0,0500 0,0427 0,0006 0,0076 

18 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, 

медичні або хірургічні інструменти і апарати; годинники 

всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя 0,0333 0,0704 0,0354 0,0683 0,0022 0,0021 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

20 Різні промислові товари 0,0582 0,0031 0,0602 0,0036 0,0020 0,0005 

21 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

22 Товари та операції, не класифіковані за типом 0,0012 0,0039 0,0014 0,0033 0,0002 0,0006 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0934 0,0812 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0467 0,0406 
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Таблиця Д.9 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2009-2010 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2009d  impd2009 
exp

2010d  impd2010 
exp

2009

exp

2010 dd   impimp dd 20092010   

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0,0080 0,0067 0,0076 0,0066 0,0004 0,0001 

2 Продукти рослинного походження 0,0103 0,0252 0,0101 0,0238 0,0002 0,0014 

3 Жири та олії тваринного або рослинного походження; готові 

харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 0,0003 0,0077 0,0002 0,0064 0,0000 0,0013 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0133 0,0064 0,0123 0,0069 0,0010 0,0005 

5 Мінеральні продукти 0,0189 0,1957 0,0193 0,2170 0,0003 0,0213 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 0,0450 0,0690 0,0475 0,0668 0,0026 0,0023 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 

гума та вироби з них 0,0299 0,0585 0,0314 0,0577 0,0015 0,0008 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин 

(крім волокна з фіброїну шовкопряда) 0,0139 0,0056 0,0147 0,0055 0,0009 0,0001 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів 

для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 0,0077 0,0072 0,0071 0,0081 0,0006 0,0008 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і 

відходи); папір, картон та вироби з них 0,0083 0,0155 0,0079 0,0144 0,0005 0,0011 

11 Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,1343 0,0217 0,1265 0,0212 0,0079 0,0005 

12 Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, стеки та їх частини; пір'я оброблене і 

вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини 0,0287 0,0011 0,0278 0,0010 0,0008 0,0001 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 0,0171 0,0042 0,0172 0,0047 0,0002 0,0005 
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аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із 

скла 

14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металом та камінням, дорогоцінні 

метали, метали, плаковані дорогоцінним металом, та вироби 

з них; біжутерія; монети 0,0063 0,0065 0,0080 0,0078 0,0017 0,0013 

15 Недорогоцінні метали та вироби з них 0,0642 0,0859 0,0702 0,0738 0,0060 0,0121 

16 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису і 

відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 0,4469 0,3651 0,4428 0,3484 0,0041 0,0167 

17 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання 0,0500 0,0427 0,0563 0,0470 0,0063 0,0043 

18 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, 

медичні або хірургічні інструменти і апарати; годинники 

всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя 0,0354 0,0683 0,0359 0,0661 0,0005 0,0022 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

20 Різні промислові товари 0,0602 0,0036 0,0561 0,0036 0,0040 0,0000 

21 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 

22 Товари та операції, не класифіковані за типом 0,0014 0,0033 0,0009 0,0132 0,0004 0,0099 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0400 0,0773 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0200 0,0386 
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Таблиця Д.10 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2010-2011 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2010d  impd2010 
exp

2011d  impd2011 
exp

2010

exp

2011 dd   impimp dd 20102011  

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0,0076 0,0066 0,0079 0,0071 0,0003 0,0005 

2 Продукти рослинного походження 0,0101 0,0238 0,0099 0,0231 0,0002 0,0007 

3 Жири та олії тваринного або рослинного походження; готові 

харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 0,0002 0,0064 0,0003 0,0066 0,0001 0,0003 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0123 0,0069 0,0128 0,0073 0,0005 0,0005 

5 Мінеральні продукти 0,0193 0,2170 0,0191 0,2479 0,0001 0,0309 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 0,0475 0,0668 0,0511 0,0677 0,0036 0,0009 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 

гума та вироби з них 0,0314 0,0577 0,0349 0,0535 0,0035 0,0043 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, 

сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім 

волокна з фіброїну шовкопряда) 0,0147 0,0055 0,0158 0,0054 0,0010 0,0001 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів 

для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 0,0071 0,0081 0,0069 0,0091 0,0002 0,0010 

1

0 

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і 

відходи); папір, картон та вироби з них 0,0079 0,0144 0,0086 0,0146 0,0007 0,0002 

1

1 Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,1265 0,0212 0,1267 0,0216 0,0002 0,0004 

1

2 

Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, стеки та їх частини; пір'я оброблене і 

вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини 0,0278 0,0010 0,0276 0,0011 0,0002 0,0001 
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1

3 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із 

скла 0,0172 0,0047 0,0179 0,0048 0,0007 0,0001 

1

4 

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металом та камінням, дорогоцінні 

метали, метали, плаковані дорогоцінним металом, та вироби 

з них; біжутерія; монети 0,0080 0,0078 0,0145 0,0086 0,0065 0,0008 

1

5 Недорогоцінні метали та вироби з них 0,0702 0,0738 0,0763 0,0682 0,0061 0,0057 

1

6 

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису і 

відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 0,4428 0,3484 0,4212 0,3156 0,0216 0,0328 

1

7 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання 0,0563 0,0470 0,0575 0,0476 0,0011 0,0006 

1

8 

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 

контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні 

інструменти і апарати; годинники всіх видів; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 0,0359 0,0661 0,0348 0,0589 0,0011 0,0072 

1

9 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

2

0 Різні промислові товари 0,0561 0,0036 0,0547 0,0030 0,0015 0,0006 

2

1 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 

2

2 Товари та операції, не класифіковані за типом 0,0009 0,0132 0,0012 0,0284 0,0003 0,0152 
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 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0497 0,1030 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0248 0,0515 
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Таблиця Д.11 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2011-2012 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2011d  impd2011 
exp

2012d  impd2012 
exp

2011

exp

2012 dd   impimp dd 20112012   

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0,0079 0,0071 0,0076 0,0076 0,0003 0,0004 

2 Продукти рослинного походження 0,0099 0,0231 0,0086 0,0280 0,0013 0,0050 

3 Жири та олії тваринного або рослинного походження; готові 

харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 0,0003 0,0066 0,0003 0,0072 0,0000 0,0006 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0128 0,0073 0,0134 0,0079 0,0006 0,0006 

5 Мінеральні продукти 0,0191 0,2479 0,0170 0,2493 0,0021 0,0014 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 0,0511 0,0677 0,0461 0,0649 0,0050 0,0027 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 

гума та вироби з них 0,0349 0,0535 0,0378 0,0495 0,0028 0,0040 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні 

речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин 

(крім волокна з фіброїну шовкопряда) 0,0158 0,0054 0,0155 0,0055 0,0003 0,0001 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів 

для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 0,0069 0,0091 0,0069 0,0082 0,0000 0,0009 

10 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і 

відходи); папір, картон та вироби з них 0,0086 0,0146 0,0085 0,0129 0,0001 0,0017 

11 Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,1267 0,0216 0,1201 0,0225 0,0066 0,0009 

12 Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, стеки та їх частини; пір'я оброблене і 

вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини 0,0276 0,0011 0,0287 0,0012 0,0011 0,0001 

13 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 0,0179 0,0048 0,0194 0,0051 0,0015 0,0003 
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аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із 

скла 

14 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металом та камінням, дорогоцінні 

метали, метали, плаковані дорогоцінним металом, та вироби 

з них; біжутерія; монети 0,0145 0,0086 0,0222 0,0073 0,0077 0,0013 

15 Недорогоцінні метали та вироби з них 0,0763 0,0682 0,0728 0,0611 0,0036 0,0070 

16 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису і 

відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 0,4212 0,3156 0,4213 0,3099 0,0002 0,0057 

17 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання 0,0575 0,0476 0,0529 0,0501 0,0046 0,0025 

18 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, 

кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, 

медичні або хірургічні інструменти і апарати; годинники 

всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя 0,0348 0,0589 0,0388 0,0608 0,0040 0,0019 

19 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

20 Різні промислові товари 0,0547 0,0030 0,0613 0,0031 0,0067 0,0001 

21 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 0,0002 0,0000 0,0003 0,0000 0,0001 0,0000 

22 Товари та операції, не класифіковані за типом 0,0012 0,0284 0,0007 0,0378 0,0005 0,0094 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0490 0,0466 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0245 0,0233 
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Таблиця Д.12 

Розрахунок структурних зрушень у зовнішньої торгівлі товарами КНР у 2012-2013 рр. 

 Назви товарних позицій 
exp

2012d  impd2012 
exp

2013d  impd2013 

exp

2012

exp

2013 dd 

 

impimp dd 20122013 

 

1 Живі тварини; продукти тваринного походження 0,0076 0,0076 0,0076 0,0093 0,0001 0,0017 

2 Продукти рослинного походження 0,0086 0,0280 0,0090 0,0287 0,0004 0,0007 

3 Жири та олії тваринного або рослинного походження; готові 

харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 0,0003 0,0072 0,0003 0,0056 0,0000 0,0016 

4 Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 0,0134 0,0079 0,0127 0,0082 0,0007 0,0003 

5 Мінеральні продукти 0,0170 0,2493 0,0170 0,2410 0,0000 0,0083 

6 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 0,0461 0,0649 0,0442 0,0643 0,0019 0,0006 

7 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 

гума та вироби з них 0,0378 0,0495 0,0384 0,0473 0,0007 0,0022 

8 Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне хутро та 

вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, 

сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім 

волокна з фіброїну шовкопряда) 0,0155 0,0055 0,0158 0,0057 0,0003 0,0003 

9 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та 

вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів 

для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 0,0069 0,0082 0,0065 0,0097 0,0003 0,0014 

1

0 

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 

матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і 

відходи); папір, картон та вироби з них 0,0085 0,0129 0,0090 0,0121 0,0005 0,0008 

1

1 Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,1201 0,0225 0,1240 0,0207 0,0039 0,0017 
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1

2 

Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 

палиці-сидіння, батоги, стеки та їх частини; пір'я оброблене і 

вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини 0,0287 0,0012 0,0290 0,0012 0,0003 0,0000 

1

3 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 

аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із 

скла 0,0194 0,0051 0,0206 0,0049 0,0012 0,0002 

1

4 

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 

плаковані дорогоцінними металом та камінням, дорогоцінні 

метали, метали, плаковані дорогоцінним металом, та вироби 

з них; біжутерія; монети 0,0222 0,0073 0,0228 0,0094 0,0006 0,0021 

1

5 Недорогоцінні метали та вироби з них 0,0728 0,0611 0,0706 0,0532 0,0021 0,0080 

1

6 

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису і 

відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини та 

приладдя 0,4213 0,3099 0,4275 0,3128 0,0062 0,0029 

1

7 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов'язані з транспортом пристрої та обладнання 0,0529 0,0501 0,0453 0,0515 0,0076 0,0013 

1

8 

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 

контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні 

інструменти і апарати; годинники всіх видів; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 0,0388 0,0608 0,0370 0,0573 0,0017 0,0035 

1

9 Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

2

0 Різні промислові товари 0,0613 0,0031 0,0613 0,0030 0,0001 0,0000 

2 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 0,0003 0,0000 0,0005 0,0004 0,0002 0,0003 
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1 

2

2 Товари та операції, не класифіковані за типом 0,0007 0,0378 0,0008 0,0537 0,0001 0,0159 

 Всього 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0288 0,0539 

 Коефіцієнт структурних зрушень     0,0144 0,0269 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Назви товарних позицій в торгівлі України та КНР 

 

01 – живі тварини 

02 – м'ясо та харчові субпродукти. 

03 – риба i ракоподібні. 

04 – молоко та молочні продукти, яйця; мед. 

05 – інші продукти тваринного походження. 

06 – живі рослини та продукти квітництва. 

07 – овочі, коренеплоди. 

08 – їстівні плоди i горіхи; цитрусові. 

09 – кава, чай, прянощі. 

10 – зернові культури. 

11 – продукція борошномельно-круп'яної промисловості. 

12 – насіння і плоди олійних рослин. 

13 – камеді, смоли. 

14 – інші продукти рослинного походження. 

15 – жири та олії тваринного або рослинного походження. 

16 – продукти з м'яса, риби. 

17 – цукор і кондвироби з цукру. 

18 – какао та продукти з нього. 

19 – продукти із зернових культур.  

20 – продукти переробки овочів, плодів. 

21 – різні харчові продукти. 

22 – алкогольні i безалкогольні напої та оцет. 

23 – залишки і відходи харчової промисловості. 

24 – тютюн. 

25 – сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент. 

26 – руди, шлаки та зола. 

27 – енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки. 

28 – продукти неорганічної хімії. 

29 – органічні хімічні сполуки. 

30 – фармацевтична продукція. 

31 – добрива. 

32 – екстракти дубильні, барвники. 

33 – ефірні олії, косметичні препарати. 

34 – мило, мийні засоби. 

35 – білкові речовини. 

36 – порох і вибухові речовини. 

37 – фото- або кінематографічні товари. 

38 – інші продукти хімічної промисловості. 

39 – полімерні матеріали, пластмаси. 

40 – каучук, гума. 

41 – шкури та шкіра необроблені. 

42 – вироби з шкіри. 
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43 – хутряна сировина. 

44 – деревина та вироби з деревини. 

45 – пробка та вироби з неї. 

46 – вироби з соломи. 

47 – маса з деревини. 

48 – папір та картон. 

49 – друкована продукція. 

50 – шовк. 

51 – вовна. 

52 – бавовна (тканини). 

53 – інші рослинні волокна. 

54 – нитки синтетичні або штучні. 

55 – хімічні штапельні волокна. 

56 – вата. 

57 – килими. 

58 – спеціальні тканини. 

59 – текстильні матеріали. 

60 – трикотажні полотна. 

61 – одяг трикотажний. 

62 – одяг текстильний. 

63 – інші готові текстильні вироби. 

64 – взуття. 

65 – головні убори. 

66 – парасольки. 

67 – оброблені перо та пух. 

68 – вироби з каменю, гіпсу, цементу. 

69 – керамічні вироби. 

70 – скло та вироби із скла. 

72 – чорні метали. 

73 – вироби з чорних металів. 

74 – мідь i вироби з міді 

75 – нікель i вироби з нікелю. 

76 – алюміній i вироби з алюмінію. 

78 – свинець і вироби із свинцю. 

79 – цинк i вироби із цинку. 

80 – олово та вироби з олова. 

81 – інші недорогоцінні метали. 

82 – інструменти, ножові вироби. 

83 – інші вироби з недорогоцінних металів. 

84 – котли, машини, апарати і механічні пристрої. 

85 – електричні машини і устаткування. 

86 – залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання. 

87 – наземні транспортні засоби, крім залізничних. 

88 – аеронавігаційні або космічні апарати. 

89 – плавучі засоби морські або річкові. 

90 – прилади і апарати. 
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91 – годинники. 

92 – музичні інструменти. 

94 – меблі. 

95 – іграшки, ігри. 

96 – різні готові вироби. 

97 – вироби мистецтва. 

98 – товари придбані в портах. 

99 – різне. 
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Таблиця Е.2 

Розрахунок структурних зрушень в експорті України до КНР у 2001-2013 рр. (у %) 

Товарна 

група 

2202/ 

2001 

2003/ 

2002 

2004/ 

2003 

2005/ 

2004 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0019 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0054 0,0350 0,0403 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1273 0,1263 0,0460 0,0461 0,0098 0,0452 

3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0362 0,0362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0199 0,4597 0,9685 1,1109 0,3482 4,8895 4,2982 1,1158 0,0337 0,0629 0,0082 0,1262 

5 0,0045 0,0036 0,0599 0,0281 0,0192 0,0351 0,0720 0,0000 0,0036 0,0031 0,0048 0,0191 

6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0146 0,0146 0,1869 0,1263 0,0771 0,1378 0,1431 0,1400 

9 0,0000 0,0018 0,0018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0011 0,0021 0,0000 0,9569 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0010 0,0000 0,0158 0,3212 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0266 0,0266 1,6639 1,5766 0,0532 0,0025 0,0314 0,0573 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1474 0,1474 0,0223 2,3808 1,9373 0,3055 11,977 

16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0213 0,0219 0,0000 0,0000 0,0000 0,0024 0,0024 

17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0271 0,1049 0,1320 0,0000 0,0000 0,0089 0,0700 0,0228 

18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0003 0,0000 0,0007 0,0016 0,0064 0,0528 0,0011 

19 0,0000 0,0000 0,0019 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0010 0,0017 0,0066 0,0075 

20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0005 0,0000 

21 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0017 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

22 0,0027 0,0012 0,0079 0,0026 0,0494 0,0476 0,0022 0,0083 0,0022 0,0151 0,0056 0,0060 

23 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0294 0,1261 0,1108 0,0131 0,0064 

24 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

25 0,0493 0,0862 0,0335 0,0516 0,0002 0,0368 0,6464 0,6626 0,0909 0,0117 0,0667 0,0152 
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26 0,0000 0,2465 1,3574 8,7224 6,2934 15,582 32,526 29,480 31,577 9,1945 4,4942 15,622 

27 0,4330 0,0108 0,2857 0,3702 0,1573 0,2720 0,2882 0,1366 0,2647 0,0924 0,0646 0,4096 

28 0,0960 0,0419 0,0452 0,7374 0,0495 0,0327 0,4481 0,2964 0,0030 2,3407 1,8603 0,0151 

29 0,6248 2,0655 6,2822 0,9401 7,2259 12,400 19,937 8,4366 8,3676 3,5324 5,0280 2,4932 

30 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0022 0,0856 0,0878 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

31 9,7450 11,019 0,3834 0,3834 0,0000 0,0000 0,0000 1,3056 1,3056 0,0000 0,0010 0,0010 

32 0,2291 0,4737 0,8916 0,5636 0,7045 0,4721 0,5378 0,2083 0,0378 0,1004 0,0090 0,0061 

33 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0003 0,0003 0,0418 0,0210 

34 0,0069 0,0039 0,0035 0,0185 0,0164 0,0213 0,0094 0,0008 0,0052 0,0046 0,0010 0,0042 

35 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,1212 0,3385 0,4599 0,0637 0,0639 0,0046 0,0104 

36 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0029 

37 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

38 0,0328 0,0477 0,1915 0,0710 0,7637 0,6023 0,6071 2,2255 0,0796 0,0924 0,3843 0,4623 

39 0,1022 0,0312 0,0242 0,8071 0,0608 0,2221 0,3754 0,2483 0,2335 0,0278 0,0165 0,0324 

40 0,0025 0,0058 0,0060 0,0016 0,0113 0,0145 0,0263 0,0254 0,0091 0,0103 0,0162 0,2022 

41 0,1346 0,3654 0,3096 0,3256 0,4135 0,0752 0,1091 0,0805 0,0164 0,0693 0,0463 0,0248 

42 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0015 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

43 0,0000 0,0322 0,0171 0,0084 0,0122 0,0211 0,0077 0,0006 0,0054 0,0086 0,0110 0,0070 

44 0,1344 0,0402 0,0160 0,0501 0,1536 0,0291 0,2490 0,2502 0,5825 0,6567 0,5002 1,0764 

45 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

46 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

47 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 

48 0,0247 0,0245 0,0001 0,0007 0,0002 0,0011 0,0001 0,0003 0,0034 0,1023 0,0932 0,0029 

49 0,0348 0,1192 0,0491 0,0430 2,5006 1,8721 0,7460 0,7154 0,6839 0,3649 0,2407 0,3734 

50 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

51 0,0527 0,0367 0,0011 0,0272 0,0153 0,0624 0,0044 0,1231 0,0027 0,0006 0,0029 0,0030 

52 0,0000 0,0007 0,0015 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

53 0,0581 0,0035 0,0365 0,2888 0,3378 0,0152 0,5037 0,1204 0,0305 0,0546 0,0079 0,0140 

54 0,0000 0,0004 0,0004 0,0079 0,0042 0,0028 0,0015 0,0013 0,0011 0,0038 0,0037 0,0002 
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55 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0218 0,0366 0,0584 0,0000 0,0068 0,0059 0,0009 0,0018 

56 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0008 0,0001 0,0000 0,0001 0,0002 

57 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0007 0,0001 

58 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

59 0,0004 0,0004 0,0000 0,0006 0,0039 0,0211 0,0251 0,0005 0,0028 0,0029 0,0016 0,0046 

60 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

61 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0015 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

62 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016 0,0152 0,0166 0,0002 0,0000 0,0001 

63 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0018 0,0017 0,0819 0,0821 0,0001 0,0000 0,0000 0,0010 

64 0,0017 0,0017 0,0034 0,0034 0,0067 0,0067 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 

65 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 

66 0,0000 0,0000 0,0012 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

67 0,0045 0,0006 0,0006 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

68 0,0004 0,0016 0,0039 0,0134 0,0081 0,0192 0,0229 0,0393 0,0030 0,0026 0,0032 0,0128 

69 0,0001 0,0010 0,0003 0,0011 0,0012 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 

70 0,0000 0,0011 0,0102 0,0108 0,0003 0,0203 0,0202 0,0004 0,0562 0,0242 0,0129 0,0026 

71 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0001 0,0002 0,0010 0,0000 0,0000 0,0002 0,0013 

72 10,201 22,416 11,101 28,778 36,460 5,5459 0,0840 43,146 41,624 0,0336 0,5210 1,0480 

73 0,1614 0,4905 0,4931 1,5285 1,5387 0,0572 0,0101 0,0244 0,0007 0,0263 0,0106 0,0300 

74 1,0626 2,6237 0,4150 0,1801 0,0495 0,2314 0,1327 0,0462 0,0001 0,0057 0,0015 0,0195 

75 0,0283 0,0021 0,0004 0,0019 0,0343 0,0211 0,0055 0,2111 0,1669 0,0542 0,0000 0,0036 

76 0,5310 0,1266 0,0154 0,6589 0,2935 1,0592 0,0134 0,0534 0,0460 0,4404 0,3473 0,0148 

78 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0139 0,0140 

79 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

80 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

81 0,2312 0,1302 0,2450 1,1753 0,8621 2,1502 0,4263 0,8098 0,9076 0,4426 0,0177 0,0119 

82 0,0013 0,0008 0,0000 0,0007 0,0020 0,0011 0,0253 0,0230 0,0029 0,0014 0,0001 0,0011 

83 0,0060 0,0006 0,0020 0,0020 0,0021 0,0017 0,0035 0,0046 0,0020 0,0021 0,0020 0,0011 

84 4,5169 5,5317 0,0957 3,1381 3,1849 3,6690 2,6493 1,3363 3,3990 9,7818 1,4601 3,8695 
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85 0,6697 1,4247 0,5456 1,4181 1,1420 0,7447 1,5124 0,7967 0,9349 0,2795 0,0690 0,2444 

86 0,4611 1,8384 0,2979 0,0619 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0032 0,0033 0,0235 0,0066 

87 2,6628 2,5633 0,0384 0,1364 0,0041 0,0036 0,0010 0,0078 0,0128 0,0080 0,0152 0,0042 

88 0,0273 0,1509 0,3165 0,3606 0,1051 0,9739 1,0697 0,0269 0,0021 0,0208 0,0071 0,0116 

89 0,1001 0,0992 0,0026 0,0035 0,0000 0,0000 0,0055 0,1353 0,1408 0,0021 0,0017 1,9460 

90 0,1432 0,2124 0,0462 0,1230 0,4986 1,3659 1,4264 0,4533 0,0409 0,0454 0,0516 0,1227 

91 0,0001 0,0001 0,0000 0,0009 0,0009 0,0014 0,0014 0,0006 0,0006 0,0000 0,0001 0,0001 

92 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

94 0,0000 0,0045 0,0005 0,0004 0,0025 0,0011 0,0200 0,0011 0,0169 0,0038 0,0011 0,0141 

95 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0003 0,0022 0,0033 0,0003 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 

96 0,0000 0,0000 0,0000 0,0084 0,0084 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 

97 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0124 0,0100 0,0022 0,0000 0,0003 0,0004 

98 0,0000 0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0020 0,0010 0,0021 0,0018 

99 6,7196 3,2820 0,3264 15,935 15,411 30,369 1,0212 1,3584 0,6571 1,0764 0,9888 1,2757 

Індекс 19,66 28,01 12,47 34,05 39,43 41,74 36,39 48,23 47,07 15,67 8,58 21,60 
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Таблиця Е.3 

Розрахунок структурних зрушень в імпорті України з КНР у 2001-2013 рр. (у %) 

Товарна 

група 

2202/ 

2001 

2003/ 

2002 

2004/ 

2003 

2005/ 

2004 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,2072 0,0306 0,3010 0,1341 0,4351 0,0000 0,0000 0,0235 0,0543 0,0739 0,0002 0,0026 

3 0,0910 0,0491 0,0091 0,1902 0,5623 0,1642 0,2490 0,0724 0,0166 0,1418 0,0040 0,0540 

4 0,0047 0,0048 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0009 0,0009 0,0018 0,0000 0,0000 

5 0,0101 0,0147 0,0201 0,0199 0,0131 0,0019 0,0000 0,0005 0,0005 0,0011 0,0019 0,0239 

6 0,0000 0,0008 0,0010 0,0001 0,0002 0,0022 0,0025 0,0007 0,0010 0,0014 0,0008 0,0022 

7 0,0168 0,0128 0,0212 0,0157 0,0005 0,0082 0,0208 0,0801 0,0170 0,0319 0,0541 0,0129 

8 0,0072 0,0574 0,0234 0,0055 0,0025 0,0240 0,0225 0,0072 0,0243 0,0255 0,0224 0,0021 

9 0,1730 0,1112 0,1039 0,1964 0,0045 0,0380 0,0291 0,2018 0,0381 0,0054 0,0547 0,0287 

10 0,0134 1,3152 0,8132 0,6129 0,0727 0,0016 0,0019 0,1714 0,1270 0,0332 0,0202 0,0023 

11 0,0003 0,0001 0,0007 0,0006 0,0000 0,0039 0,0084 0,0002 0,0046 0,0359 0,0370 0,0012 

12 0,2159 0,3847 1,0777 0,2840 0,5380 0,0961 0,1168 0,0784 0,1144 0,0906 0,0353 0,0318 

13 0,0017 0,0148 0,0180 0,0022 0,0113 0,0019 0,0090 0,0949 0,0443 0,0051 0,0064 0,0104 

14 0,0046 0,0020 0,0061 0,0052 0,0080 0,0023 0,0019 0,0007 0,0037 0,0055 0,0003 0,0016 

15 0,0052 0,0074 0,0068 0,0003 0,0022 0,0027 0,0006 0,0069 0,0010 0,0013 0,0003 0,0039 

16 0,1133 0,0521 0,0708 0,0753 0,2349 0,0568 0,0846 0,0155 0,1114 0,0186 0,0273 0,0378 

17 0,0006 0,0011 0,0002 0,0031 0,0017 0,0002 0,0120 0,0153 0,0290 0,0083 0,0046 0,0133 

18 0,0299 0,2430 0,3350 0,0808 0,0053 0,0010 0,0065 0,0081 0,0077 0,0019 0,0002 0,0015 

19 0,0004 0,0022 0,0038 0,0065 0,0058 0,0063 0,0021 0,0012 0,0027 0,0000 0,0052 0,0028 

20 0,2355 0,0596 0,1165 0,0444 0,9793 0,0024 0,2814 0,4410 0,8612 0,1154 0,2821 0,0166 

21 0,1179 0,0130 0,0881 0,0387 0,0345 0,0111 0,0053 0,1670 0,3228 0,0015 0,0695 0,0052 

22 0,0007 0,0023 0,0000 0,0009 0,0103 0,0024 0,0040 0,0016 0,0041 0,0049 0,0005 0,0001 

23 0,0002 0,0017 0,0005 0,0011 0,0005 0,0082 0,0010 0,0214 0,0607 0,1599 0,0699 0,0285 

24 1,6489 0,4112 0,3877 0,5079 0,4826 0,0151 0,0233 0,0916 0,0361 0,0396 0,1530 0,0843 

25 2,4621 1,4649 0,3665 0,5170 0,1297 0,0179 0,0934 0,0591 0,0347 0,0819 0,0553 0,1166 
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26 0,3733 0,0342 0,2545 0,0727 0,0967 0,1399 0,2308 0,0079 0,0008 0,0165 0,0129 0,0108 

27 0,3514 0,0034 0,0143 0,0054 0,1455 0,0556 0,1948 0,0252 0,0160 0,0155 0,0248 0,0085 

28 0,6330 0,8909 0,0658 0,0565 0,2950 0,1714 0,1224 0,1234 0,0123 0,0254 0,0886 0,0143 

29 3,1384 2,0495 1,0320 1,5931 0,1804 0,0718 0,9643 1,4486 0,5279 0,6022 0,2316 0,3491 

30 0,0941 0,1118 0,2033 0,0283 0,0158 0,0099 0,0373 0,3603 0,1331 0,2999 0,0053 0,1815 

31 0,0007 0,0005 0,0005 0,0019 0,0025 0,0285 0,0332 0,0005 0,0075 0,0031 0,0081 0,0017 

32 0,0028 0,0619 0,0211 0,0131 0,0464 0,0130 0,0600 0,0779 0,0458 0,0450 0,0414 0,0208 

33 0,1297 0,1425 0,0295 0,0227 0,1089 0,1668 0,0409 0,2591 0,1818 0,0159 0,0944 0,0021 

34 0,0683 0,0275 0,0134 0,0496 0,0304 0,0084 0,0135 0,0686 0,0169 0,0452 0,0206 0,0102 

35 0,0393 0,0370 0,2053 0,1345 0,2198 0,0929 0,0057 0,0667 0,0173 0,0859 0,0163 0,0288 

36 0,1677 0,1523 0,2661 0,2421 0,1336 0,0082 0,0478 0,0347 0,0002 0,0389 0,0174 0,0183 

37 0,0289 0,0263 0,0152 0,1074 0,1433 0,0035 0,0115 0,0319 0,0059 0,0145 0,0246 0,0285 

38 0,1928 0,0090 0,4568 0,2467 0,3539 0,1867 0,3092 0,5535 0,2148 0,3212 0,1188 0,0397 

39 0,9508 0,2750 1,8836 3,6226 2,1893 1,2047 2,2557 0,7306 1,0906 0,5369 1,2429 0,3043 

40 0,0651 0,0096 0,2569 0,3027 0,2380 0,1631 0,2392 0,2093 0,0590 0,3942 0,3384 0,0461 

41 0,0126 0,0131 0,0164 0,0206 0,0019 0,0141 0,0139 0,0032 0,0111 0,0068 0,0017 0,0049 

42 0,1943 0,4815 0,3190 0,0577 0,0965 0,1026 0,1949 0,3930 0,0501 0,6111 0,2673 0,0773 

43 0,0915 0,1143 0,0046 0,0297 0,0345 0,0429 0,0162 0,0415 0,0039 0,0212 0,0138 0,0228 

44 0,0441 0,0382 0,2509 0,0500 0,1589 0,1600 0,1363 0,0312 0,1417 0,1229 0,0638 0,0066 

45 0,0004 0,0006 0,0023 0,0023 0,0004 0,0006 0,0000 0,0006 0,0005 0,0013 0,0018 0,0005 

46 0,0023 0,0054 0,0300 0,0278 0,0222 0,0103 0,0119 0,0202 0,0284 0,0374 0,0119 0,0063 

47 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0005 0,0005 0,0047 0,0141 0,0172 

48 0,1850 0,0280 0,1029 0,0511 0,0704 0,1352 0,0204 0,4914 0,0139 0,4136 0,6029 0,1410 

49 0,0591 0,0486 0,0125 0,0211 0,0066 0,0202 0,0180 0,0581 0,0321 0,0206 0,0090 0,0143 

50 0,0680 0,0035 0,0031 0,0019 0,0023 0,0027 0,0027 0,0047 0,0013 0,0005 0,0002 0,0015 

51 0,2114 0,3279 0,0859 0,0007 0,0196 0,0129 0,0559 0,0094 0,0125 0,0191 0,0127 0,0532 

52 0,9431 0,6172 0,0336 0,9358 0,0300 0,0150 0,0164 0,2273 0,0656 0,0115 0,0986 0,0142 

53 0,0236 0,0132 0,0100 0,0095 0,0059 0,0007 0,0081 0,0059 0,0133 0,0079 0,0026 0,0012 

54 0,8308 1,9874 0,2865 0,9030 0,5697 0,1881 0,0962 0,0795 0,1846 0,2447 0,2509 0,4519 
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55 1,7238 0,5635 0,4829 0,5898 0,0259 0,0709 0,0557 0,4168 0,3434 0,1673 0,6174 0,1095 

56 0,0243 0,0502 0,2285 0,2122 0,0176 0,1289 0,0857 0,1774 0,0491 0,1608 0,2959 0,0433 

57 0,0050 0,0473 0,0014 0,0290 0,0086 0,0013 0,0085 0,0226 0,0248 0,0051 0,0004 0,0029 

58 0,0615 0,3478 0,2395 0,1210 0,1570 0,0776 0,0132 0,0979 0,0015 0,1788 0,1288 0,0895 

59 0,2271 0,1381 0,1074 0,0495 0,0754 0,0560 0,0021 0,0451 0,0616 0,1324 0,0355 0,0156 

60 0,0371 1,8821 1,3499 0,4793 0,0802 0,0971 0,0036 0,0208 0,1595 0,0454 0,2025 0,0697 

61 0,3061 0,7295 2,3618 2,5554 0,6115 0,9694 0,5333 1,3447 1,0759 3,0698 0,4526 0,2807 

62 0,6089 0,0482 2,9325 3,8869 2,2845 0,8404 1,4733 0,3944 0,4211 1,9036 2,4246 0,6650 

63 0,1087 0,0775 0,0553 0,3092 0,0263 0,2276 0,2662 0,3440 0,0159 0,3550 0,0635 0,0971 

64 1,6845 0,5760 8,3179 10,722 3,6699 4,5889 2,7406 0,2866 0,6422 4,3921 4,2519 0,0787 

65 0,0058 0,0113 0,0449 0,0532 0,0150 0,0337 0,0291 0,0819 0,1264 0,0119 0,0448 0,0114 

66 0,0612 0,0450 0,0522 0,0535 0,0064 0,0528 0,0501 0,0166 0,0487 0,0032 0,0199 0,0038 

67 0,0968 0,0962 0,1267 0,0848 0,0277 0,0309 0,0782 0,0268 0,0292 0,0752 0,0106 0,0016 

68 0,3411 0,1255 0,1418 0,3210 0,3618 0,1953 0,1683 0,5549 0,0413 0,1492 0,4712 0,2960 

69 0,2192 0,4550 0,0048 0,6955 0,1954 0,4673 0,6509 0,2728 0,0589 0,0270 0,5957 0,4095 

70 0,0677 0,1311 0,7378 0,5355 0,8024 0,0889 0,3838 0,3739 0,1507 0,3239 0,4569 0,1022 

71 0,0000 0,0000 0,0000 0,3126 0,0459 0,0637 0,0484 0,1145 0,0855 0,0655 0,0056 0,0196 

72 2,3522 0,6230 5,3754 1,8394 2,7110 0,2718 0,2014 1,3893 0,5095 0,9120 0,7495 3,8474 

73 0,6437 0,5517 0,5943 0,5400 0,8885 1,1351 0,5878 0,0226 1,1345 0,3838 0,0693 0,1109 

74 0,0706 0,0974 0,0180 0,0291 0,0400 0,0274 0,0180 0,0795 0,0161 0,0447 0,0133 0,0513 

75 0,0030 0,0091 0,0119 0,0018 0,0127 0,0033 0,0110 0,0007 0,0008 0,0045 0,0016 0,0029 

76 0,1394 0,0145 0,0551 0,0053 0,2113 0,2760 0,2687 0,2749 0,2355 0,0279 0,1282 0,0458 

78 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0395 0,0396 0,0000 0,0000 0,0000 0,0014 0,0008 0,0003 

79 0,0034 0,0003 0,0013 0,0026 0,0003 0,0021 0,0031 0,0026 0,0000 0,0002 0,0006 0,0010 

80 0,5387 0,1880 0,2785 0,8755 0,0173 0,1418 0,1427 0,0029 0,0028 0,0428 0,0521 0,0154 

81 0,0383 0,9793 0,7988 0,4547 0,3465 0,3274 0,1306 0,2641 0,4887 0,3082 0,4482 0,0635 

82 0,4899 0,1404 0,2409 0,4009 0,1683 0,0612 0,0319 0,0320 0,0173 0,0616 0,0831 0,0531 

83 0,2186 0,1727 0,4274 0,4284 0,1814 0,1340 0,1442 0,0681 0,1471 0,2724 0,0866 0,1923 

84 3,2183 0,4888 2,9605 2,4719 0,8912 2,5163 0,5627 4,8160 0,3402 1,4795 1,2704 1,2722 
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85 2,8765 3,2711 4,5499 3,9625 1,4828 4,3594 2,1402 3,7644 2,6291 10,199 1,9702 1,8304 

86 0,0006 0,0029 0,0219 0,0285 0,0296 0,0237 0,0030 0,0053 0,1894 0,4875 0,7149 1,1667 

87 0,3580 0,1142 1,5802 0,4659 1,8683 5,9338 0,7865 8,0662 0,2207 1,4958 0,1275 0,1033 

88 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0014 0,0012 0,0032 0,0032 0,0007 0,0002 0,0006 0,0007 

89 0,0080 0,0024 0,0019 0,0030 0,0207 0,0040 0,0197 0,3156 0,1756 0,1702 0,6355 0,6414 

90 1,4376 1,6769 2,0843 1,8079 0,2390 0,4138 0,1647 0,1985 0,1581 0,9529 0,1276 0,2561 

91 0,0065 0,2636 0,0562 0,0445 0,0744 0,0153 0,0524 0,0502 0,0059 0,0790 0,0344 0,0183 

92 0,0810 0,0691 0,0086 0,0097 0,0082 0,0096 0,0431 0,0011 0,0245 0,0142 0,0180 0,0128 

94 0,4844 0,4579 0,1508 0,0360 0,3595 0,2484 0,9433 0,4183 0,5137 0,5057 0,1228 0,6815 

95 0,3224 0,5358 0,5723 0,5371 0,3442 0,0532 0,5556 0,9054 0,0799 0,5921 0,6502 0,1844 

96 0,4791 0,2999 0,5297 1,4853 0,0047 0,0068 0,0233 0,4835 0,2201 0,1466 0,2112 0,1111 

97 0,0006 0,0128 0,0087 0,0007 0,0017 0,0014 0,0012 0,0033 0,0057 0,0066 0,0059 0,0006 

98 0,1415 0,1166 0,0811 0,0013 0,0013 0,0037 0,0078 0,0032 0,0043 0,0010 0,0968 0,0946 

99 0,1505 0,0020 0,0205 0,2574 0,0004 0,0018 0,0114 0,0430 0,0543 0,0049 0,0014 0,0147 

Індекс 16,95 13,59 23,63 24,03 13,55 13,75 9,79 16,37 7,66 17,07 11,12 7,72 
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