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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Транснаціоналізація – ключова 

економічна категорія сучасності, детермінанта розвитку світового 

господарства та міжнародних економічних відносин на зламі тисячоліть. 

Вона є основною передумовою глобалізації міжнародної економіки й 

одночасно її важливим результатом, адже в основі цього феномену лежать 

процеси міжнародного руху капіталу та операції транскордонних фірм. 

Світова автомобільна промисловість є класичним прикладом високого 

ступеню транснаціоналізації галузі. Глобальні загрози і виклики світової 

економіки вимагають від автомобільних транснаціональних корпорацій 

комплексного і виваженого підходу до управління власними активами. 

Прагнення до отримання максимальних економічних вигод від набутих 

переваг власності, розміщення та інтерналізації змушують ТНК вдаватися до 

постійної реструктуризації своїх виробничих мереж, перебазування 

потужностей, до зміни напрямів прямих іноземних інвестицій. 

Розуміння природи поведінкових реакцій автомобільних ТНК, без 

сумніву, має велике практичне значення, оскільки господарська діяльність 

корпорацій значною мірою обумовлює динаміку розвитку однієї із 

стратегічних галузей обробної промисловості, що має один з найвищих 

показників мультиплікативності. Вивчення основних мотивів, методів та 

напрямів розширення системи міжнародного виробництва автомобільної 

промисловості на матеріалах транснаціональних корпорацій ФРН, 

безперечно, становить значний науковий інтерес, оскільки  дозволяє 

сформувати цілісну наукову картину щодо автомобільної промисловості, та 

виокремити подальші напрями розвитку галузі. 

Питанням теорії транснаціональних корпорацій присвячено праці 

зарубіжних (К. Акаматцу, Р. Алібера, П. Баклі, Р. Вернона, С. Гаймера, 

Дж. Даннінга, С. Кентвела, М. Кесона, Ч. Кіндлбергера, Р. Кейвза, 

К. Коджіми, Р. Ліпсі, Дж. Метьюза, Т. Озави, М. Портера, А. Ругмана, 



 
 

Г. Стівенсона, П. Ферейри, Л. Уелса) та українських (О. Білоруса, 

І. Бураковського, В. Вергуна, П. Дзюби, Р. Заблоцької, Л. Кістерського, 

Л. Кудирко, В. Левківського, Ю. Макогона, В. Македона, О. Рогача, 

А. Поручника, В. Сіденка, А. Філіпенка, О. Шниркова, С. Якубовського) 

вчених-економістів. 

Складні й суперечливі проблеми розвитку світової автомобільної 

промисловості ХХ-ХХІ ст. знайшли відображення у роботах Р. Альтшулера, 

Дж. Вормалда, П. Вада, Р. Гвінна, П. Дікенса, П. Друкера, В. Канцлера, 

А. Кніе, Л. Пріса, Г. Мекстона, П. Нунненкампфа, Ю. Шпатца та багатьох 

інших науковців.  

Динамічний розвиток світового господарства та міжнародних 

економічних відносин вимагає синтезу нових знань щодо трактування 

феномену транснаціоналізації автомобільної промисловості, 

концептуального осмислення процесів глибоких географічних та 

інституційних трансформацій, пояснення філософії розвитку системи 

міжнародного виробництва та конфігурації глобального ланцюга створення 

вартості, діалектики взаємодії ТНК із державними та недержавними 

утвореннями, оцінки економічного ефекту механізму прямого і непрямого 

впливу операцій автомобільних ТНК на національний добробут країни 

базування фірми та країни, що її приймає. Актуальність та вагомість 

зазначених проблем як у теоретичній, так і у практичній площині обумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження так окреслили коло розглянутих 

питань. 

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.). Основний внесок автора в дослідження даної теми полягає у 

дослідженні перспектив залучення України у глобальний вартісний ланцюг 

провідних ТНК автомобільної галузі для формування політики залучення ПІІ 

в Україну. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретичне узагальнення процесів транснаціоналізації світової автомобільної 

галузі, виявлення специфічних закономірностей розвитку зарубіжної 

виробничої мережі автомобільних ТНК ФРН та визначення характеру впливу 

операцій цих фірм на національний добробут країни базування. 

Досягнення поставленої мети обумовило розв’язання таких наукових 

завдань: 

 провести аналіз класичних теоретичних підходів дослідження 

міжнародного руху капіталу та розвитку транснаціональних фірм; 

 перевірити можливість застосування та адаптації окремих 

методологічних положень та наукових концепцій вивозу капіталу до 

феномену транснаціоналізації світової автомобільної галузі; 

 дослідити природу глобальної автомобільної промисловості та 

специфіку її транснаціоналізації; 

 розкрити особливості розвитку зарубіжної виробничої мережі 

автомобільних ТНК ФРН; 

 ідентифікувати структурні зрушення в глобальних ланцюгах 

створення вартості  автомобільних ТНК ФРН; 

 окреслити особливості застосування різних методів входу на 

ринок автомобільними ТНК ФРН; 

 відстежити та спрогнозувати ступінь впливу вивозу капіталу ТНК 

на економічне зростання країни базування; 



 
 

 виявити залежність між темпом зростання ПІІ автомобільних 

ТНК ФРН та кон’юнктурою ринку робочої сили в країні базування; 

 оцінити економічний ефект вивозу капіталу на динаміку та 

структуру експортних операцій країни базування. 

Об’єктом дослідження є система міжнародного виробництва 

автомобільних ТНК ФРН. 

Предметом дослідження є механізм зарубіжної експансії 

автомобільних ТНК ФРН. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використані наступні 

загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання: історичний метод, 

описово-аналітичний метод – для дослідження еволюції теорії 

транснаціональної фірми та відстеження генезису теоретичних поглядів на 

транснаціоналізацію світової автомобільної галузі (розділ 1), абстрагування, 

конкретизація, узагальнення – для дослідження природи світової 

автомобільної галузі та розкриття специфіки її транснаціоналізації (п. 1.3); 

методи структурного аналізу – з метою ідентифікації структурних зрушень у 

системі міжнародного виробництва автомобільних ТНК ФРН  (розділ 2); 

статистичні методи, порівняльний аналіз – для конкретизації положень щодо 

етапів розвитку зарубіжної виробничої мережі автомобільних ТНК ФРН (п. 

2.1); аналіз та синтез, індукція та дедукція, метод аналогії – з  метою 

визначення механізму та напрямів транснаціоналізації автомобільної галузі 

ФРН (розділ 2); абстрагування, конкретизація, узагальнення – для оцінки 

застосування методів входу на ринок автомобільними ТНК ФРН (розділ 2); 

системного аналізу – з метою аналізу прямого і непрямого впливу операцій 

автомобільних корпорацій ФРН  на економічне зростання Німеччини (розділ 

3); методи економетричного моделювання – для тестування економічних 

ефектів вивозу капіталу автомобільних ТНК ФРН на динаміку валового 

внутрішнього продукту, рівень зайнятості й на обсяги експортних операцій  

країни базування (п. 3.3). 



 
 

Інформаційною основою дослідження є звіти, доповіді, аналітичні та 

статистичні матеріали інформація Конференції Організації Об’єднаних Націй 

з торгівлі та розвитку, Організації Об’єднаних націй з промислового 

розвитку, Статистичного бюро Європейської Комісії, Федерального 

статистичного бюро Німеччини, бази даних Міжнародного валютного фонду, 

Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового банку, 

Міжнародної організації автовиробників, Об’єднання німецьких 

автовиробників, публікації аудиторських компаній Deloitte, Ernst&Young, 

PricewaterhouseCoopers, KPMG тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному, 

комплексному аналізі фундаментальних процесів транснаціоналізації 

глобальної автомобільної промисловості в цілому, розкритті особливостей 

зарубіжної експансії автомобільних ТНК ФРН зокрема, а також виявленні 

залежності між динамікою зовнішньоекономічних операцій німецьких 

автомобільних ТНК та рівнем економічного зростання їх країни базування. 

Проведений науковий аналіз дав авторові змогу отримати наступні 

результати, які визначають його особистий внесок у розв’язання 

поставленого наукового завдання, характеризують наукову новизну роботи і 

виносяться на захист: 

уперше: 

 розкрито механізм транснаціоналізації автомобільних ТНК ФРН, 

специфіку та етапи цього процесу, основні методи створення міжнародного 

виробництва через ПІІ в нові проекти та придбання існуючих зарубіжних 

активів. Доведено, що первісним мотивом формування глобальних ланцюгів 

створення вартості автомобільних ТНК ФРН було не зниження видатків, а 

вхід на ринки інших країн, так званий «tariff jumping effect», тобто подолання 

імпортних бар’єрів. Лише на зрілих етапах транснаціоналізації німецькі 

автомобільні концерни почали поглиблювати фрагментацію міжнародного 

виробництва з метою мінімізації витрат; 



 
 

 розроблена та емпірично протестована методологія відстеження 

та прогнозування географічної конфігурації системи міжнародного 

виробництва ТНК. Запропонований індекс зарубіжної експансії був успішно 

верифікований на матеріалах автомобільних корпорацій ФРН. Достовірність 

отриманих результатів щодо стану, динаміки та потенційних можливостей 

зростання ТНК на ключових автомобільних ринках підтверджені 

статистичними даними ефективності та рівня завантаженості виробничих 

потужностей автомобільних  корпорацій у досліджених країнах; 

удосконалено: 

 теоретичні підходи дослідження вивозу капіталу та розвитку 

транснаціональної фірми. На основі методології макроекономічного підходу 

К. Коджими та Т. Озави встановлено, що транснаціоналізація світової 

автомобільної галузі викликає гібридний тип впливу ПІІ на торгівлю. З 

одного боку, у глобальних виробників комплексного обладнання та 

системних інтеграторів діє ефект імпортної субституції, з другого боку, у 

місцевих постачальників деталей та вузлів – ефект експортної 

компліментарності. Разом із тим виявлено неможливість пояснення 

конфігурації міжнародних виробничих систем автомобільних ТНК з позицій 

теорії життєвого циклу продукту Р. Вернона. Обґрунтовано, що найбільш  

змістовно пояснює  причинно-наслідкові зв’язки міжнародного руху капіталу 

в цій  галузі та характеризує переваги, якими володіють автомобільні ТНК, 

еклектична парадигма  Даннінга; 

 визначення сучасного етапу транснаціоналізації світової 

автомобільної промисловості. Доведено, що цей процес характеризується 

географічною та інституційною реконфігурацією ланцюга створення вартості 

галузі. Це проявляється у модифікації виробничих систем ТНК із 

регіональних до глобальних масштабів, зміні ієрархічної моделі галузі за 

рахунок зростання ролі субконтрактних учасників процесу створення доданої 

вартості; 



 
 

 характеристику особливостей транскордонних злиттів і 

поглинань в автомобільній індустрії ФРН. Переважна частина таких угод на 

території Німеччини була ініційована експансією нових ТНК НІК Азії, а 

об’єктом поглинання виступали місцеві німецькі виробники деталей та 

вузлів. У свою чергу, німецькі виробники комплексного обладнання також 

активно використовували ЗіП після світової фінансової кризи. Такі угоди 

мали яскраво виражений інтрарегіональний характер і не мали широкої 

географічної дисперсії. Щодо провідної трійки виробників автомобільної 

промисловості ФРН, найбільш активно стратегію злиття та поглинання 

здійснювала ТНК Volkswagen Group; 

дістало подальшого розвитку:  

 обґрунтування структурних зрушень в глобальних ланцюгах 

створення вартості автомобільної галузі, а саме: значне зростання ролі так 

званих «мега-постачальників» – категорії системних інтеграторів 

компонентів найвищого рівня для провідних ТНК-виробників кінцевої 

продукції. Характерною рисою їх участі в системі міжнародного 

виробництва автомобільної галузі є надзвичайно високий рівень конвергенції 

із ТНК-виробниками кінцевої продукції. Показано, що «мега-постачальники» 

поступово перетворюються на важливий координаційний, проектувальний та 

інноваційний центр світової автомобільної промисловості, свого роду 

«буферну зону» між виробниками комплексного обладнання та 

постачальниками деталей та вузлів; 

 систематизація особливостей транснаціоналізації провідних 

автомобільних ТНК ФРН: Volkswagen Group з одного боку, BMW Group та 

Daimler з другого, Виявлено значне відставання часового горизонту 

формування глобального ланцюга створення вартості двох останніх фірм 

порівняно із Volkswagen Group, а також притаманну їм більш повільну 

транснаціоналізацію інноваційних виробничих процесів, консервативне 

тяжіння до використання ключових наукомістких ланок виробництва в 

Німеччині та Австрії; 



 
 

 економетричне моделювання впливу транснаціоналізації 

автомобільних ТНК ФРН на економічне становище країни базування цих 

корпорацій. Тестування цих ефектів на основі методу векторних регресій 

виявило загальний значущий позитивний вплив вивозу ПІІ на динаміку ВВП 

та зайнятості ФРН. Перевірка зв’язку діяльності німецьких автомобільних 

ТНК та експорту ФРН була здійснена на основі методу лінійної регресії і 

також дала підтвердження позитивної кореляції цих процесів. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані автором 

наукові результати можуть бути використані при розробці концептуальних 

засад розвитку автомобільної промисловості України у державній 

регулятивній практиці, для формування стратегії щодо залучення 

українських комерційних структур до глобальних ланцюгів створення 

вартості автомобільних ТНК, для підготовки теоретико-методологічної бази 

навчального процесу та наукової-дослідницької діяльності. Основні 

результати дисертаційного дослідження впроваджено у практичну діяльність 

Асоціації автовиробників України (довідка № 02-085 від 23 жовтня 2014 р.), 

Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-

міжнародників» (довідка № 4/10 від 30 жовтня 2014 р.), окремі положення 

роботи використані також при підготовці навчально-методичних матеріалів 

із дисциплін «Транснаціоналізація світової економіки», «Сучасні ТНК», 

«Транснаціональні злиття та поглинання», «Стратегії і організація 

міжнародного підприємництва», «Інститути міжнародного бізнесу», «Світова 

економіка» в Інституті міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка № 048/11-438 від 27.10.2014р.). 

Особистий внесок автора. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою. Подані до захисту наукові положення, висновки, 

статистичні розрахунки та рекомендації дисертант одержав самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення, 

теоретичні та практичні висновки дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на засіданнях кафедри міжнародних фінансів Інституту 



 
 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях, зокрема: на Х міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (22 березня 

2012 р., м.Київ); круглому столі «Інноваційний розвиток як складова 

міжнародних інтеграційних процесів» (20 квітня 2012 р., м.Київ); 

міжнародній науково-практичній конференції «Самодостатність розвитку в 

епоху глобальної інтеграції» (10-14 липня 2012 р., м.Сімферополь); 

ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи 

становлення економіки знань (07-11 серпня 2012 р., м.Сімферополь); 

ІІ міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, 

економічні, правові аспекти» (19 вересня 2012 р., м.Львів); Х міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародних від-

носин» (25 жовтня 2012 р., м.Київ); ХІІІ міжнародній науковій конференції 

студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних 

систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (6-7 

грудня 2012 р., м.Донецьк); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» (12 

лютого 2013 р., м.Львів); I Всеукраїнській студентській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Тенденції фінансово-економічного розвитку України в 

умовах глобалізаційних викликів» (25 лютого 2013 р., м.Чернівці); 

ІІІ щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право» (12-14 квітня 

2013 р., м.Львів); Третій міжнародній науково-практичній конференції 

«Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» (26-27 квітня 2013 р., 

м. Одеса); Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції «Наукова 

дискусія: теорія, практика, інновації» (29-30 серпня 2013 р., м.Миколаїв); 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Економіка та 

управління: теорія та практика» (12-13 вересня 2013 р., м.Дніпропетровськ); 



 
 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (24 жовтня 

2013 р., м.Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія 

підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для 

бізнесу» (14-15 листопада 2013 р., м.Київ); Міжнародній зимовій школі 

Інституту міжнародних відносин (05-07 лютого 2014 р., м.Київ); 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних 

систем в умовах глобальної нестабільності» (24-26 квітня 2014 р., 

м.Чернівці). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

25 одноосібних наукових праць загальним обсягом 8,04 д.а., з них: 1 

монографія (0,63 д.а.), 4 наукові статі у фахових українських виданнях (2,55 

д.а.), 3 статті у зарубіжних виданнях (1,44 д.а.), 1 стаття в інших наукових 

виданнях (0,6 д. а.) та 16 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях 

(2,82 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Наукове дослідження складається з 

вступу, трьох розділів, висновків, 8 додатків на 65 сторінках та списку 

використаних джерел з 210 найменувань на 22 сторінках. Основний текст 

дисертаційного дослідження викладено на 187 сторінках друкованого тексту, 

що містить 18 таблиць та 24 рисунки. 



 
 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ 

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

1.1. Теорії прямих іноземних інвестицій як методологія 

дослідження транснаціоналізації світової автомобільної галузі 

Транснаціоналізація – унікальний процес, специфічна властивість й 

детермінанта розвитку  світового господарства та міжнародних економічних 

відносин. Вона є основною передумовою глобалізації міжнародної економіки 

й одночасно її важливим результатом, адже в основі цього феномену лежать 

процеси міжнародного руху капіталу та операції транскордонних фірм. 

Транснаціоналізація світової економіки як передумова глобалізації стала 

потужним каталізатором масштабних перетворень і трансформації світового 

господарства, пов'язаних із формуванням принципово нового економічного 

устрою – переходом від стадії світового ринку до стадії світового виробництва, 

ключові відмінності між якими коротко викладені у таблиці А1 Додатку А. 

Активізація транскордонних капіталопотоків перетворили прямі іноземні 

інвестиції на превалюючу форму міжнародних економічних відносин, а 

транснаціональні корпорації – на важливий системоутворюючий суб’єкт 

міжнародних економічних відносин.  

Транснаціоналізація світової економіки, як один із важливих наслідків 

посилення процесів економічної глобалізації, спричинила докорінні зміни у 

розстановці сил на міжнародній арені. Послаблення ролі держави як 

національного господарства було пов’язано із розгортанням стрімких процесів 

денаціоналізації корпоративного сектору. Багатонаціональні підприємства 

перетворились на потужні транснаціональні корпорації, непідконтрольні жодній 

із держав та міжнародних урядових та неурядових організацій.  Навіть розвинені 

країни були не в змозі запропонувати ТНК достатньої кількості стимулів для 

збереження чіткої національної ідентифікації та концентрації економічної 

діяльності в окремих географічних рамках та юрисдикціях. Традиційний 



 
 

інституційний механізм регулювання господарської діяльності 

транснаціональних корпорацій виявився неефективним через відсутність  чітко 

визначеного політико-правового поля функціонування корпорацій та 

можливості повноцінного моніторингу, контролю та регламентації їх 

економічних операцій. Російські політологи навіть стверджують, що держави, 

замкнені в межах своїх географічних юрисдикцій, поступово втрачають 

структурну та просторово-організаційну роль й планомірно перетворюються на 

другорядний складовий елемент міжнародних економічних відносин [2, с.34-42], 

а деякі економісти висловлюють думку про становлення найближчим часом 

нового устрою світового господарства у форматі інтеграції транскордонних 

мегарегіонів [3, с.459-476] або ж створення транслокальної мережі з вузлами в 

економічних центрах світу чи  в штучно створених економічних ландшафтах [4, 

с.71-91]. 

А наразі транснаціоналізація світової економіки виступає гарантом 

цілісності та єдності світового економічного простору через конекцію Центру та 

Периферії – шляхом створення глобальних ланцюгів створення вартості. В 

межах системи міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій 

відбувається взаємодія економічних суб’єктів, що акумулюють капітал 

(реципієнтів прямих іноземних інвестицій – країн, що приймають ТНК) й тих, 

що готові до вилучення відповідного ресурсу (донорів прямих іноземних 

інвестицій – країн базування корпорацій), тому на сьогодні важко говорити про 

самодостатність будь-якої країни чи окремих регіонів, оскільки кожен суб’єкт 

міжнародних економічних відносин тісно пов'язаний з іншим міцними 

глобальними виробничими зв’язками потужних транснаціональних корпорацій.  

Феномен транснаціоналізації як глибокий, невідворотний та 

всеохоплюючий процес має настільки високий ступінь впливу на стан 

міжнародних економічних відносин та окремих його суб’єктів, що у спеціалістів 

провідних економічних організацій виникла об’єктивна потреба у кількісній 

оцінці цього явища. Незалежна таксація ступеню транснаціоналізації 

економічного суб’єкта, запропонована спеціалістами Конференції Організації 



 
 

Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку є важливим індикатором динаміки 

світового господарства.  

Для країн, що приймають, індекс транснаціональності (Transnationality 

Index of Host Countries) слугує аксіологічним орієнтиром та показником 

збалансованості розвитку національної економіки, адже  зарубіжна експансія  

ТНК можлива лише за умов створення сприятливого економічного середовища 

та високої інвестиційної привабливості країни. Чим вище країна в рейтингу 

індекса, тим більш відкритою вона є для припливу прямих іноземних інвестицій 

та операцій філіалів корпорацій. Отримані дані слугують чітким сигналом для 

прийняття ТНК управлінських рішень щодо реструктуризації своїх авуарів, 

перебазування виробничих потужностей, вкладення або вилучення капіталу, 

удосконалюючи таким чином свій глобальний ланцюг створення вартості.  

Ступінь транснаціоналізації корпорацій є важливим індикатором 

ефективності, перспективності та успішності їх зовнішньоекономічної 

діяльності. Він є також є об’єктивним мірилом ступеня їх зарубіжної експансії, 

рівня ринкової влади, питомої ваги операцій ТНК у масштабах глобальної 

промисловості та показником концентрації галузі промисловості в цілому.  Так, 

індекс розповсюдження мережі (Network Spread Index) вказує на ступінь 

географічної диверсифікації системи міжнародного виробництва корпорації, а 

індекс транснаціональності (Transnationality index) визначає співвідношення 

зарубіжних показників до однойменних загальнокорпораційних [5, c.84-85]. 

Індекс транснаціональності є найбільш комплексним та вичерпним 

показником господарської діяльності ТНК, оскільки при обрахуванні враховує 

експонент різновекторних показників, як то фінансових активів корпорації, 

обсягів продажів їх товарних одиниць та кількість зайнятих на виробництві 

[6,c.153-159]. Цей індекс є також одним із найважливіших критеріїв для 

створення рейтингу топ-100 найбільших корпорацій світу, який розраховується 

ЮНКТАД та публікується щорічно у Доповіді про світові інвестиції. 

Відповідно до розрахунків індексу транснаціоналізації нефінансових  

ТНК, глобальна автомобільна промисловість ХХІ століття має олігопольну 



 
 

структуру, оскільки 6 автомобільних корпорацій, на які припадає 75% 

загальносвітового виробництва транспортних засобів [7, с.16] входять до 

перших тридцяти ТНК світу за обсягами зарубіжних активів та мають один із 

найвищих відносних показників індексу TNI [8].  

Отже, глобальна автомобільна галузь є класичним прикладом високого 

ступеню транснаціоналізації галузі. Розуміння природи поведінкових реакцій 

автомобільних ТНК, без сумніву, має велике практичне значення,  оскільки 

господарська діяльність корпорацій значною мірою обумовлює динаміку 

розвитку однієї із найважливіших галузей обробної промисловості. 

Дослідження теоретичних засад транснаціоналізації автомобільної 

промисловості дасть змогу відповісти на ряд актуальних питань, як то 

причини вивозу капіталу ТНК та його наслідки для країн базування та країн, 

що приймають прямі іноземні інвестиції. 

Перші спроби пояснення основних детермінантів міжнародного руху 

капіталу були зроблені представниками неокласичного напряму теорії 

міжнародної торгівлі. Абстрактно, прямі іноземні інвестиції розглядались як 

товар, що вільно рухається від країни, що має певний надлишковий капітал,  

до країни, що має гостру потребу у ньому. Капітал, як дефіцитний фактор 

виробництва у країні-акцептанті ПІІ, логічно, матиме вищу норму прибутку 

при його залученні, а отже, сприятиме підвищенню національного багатства 

країни-реципієнта інвестицій  та, природно, самої країни-донора внаслідок 

внутрішнього перерозподілу доходів її домогосподарств.   

 Більшість теоретичних концепцій, сформованих до середини ХХ ст. 

трактували міжнародний рух капіталу суто як  фінансову операцію 

транскордонного характеру. Так, теорія коефіцієнтів рентабельності 

пояснювала цей феномен різницею у ступені оборотності активів у різних 

країнах, інші концепції приділяли увагу обмінним курсам валют, різниця між 

якими дозволяла скуповувати недооціненні активи, теорія портфельного 

інвестування розглядала такі капіталовкладення з позиції необхідності 

диверсифікації ризиків.  



 
 

Важливо, що усі вищеописані теорії ґрунтувались суто на 

макроекономічному підході до пояснення процесів міжнародного руху 

капіталу. Вони повністю нівелювали значення транснаціональних корпорацій 

як нового інституту міжнародних економічних відносин, чиї управлінські 

рішення мали вирішальний вплив на обсяг та напрям глобальних 

транскордонних капіталопотоків. Крім того, недооцінка ролі нефінансових 

аспектів зарубіжної експансії ТНК робили пояснення  феномену переливу 

капіталу частковим та дуже однобічним.  

Першим науковцем, що застосував революційний мікроекономічний 

підхід до тлумачення вивозу капіталу, був Стівен Гаймер. Розуміючи 

актуальні тенденції світового господарства та міжнародних економічних 

відносин, а саме безпрецедентне нарощення обсягів прямих іноземних 

інвестицій, що, починаючи з 50-х рр. ХХ ст. збільшились у двадцять разів та 

перевищили темпи зростання обсягів міжнародної торгівлі [9], «піонер 

економічної теорії транснаціональних корпорацій» [10, с.2] зосередився на 

механізмі інтернального процесу міжнародного виробництва ТНК, а не їх 

міжнародної торгівлі [11, c.228-232]. Він також пояснив, чому неокласичні 

теорії міжнародної торгівлі не в змозі пояснити сучасну динаміку  

міжнародного руху капіталу. 

 Після Другої світової війни майже половина глобальних інвестиційних 

потоків здійснювалась між розвиненими країнами, які мали приблизно 

однаковий набір факторів виробництва, причому така країна могла 

одночасно виступати і донором, і реципієнтом ПІІ. Гаймер також звернув 

увагу на нерівномірність притоку інвестицій у галузі промисловості та 

суттєву диспропорцію у двосторонній торгівлі розвинених країн у різних 

секторах економіки в напрямку збільшення товарообігу в тій галузі, де 

капіталопотоки мають найвищу інтенсивність – мова йшла про збільшення 

внутрішньофірмової торгівлі ТНК на базі глобального ланцюга створення 

вартості корпорації. Парадоксально, що фінансові потоки між батьківською 

компанією та зарубіжним філіалом в межах  єдиної системи міжнародного 



 
 

виробництва за приналежності ТНК до єдиної країни базування,  теоретично 

переливом капіталу не вважається [9 c.2; 12,c.25;13;14;15]. 

Природні процеси становлення нового світогосподарського устрою, 

підкреслював Гаймер, йшли урозріз із основними постулатами класичної та 

неокласичних теорій міжнародної торгівлі. Стало зрозуміло, що теорія 

неокласичного капітального арбітражу [12, c. 25] не в змозі пояснити процес 

міжнародного руху капіталу та утворення ТНК.  

Під впливом раннього наукового доробку Рональда Коаза [16], Гаймер 

визначає, що основним мотивом  вивозу капіталу транснаціональними 

корпораціями є контроль над зарубіжними виробничими потужностями. 

Саме на основі цієї властивості капіталу науковець вперше розмежував та 

пояснив кардинальну відмінність прямих та портфельних інвестицій. Право 

контролю та управління об’єктом капіталовкладення, на думку науковця,  

давали лише іноземні інвестиції типу прямих. Портфельні інвестиції 

здійснювались головним чином з метою отримання прибутку і таких 

широких повноважень щодо об’єкта капіталовкладень не надавали [17].  

Однак, «батько теорії транснаціональних корпорацій» [18, c.3] 

концентрує свою увагу не на перевагах централізованої координації 

трансферу ресурсів й вигідності використання внутрішньокорпоративних 

зв’язків для фінансових транзакцій організаційних одиниць ТНК (питаннях 

«коазійного дискурсу» [11, с.229], а розмірковує над їх специфічними 

перевагами, що вони мають перед місцевими підприємствами на ринках 

країн, що приймають [18;19]. Такі переваги, з одного боку, виникають 

внаслідок використання зарубіжними філіалами корпорацій особливих 

навичок і здібностей, набутих в процесі гострої конкурентної боротьби та 

втримання монопольних позицій на ринку країни базування ТНК, з іншого 

боку – є результатом ефективного використання ними структурних провалів 

ринку країн-акцептантів ПІІ. Тому транснаціональні корпорації Гаймер 

називає «істотами недосконалості ринку», що діють на основі прямих 



 
 

іноземних інвестицій як інструмента стратегічного управління фінансової 

природи [11, с.230; 21,c.24].  

Фактично, основною причиною міжнародного руху капіталу С.Гаймер 

вважав переваги власності, а головною та необхідною умовою отримання 

підприємством надприбутків – активну зарубіжну експансію та високий 

ступінь географічної дисперсії системи її міжнародного виробництва. 

Стрімке розширення глобального ланцюга створення вартості такого 

підприємства сприятиме суттєвому зниженню конкурентної боротьби в 

галузі та становленню олігополістичної ринкової структури, а потім, 

можливо, навіть монополістичного укладу. Науковець не зміг розвинути ідею 

Коаза щодо переваг використання внутрішньокорпоративних каналів, 

зосередившись натомість на перевагах власності через призму стратегічного 

управління. У зв’язку з цим деякі науковці вважають, що теорія ринкової 

влади С.Гаймера базується у більшій мірі на макроекономічному підході до 

вивозу капіталу, аніж на мікроекономічному [15, c.4].  Однак, на думку 

автора, якщо теорія підприємства має дещо спільні елементи із теорією 

макрорівня, це говорить про те, що обидва підходи до тлумачення вивозу 

капіталу є актуальними та взаємодоповнюваними.  

Теорія ринкової влади С.Гаймера стала справжнім проривом в 

економічній  науці та спровокувала бурхливу дискусію серед поважних 

академічних кіл щодо причин міжнародного вивозу капіталу. Протягом 

наступних декількох десятиріч сформувались цілі наукові школи, теоретичні  

напрями і течії, які застосовували діаметрально протилежні  підходи до 

тлумачення цього феномену, використовували різну методику щодо 

вивчення даного економічного явища й  приходили до суперечливих 

результатів. Таким чином, до кінця 80-х рр. ХХ ст. в економічній науці  не 

було єдиної цілісної та стрункої теорії, що комплексно та вичерпно 

пояснювала причини міжнародного руху капіталу. 



 
 

На сьогодні найбільш авторитетною точкою зору щодо 

транскордонного переміщення капіталу вважається науковий доробок 

британського економіста Дж. Даннінга.  

На основі емпіричного дослідження інвестиційних проектів корпорацій 

США та Великобританії  науковець виокремив дві переваги від розширення 

системи міжнародного виробництва ТНК – переваги володіння та переваги 

власності. До переваг володіння Дж. Даннінг відносив позитивний 

економічний ефект від прямих капіталовкладень  корпорацій у конкретну 

країну зі специфічним набором факторів виробництва. Це може бути вигідне 

географічне положення країни, що приймає, наявність певного виду 

природних ресурсів,  рівень її економічного розвитку та приналежність до 

інтеграційних об’єднань. Переваги власності науковець розглядав дещо 

ширше, аніж його попередник  С. Гаймер, і трактував їх не тільки як наслідок 

ефективної економічної діяльності зарубіжних філіалів корпорацій у різних 

країнах світу на основі набутих у країні базування особливих навичок та 

умінь, а й вкладав у це поняття такі важливі категорії, як управлінський 

досвід, аспект володіння провідними технологіями та ноу-хау, наявність 

власного бренду і торгових марок [22]. Даннінг підкреслював виключну 

значимість саме цього типу переваг для корпорацій, наявність яких часто 

було чи не головною причиною домінуючого положення корпорації в галузі і 

головним джерелом надприбутків. Особливо цінними, на думку економіста, 

були набуті в процесі становлення системи міжнародного виробництва ТНК 

знання  та управлінський досвід, тобто переваги власності від людського 

капіталу. «Сучасна ТНК» – писав Даннінг, – «скоріше є засобом передачі 

підприємницького таланту, аніж фінансового ресурсу» [23, c.321].  

Дещо пізніше, під впливом ідей інших вчених та наукових доробків 

великої кількості економічних шкіл і течій, які активно формувались 

протягом ІІ половини ХХ ст., Джон Даннінг помітно трансформував свою 

теорію; точніше, йому вдалось інтегрувати в єдину концепцію усі сучасні 

наукові вчення щодо причин міжнародного руху капіталу. Хоча ці 



 
 

економічні теорії розвивались паралельно та піддавались постійному 

взаємовпливу та взаємозбагаченню ідеями, їх представники демонстративно 

вказували на принципову різницю у своїх поглядах, основних положеннях 

вчення та результатах дослідження [24, с.42]. Саме Даннінг, формуючи свою 

еклектичну парадигму, ще раз підтвердив важливий  філософський закон про 

єдність та боротьбу протилежностей Гегеля, представивши цілісну наукову 

картину міжнародного руху капіталу, де успішно об’єднав діаметрально різні 

(мікроекономічні та макроекономічні) підходи щодо вивчення цього питання. 

Саме тому теорія найповніше висвітлює причини та передумови прямого 

іноземного інвестування, феномену транснаціоналізації та глобалізації 

світової економіки. 

На глибоке переконання науковця, комплексне бачення явища 

міжнародного руху капіталу забезпечило саме поєднання різних рівнів 

дослідження економічних питань. Так, теоретичні концепції із 

мікроекономічним підходом роз’яснили, чому і яким чином здійснюються 

прямі іноземні інвестиції, а наукові школи із макроекономічним підходом до 

питання вичерпно обґрунтували, коли і де розміщуються ці 

капіталовкладення [25, c.13-40; 26, с.255-267].  

У першому випадку мова йшла про вищеописану 

північноамериканську наукову школу С.Гаймера – Ч.Кіндлбергера, в якій 

ключова увага приділялась різним аспектам ринкової влади, а також про 

прихильників ідеї підвищення ефективності ТНК через перетворення її 

транскордонних господарських зв’язків із зовнішніх процесів (екстерналій) у 

внутрішні (інтерналії). Вперше цю думку висловили П.Баклі та М. Кесон [27, 

c.32-65], потім так звана теорія інтерналізації була розвинута в працях 

А.Ругмана [28-30]. Цікаво, що самим Ругманом на початку 80-х рр. ХХ ст. 

для пояснення процесів міжнародного руху капіталу була запропонована 

матриця FSA-CSA (специфічні переваги фірми-інвестора – специфічні 

переваги країни, що приймає ПІІ)[31]. Ця ідея тісно перегукувалась із ідеями 

раннього доробку Даннінга про переваги власності та розміщення [22], і була 



 
 

кореспондована до еклектичної теорії OLI (власність, розміщення, 

інтерналізації) наступним чином: FSA=O, CSA=L [32, c.37-38]. Тому, хоч 

Даннінг наполягав на більш складному поясненню процесів транскордонного 

руху капіталу,  його самого нерідко відносили саме до цієї наукової течії та 

напрямку [24, с.42]. 

Британському дослідникові також вдалось використати теоретичну 

концепцію Р. Коаза щодо транзакційних витрат. За трактуванням Даннінга, 

володіння активами (OA) відкривають можливості для подальшого зниження 

операційних витрат (ОТ) [33, c.80] , при чому мова йде швидше за все про 

нематеріальні активи, як то специфічні навички та уміння колективу 

(персоналу), потужний символічний та соціальний капітал. Поєднання цих 

двох взаємозалежних категорій створюють особливий, «соціальний актив» 

[34, c. 21], який є дуже особливою перевагою корпорації, оскільки він є 

невідчутним і не може бути оціненим. Поєднання переваг власності ТНК, 

заснованих на структурних провалах ринку, та переваг інтерналізації, 

породжених  використанням внутрікорпоративних каналів, без сумніву, є 

одним із основних джерел надприбутків транснаціональних корпорацій. При 

цьому економіст зазначає, що переваги власності не є статичною категорією, 

тому вводить нову, дуже важливу змінну –  час, і констатує, що з його 

плином такі переваги можуть як примножуватися, так і зникати взагалі. 

Таким чином, Даннінгу вдалось встановити логічний зв'язок між теорією 

ринкової влади С.Гаймера, заснованої на ідеях мінімізації транзакційних 

витрат Р.Коаза, і теорією інтерналізації Р.Барклі, М.Кассона та А.Ругмена 

[15, c.5-6],  схематично зображений на рисунку А1 додатку А. 

В іншій частині еклектичної парадигми, де мова йшла про таксономію 

причин модифікації темпоральних та географічних параметрів ПІІ, 

розробленої на основі макроекономічного підходу, Даннінг посилався 

здебільшого на теорію життєвого циклу товару, яка була сформульована в 

результаті 12-річного «Гарвардського проекту багатонаціонального 

підприємства» із дослідження зовнішньоекономічної діяльності 400 ТНК 



 
 

Європи, США та Японії [35, с.37-48]. Однак, на практиці  сам науковець 

ігнорував аналіз географії прямих іноземних інвестицій, за що зазнав 

нещадної  критики з боку основоположника вищевказаної теорії  Р.Вернона.  

Вернон застерігав від надмірного захоплення макроекономічним 

підходом, мотивуючи це низькою якістю статистичних даних, і закликав 

науковців зосередити увагу на біхевіористичному способі аналізу 

транснаціональних корпорацій. Він також наголошував на крайній 

важливості застосування динамічного підходу до вивчення зарубіжної 

експансії ТНК, мотивуючи це стрімкими щосекундними змінами у світовому 

господарстві та Дійсно, в умовах нестабільності глобальної економіки 

виведення універсального рецепту щодо максимізації прибутку корпорації є 

неможливим, побідні управлінські рішення дуже швидко втрачають свою 

актуальність та ефективність [36, с.90-207]. 

З іншого боку, такий однобічний спосіб трактування процесів 

транснаціоналізації лише з позицій міжнародного бізнесу не враховував 

високу мінливість та динамічність самого мегаекономічного середовища, 

спричинену міжнародним рухом капіталу. Саме через це відомий 

представник японської школи макроекономічного аналізу, співавтор теорії 

«летючих гусей», Кійоши Коджима, критикував економічні погляди і 

Даннінга, і Вернона [37, с. 1-19].  

На основі модифікованої теорії «летючих гусей», запропонованої ще у 

30-х рр. ХХ К.Акаматцу [38;39], Коджима відобразив не тільки поетапний 

процес поступового підвищення рівня добробуту країн різних хвиль нової 

індустріалізації перш за все за рахунок часткового подолання технологічного 

розриву завдяки масивним зовнішнім інвестиціям [40], а й вказав на логічний 

процес трансформації та зміни напрямів товаро- та капіталопотоків у зв’язку 

із динамічністю приймаючого макроекономічного середовища, що приймає  

ПІІ [41;42]. Теорія життєвого циклу Вернона ж визнавала та розглядала лише 

випадок взаємозаміни експортних операцій прямими іноземними 



 
 

інвестиціями, в той час як на практиці така зовнішньоекономічна діяльність 

ТНК лише доповнює одна одну.  

Спираючись на ранні наукові доробки та положення теорії 

порівняльних переваг Гекшера-Оліна, К.Коджима говорить про 

«доповнювальні порівняльні переваги», що їх набувають або втрачають 

країни-акцептанти прямих іноземних інвестицій. Саме цей фактор є 

вирішальним під час прийняття управлінських рішень щодо впровадження 

відповідного інвестиційного проекту. Дещо пізніше, учень та послідовник 

Коджими, Т. Озава, суттєво доповнив аналіз вчителя мікрорівнем, 

зазначивши, що порівняльні переваги можуть бути втрачені не для галузі, а 

для окремих операцій чи корпорацій [43, c. 61-64]. 

Отже, еклектична парадигма Джона Даннінга – квінтесенція 

теоретичних концепцій із діаметрально різними підходами до вивчення 

феномену транснаціоналізації світової економіки, що найповніше пояснює та 

описує усі види переваг, які отримує корпорація при здійсненні прямого 

іноземного інвестування. Міжнародний рух капіталу – глобальний та 

складний економічний процес, що неминуче охоплює усі рівні світового 

господарства трикутника міжнародних економічних відносин «країна 

базування – ТНК – країна, що приймає». Саме тому цей багатогранний і 

складний процес неможливо детально вивчити і розтлумачити без поєднання 

протилежних на перший погляд макроекономічного та мікроекономічного 

підходів. Концептуально така методологія дає можливість комплексно 

оцінити різноманітні комбінації співвідношення переваг власності, 

розміщення та інтерналізації  для успішної зарубіжної експансії 

транснаціональних корпорацій різних галузей промисловості. 

Численні дослідження на предмет актуальності еклектичної парадигми 

вказують, що теорія OLI є як важливою описовою, так і нормативною 

моделлю. Результати індивідуального розрахунку матриці переваг власності, 

розміщення та інтерналізації для потенційних операцій з капіталовкладенням 

часто мають вирішальне значення при виборі методів входу на ринок ТНК; 



 
 

причому чим більше таких переваг від експансії корпорація отримує, тим 

вищою часткою акціонерного капіталу підконтрольного зарубіжного 

підприємства вона володіє. Емпірично доведено, що вибір методу входу на 

ринок на основі теоретичних положень  еклектичної парадигми приводить до 

прийняття значно ефективніших управлінських рішень [44, c.831-844]. 

В цілому, еклектична парадигма Даннінга найповніше пояснює 

процеси транснаціоналізації і в світовій автомобільній промисловості. 

Специфічною для трактування галузь є тому, що розвиток системи 

міжнародного виробництва автомобільних ТНК потребує особливого 

співвідношення переваг залежно від виду економічного суб’єкта даної 

промисловості. 

Рання і дуже активна зарубіжна експансія з боку ТНК – виробників 

транспортних засобів була цілком логічною та виваженою корпоративною 

стратегією у відповідь на високий ступінь протекціонізму країн, що 

приймають. Досить часто автомобільна промисловість таких країн-

акцептантів ПІІ була нерозвиненою, загальна архітектура та ієрархічні 

зв’язки в галузі були порушені, виробнича мережа була слабко розвиненою 

та неефективною, продукція – примітивною, низької якості та не відрізнялась 

інноваційністю, а місцеві підприємства були неконкурентоздатними відносно 

провідних автомобільних корпорацій. На тлі повного занепаду галузі країни, 

що приймає особливий інтерес викликав місткий але ненасичений ринок 

збуту, який держава захищала від монополізації та прямого втручання ТНК 

численними тарифними та нетарифними бар’єрами. Надмірно високі 

імпортні тарифи, особливі умови міжнародної торгівлі, вимоги до місцевого 

вмісту (частка місцевої доданої вартості кінцевої продукції),  заявлені 

технічні умови – все це є основним, проте не вичерпним переліком 

протекціоністських заходів економічного та неекономічного характеру 

окремого національного господарства чи цілих інтеграційних утворень. Саме 

тому основним механізмом транснаціоналізації світової автомобільної галузі 



 
 

протягом періоду її становлення (30-80 рр. ХХ ст. )стали прямі іноземні 

інвестиції, а головною метою – пошук переваг розміщення. 

Із посиленням процесів інтернаціоналізації та глобалізації світового 

господарства, активними інтеграційними процесами, що почались умовно з 

80-х рр. ХХ ст., вибір методу входу на ринок автомобільних корпорацій, за  

влучним висловом Дж. Даніннга, було рішенням-компромісом між бажанням 

ТНК контролювати певний ринок та прагненням до мінімізації видатків 

виробництва [33, c.235]. Як правило, корпорації розширювали систему 

міжнародного виробництва за рахунок зарубіжних виробничих потужностей 

у безпосередній близькості з ринком збуту транспортних засобів. Ці дві 

стратегічні точки могли знаходитись в різних країнах, що, знаходячись на 

певному етапі економічної інтеграції, були об’єднані міцними торговельно-

економічними зв’язками. Отже, прямі іноземні інвестиції автомобільних 

корпорацій здійснювались з метою пошуку ресурсів, однак, все одно були 

спрямовані на пошук переваг розміщення. В той же час бурхливий розвиток 

постачальників, географічна дисперсія яких фактично дублювала 

місцезнаходження виробничих потужностей крупних автовиробників, 

здійснювали капіталовкладення в пошуках переваг розміщення, 

орієнтуючись на інтенсивність попиту зі сторони ТНК.  

На думку автора, третій етап - поточний період розвитку глобальної 

автомобільної промисловості з початку ХХІ ст. пов'язаний із становленням 

олігопольного ринку та перенасиченням більшості національних ринків 

продукцією галузі. Іноземні інвестиції ТНК були зорієнтовані на пошук 

ефективних рішень щодо оптимізації виробничої системи й отримання 

економічної вигоди від використання внутрішньокорпоративних каналів, 

ефекту масштабу та конкурентних переваг країни, що приймає. Такі 

інвестиції в однаковій мірі забезпечили отримання переваг власності та 

інтерналізації кінцевих виробників транспортних засобів[45, c.74]. 

В економічних суб’єктів типу глобальних мега-постачальників, що 

майже повністю перебрали на себе функції центру з розробки і впровадження 



 
 

інноваційних рішень усієї галузі відбулась революційна довгострокова 

переорієнтація від прибутку, пов’язаного з монопольним становищем на 

ринку, до прибутків за рахунок інновацій. Відповідно, інвестиції з метою 

пошуку активів дозволили постачальникам користуватись перевагами 

власності. Взаємозв’язок типів прямих іноземних інвестицій та переваг, що 

вони створюють для автомобільних ТНК, розроблена автором за 

методологією Дж.Даніннга, зображений на рисунку А2 додатку А. 

Тепер, з плином часу, знання про початковий етап транснаціоналізації 

світової автомобільної промисловості, пов’язаний із здійсненням прямих 

іноземних інвестицій з метою пошуку ринку та з метою пошуку ресурсів, 

короткі викладки про набуті в процесі інвестування переваги розміщення 

автомобільних ТНК можна сміливо аналізувати, узагальнювати й надавати 

форму наукової концепції. Можна також емпірично тестувати, піддавати 

критиці й говорити про практичне застосування і дієвість окремих теорій, що 

лежать в основі еклектичної парадигми Даннінга, заснованих на 

макроекономічному підході до пояснення вищеописаних процесів. 

Наприклад, теорія життєвого циклу товарів є непридатною для 

описання процесів транснаціоналізації автомобільної галузі. Як правило, 

виробники комплексного обладнання володіють кількома торговими 

марками, що виготовляють різні типи наземного транспорту. Так, під егідою 

концерну Volkswagen AG виготовляються легкові автомобілі бренду 

Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bugatti, Lamborghini, Bentley, 

комерційні автомобілі, мікроавтобуси та автобуси Volkswagen, тягачі, 

вантажівки, самоскиди та автобуси MAN та Scania, мотоцикли преміум-класу 

Ducatti, а також надаються послуги тюнінг-ательє ItalDesign Giugiaro. Дуже 

часто збут та дистрибуція конкретної товарної позиції  має свою специфіку 

через абсолютно різне призначення, спосіб та мету використання 

транспортного засобу. Коли автовиробник виходить на невеликий, проте 

ємний  ринок, намагаючись закріпити позиції усієї торгової марки, як у 

випадку зарубіжної експансії китайського ринку європейськими 



 
 

автовиробниками, єдиної кривої, що могла б об’єктивно графічно 

інтерпретувати життєвий цикл кожного окремого товару – від стадії виходу 

на ринок до спаду немає, оскільки тривалість та коливання фаз кожного з 

продуктів різна [55, c.4, 24, с.43]. 

Оскільки емпірично доведено неефективність матриці з теорії Вернона 

«різні бренди в одній країн» для автомобільної промисловості, на думку 

автора, слід застосувати діаметрально протилежний підхід «один бренд у 

різних країнах». Така концепція індексу зарубіжної експансії дозволить 

проаналізувати стан розвитку бренду на автомобільних ринках окремих 

країн, визначити перспективи та динаміку продажів цих транспортних 

засобів,  оцінити потенціал (можливості зростання) бренду на автомобільних 

ринках окремих країн, і , в кінцевому рахунку, сформувати відповідну 

стратегію розвитку бренда й усієї торгової марки на ключових автомобільних 

ринках світу. 

Індекс зарубіжної експансії бренда GPI (growth potential index) – 

композитний показник, що розраховується як співвідношення індексу 

розвитку товарної позиції – транспортного засобу CDI (Category Development 

Index) до індексу розвитку конкретного бренда BDI (Brand Development 

Index). 

 
 

Відповідно, індекс розвитку товарної позиції CDI розраховується як 

відношення продажів усіх транспортних засобів в країні до частки населення, 

яке проживає в країні відносно регіону.  Якщо СDI >100% —  перспектива 

росту продажів вважається високою, якщо  СDI <100% - перспектива росту 

продажів вважається низькою.  

 



 
 

Індекс розвитку бренда BDI – співвідношення частки продажів марки в 

країні до частки населення, яке проживає в країні відносно усього регіону. 

Якщо BDI >100% — рівень розвитку бренду вважається високим, якщо  BDI 

<100% - рівень розвитку бренду вважається низьким.  

 

В результаті нескладних математичних обчислень індексів розвитку 

товарної позиції та індексу розвитку бренда розраховується так звана 

матриця експансії бренда на ключових автомобільних ринках світу. 

Спрогнозовані перспективи розвитку бренда на основі обсягів поточних 

продажів товарної позиції та окремого бренду мають високу точність та 

велику практичне значення для автомобільних корпорацій.  

 Індекс розвитку товарної позиції CDI 
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 Рис. 1.1.1 Індекс оцінки експансії автомобільного бренду (торгової марки) та 

формування відповідних стратегій на ключових ринках світу. 

Джерело:[56 с.23-25]. 

 

Враховуючи специфіку сучасного розвитку світової автомобільної 

промисловості, а саме схильність до мультибрендовості ТНК та формування 

олігополістичного глобального ринку, на думку автора, вищеописаний індекс 

зарубіжної експансії можна застосовувати також для цілих торгових марок 

автомобільних корпорацій. Хоча отримані дані щодо економічної діяльності 

ТНК на основі обсягів її продажів в окремому регіоні будуть дещо 

неточними та усередненими, а рекомендації носити більш загальний 



 
 

характер, такі розрахунки дозволять чітко визначити найбільш оптимальну 

географічну конфігурацію розбудови системи міжнародного виробництва 

автомобільних корпорацій, а отже, матимуть високу актуальність та цінність 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Адаптація положень так званої японської школи макроекономічного 

аналізу прямих іноземних інвестицій до специфіки транснаціоналізації 

світової автомобільної промисловості говорить про діалектичний 

взаємозв’язок торговельноспрямованих та антиторговельних ПІІ в межах 

однієї галузі. Такий стан речей суперечить класичній теоретичній концепції 

К.Коджими та Т.Озави, проте свідчить про бурхливий розвиток світового 

господарства та міжнародних економічних відносин та необхідність 

удосконалення та перегляд існуючих наукових поглядів щодо міжнародного 

руху капіталу. Новий,  «гібридний» тип впливу прямих іноземних інвестицій 

на макроекономічне середовище країни базування ТНК, розроблений на 

основі емпіричного аналізу глобальної автомобільної промисловості, 

показаний на рисунку 1.2. 

 

Рис. 1.1.2 Адаптація теорії макроекономічного аналізу ПІІ К. Коджими та 

Т. Озави до специфіки транснаціоналізації світової автомобільної промисловості. 

Джерело: складено автором на основі [37-43]. 

 

В якості підтвердження тези про неоднозначний характер впливу 

прямих іноземних інвестицій на обсяги міжнародної торгівлі у будь-якій 



 
 

галузі промисловості слід привести результати дослідження американського 

вченого Р. Ліпсі. На думку автора, жодних чітких доказів негативного 

економічного ефекту впливу зарубіжного виробництва на обсяги експорту та 

зайнятість країн базування не існує, як і універсального пояснення 

взаємозв’язку  між обсягами закордонного виробництва ТНК чи державних 

фірм та динамікою їх експорту, оскільки виробничі потужності за кордоном 

одночасно і збільшують експорт, і скорочують його [57].  

Дещо раніше цей науковець у співавторстві із Г.Стівенсоном дослідили 

взаємозалежність між зовнішніми та внутрішніми інвестиціями і виділили 

два типи їх взаємозв’язків: фінансовий зв'язок та виробничий зв'язок. Якщо 

ПІІ виступають замінником внутрішніх інвестицій (встановлюється 

фінансовий зв'язок), то це може спричинити суттєве скорочення обсягів 

національного виробництва та субституювання внутрішніх інвестицій. Якщо 

ж зовнішні інвестиції доповнюють внутрішні інвестиції (встановлюється 

виробничий зв'язок), зростання обсягів іноземних капіталовкладень ТНК 

може сприяти становленню більш високого рівня національного 

виробництва, а отже мати високий ступінь компліментарності із внутрішніми 

інвестиціями та  високий синергетичний ефект. Стівенс і Ліпсі також 

продемонстрували сильну позитивну кореляцію між інвестиціями в основний 

капітал в країні і за кордоном ТНК США [58]. Проте позитивний зв'язок між 

вітчизняними та іноземними інвестиціями, ймовірно, є результатом кореляції 

між обома типами інвестицій та внутрішніми (інтернальними) фондами 

материнської компанії [59, с.299]. 

Як зазначав М.Портер, внутрішні та зовнішні інвестиції ТНК, обсяги 

яких формуються із співвідношення національних конкурентних переваг – 

похідних від умов попиту, параметрів факторів, структури та суперництва 

фірм, суміжних та підтримуючих галузей, формують у кінцевому рахунку 

тип окремої галузі світової промисловості [63]. Використовуючи 

методологію Портера, можна простежити особливості транснаціоналізації 

світової автомобільної промисловості. За визначенням автора стратегічної 



 
 

теорії ТНК, існують два типи галузей: мультинаціональні та глобальні. В 

цілому, автомобільну промисловість можна класифікувати як глобальну, 

однак із наростанням поляризації та диспропорційності у розвитку 

економічних агентів світового господарства специфіка ринків збуту у 

розвинених країнах та країнах, що розвивають стає дуже різною. 

Автомобільна промисловість стає глокальною.  

Табл. 1.1.1 

 Визначення особливостей транснаціоналізації світової автомобільної 

промисловості за методологією М.Портера  

Риси глобальної галузі Риси мультинаціональної галузі 

1. Виготовлення аналогічного товару для усіх 

ринків збуту ;  

2. Уніфікована стратегія виходу на ринок – 

орієнтація на подібну  кон'юнктуру ринків; 

3. Високий рівень географічної дисперсії 

системи міжнародного виробництва;  

4. Стандартизований підхід до організації 

виробництва незалежно від умов 

приймаючої країни; 

5. Глобальна, чітка та структурована 

виробнича ієрархія; 

6. Вибір точки дислокації зарубіжних 

потужностей виключно на основі 

конкурентних переваг країни, що приймає; 

7. Гостра конкурентна боротьба компаній за 

монополію на світовому ринку 

1. Виготовлення подібного товару для різних 

ринків збуту ;  

2. Диверсифікована стратегія виходу на ринки 

збуту; 

3. Система міжнародного виробництва не має 

чітко визначеної конфігурації, точки 

дислокації  розташовані хаотично;  

4. Організація виробного процесу повністю 

адаптується до місцевих умов; 

5. Застосування багатонаціональної 

маркетингової стратегії; 

6. Встановлення виробничих точок, діяльність 

яких зорієнтована  виключно на 

задоволення потреб споживачів локального 

ринку; 

7. Конкурентна боротьба фірм за 

національний ринок конкретної країни.   

Риси глокальної галузі ( на прикладі автомобільної промисловості) 

1. Автомобіль як глобальний продукт, проте діє закономірність: «єдина платформа – різні 

моделі»; 

2. Широкий діапазон методів входу на ринок, ступінь інтеграції прямо залежить від обсягів та 

ємності потенційного ринку збуту; 

3. Розгалужений глобальний ланцюг створення вартості, що дозволяє досягнути операційної, 

фінансової та управлінської синергії, та мати суттєву економію від масштабу та розмаху; 

4. Система міжнародного виробництва замкнена в межах окремого географічного  регіону, при 

чому виробничі точки та точки продажів можуть знаходитись у різних країнах; 

5. Чітка орієнтація на розбудову системи міжнародного виробництва, виходячи з переваг 

розміщення та власності; 

6. Організація виробничого процесу дворівневого типу: незалежне від місцевих складання 

транспортних засобів, виробництво високоінноваційних наукомістких продуктів глобальними 

мега-постачальниками та виробництво працемістких деталей та вузлів виключно  місцевими 

компаніями; 

7. Гостра конкурента боротьба глобальних гравців призвела до становлення олігопольної 

ситуації на світовому автомобільному ринку 

Джерело: складено автором на основі [5 c.47-52; 60-62]. 

 



 
 

Фактична неспроможність жодної з теоретичних концепцій 

макроекономічного підходу повноцінно описати процеси транснаціоналізації 

світової автомобільної промисловості наводить на думку про застарілість 

даних підходів. Безперечно, слід констатувати кризу класичних наукових 

концепцій прямого іноземного інвестування хоча б на тій підставі, що 

основним об’єктом дослідження були операції ТНК розвинених країн світу 

[63-69]. Інші ж вчені схиляються до перегляду теорії ПІІ з акцентом на 

питаннях транснаціоналізації корпорацій різних форм власності [70, с.4]. 

Ранні дослідження Л. Уелса говорять про те, що процеси  

транснаціоналізації корпорацій з країн, що розвиваються мають свою 

специфіку. На противагу ТНК з розвинених країн, такі підприємства активно 

використовують при виробництві виключно місцеві ресурси та виготовляють 

невеликий обсяг високотехнологічної інноваційної продукції. Саме це 

забезпечує високу гнучкість стратегії розвитку компанії та швидку 

адаптивність виробничого процесу до нестабільної кон’юнктури ринку. 

Основними методами входу на ринок таких корпорацій є спільні 

підприємства та операції транскордонного злиття та поглинання, при чому 

ТНК інвестують переважно у такі ж країни, що розвиваються [71]. Більш 

того, близько чверті сучасних транснаціональних корпорацій з країн, що 

розвиваються повністю або частково перебувають у власності держави. 

Разючі відмінності між стратегіями та формами організації операцій 

ТНК залежно від рівня економічного розвитку країни базування пояснюють і 

неспроможність теорії шляху інвестиційного розвитку, більш удосконаленої 

та розширеної форми еклектичної парадигми Даннінга, пояснити феномен 

міжнародного руху капіталу країн, що розвиваються.  

Відповідно до основних положень теорії, існує пряма залежність між 

доходом на душу населення країни та обсягами її прямих інвестицій, тобто із 

збільшенням добробуту країна перетворюється на чистого нетто-експортера 

інвестицій у чотири етапи [72; 73]. Однак, у 2006 році в Бразилії, яка за 

критеріями теорії Даннінга-Нарули знаходилась на найвищій,четвертій стадії 



 
 

інвестиційного розвитку, приплив іноземних інвестицій в країну був на 35% 

більше обсягу інвестованого нею ж капіталу за кордон. Теорія не пройшла 

перевірку на практичне застосування. Незважаючи на спроби адаптації 

еклектичної парадигми до сучасних всеохоплюючих процесів  глобалізації та 

транснаціоналізації світового господарства, вона не враховує особливості 

ТНК країн, що розвиваються, тим більше державної форми власності [70, 

с.14].  

Врахувавши актуальні тенденції розвитку світового господарства та 

МЕВ на зламі століть, вчений-економіст Дж. Метьюз доповнив та суттєво 

трансформував класичну OLI-парадигму Даннінга, запропонувавши 

концепцію транснаціоналізації фірм з країн, що розвиваються на основі 

LLL-переваг: зв’язків, левериджу та знань [67, с.5-27]. На відміну від ТНК 

розвинених країн, які активно користуються FSA-перевагами власності над 

невідчутними активами, корпорації з країн, що розвиваються практично не 

мають таких переваг [74], натомість вони вибудовують складну систему 

глобальних економічних зв’язків через партнерство у стратегічних альянсах 

та спільних підприємствах. Така філософія організації бізнесу дозволила 

ТНК не тільки налагодити ефективну зарубіжну виробничу мережу й 

отримати вільний доступ до глобального ринку збуту продукції, а, 

найголовніше, сформувати потужні канали передачі  знань та трансферту 

технологій. Роз’яснення подібних поведінкових реакцій корпорацій з країн, 

що розвиваються,  близьке до положень, що містяться і в доктрині 

«технологічного знання» Нельсона [75] та концепції «еволюціоністського 

процесу», описаного Лаллом на початку ХХІ ст. [76]. 

Поряд із революційно-новаторськими підходами до трактування 

процесів транснаціоналізації світової економіки, в царині теорії прямих 

іноземних інвестицій протягом останнього десятиліття бурхливо 

розвивається інший напрямок її розвитку. Більшість дослідників звертаються 

до класичних теорій вивозу капіталу з метою синтезу на їх основі 

удосконаленої концепції міжнародного руху капіталу [77-83]. Так, 



 
 

розширення теоретико-методологічних положень еклектичної парадигми за 

рахунок введення нового елемента – інституційних переваг ТНК екзогенної 

та ендогенної природи, дозволило суттєво переглянути та оновити 

концептуальні засади дослідження переваг власності транснаціональних фірм 

[83]. 

Отже, багатогранність та багатоаспектність феномену 

транснаціоналізації, велика кількість економічних акторів, що беруть участь 

у цих процесах, на жаль, не дозволяє поки що сформувати єдину 

універсальну концепцію, що змогла б описати прості на перший погляд 

взаємовідносини країна базування – ТНК – країна, що приймає. Прямі 

іноземні інвестиції як форма прояву міжнародних економічних відносин між 

цими суб’єктами, стала важливим механізмом як глобальних структурних 

зрушень у світовому господарстві, так і дуже значущим елементом 

динамічного розвитку та потужним інструментарієм докорінних змін у 

кожному з економічних акторів. Повний спектр економічних ефектів від 

міжнародного руху капіталу, на жаль, не є вивченим, проте становить 

важливу наукове значення та велику практичну цінність.  

Підводячи підсумок історичного дискурсу формування теорії 

транснаціональних корпорацій, необхідно окреслити ті тенденції як склалися 

в даній галузі економічної науки. Як показує аналіз вищенаведених існуючих 

теорій транснаціональних корпорацій, на даний момент їх еволюційного 

розвитку не існує загальновизнаної теорію ТНК, хоча в той же час 

спостерігається зближення пізних теоретичних підходів щодо аналізу 

сучасних явищ транснаціоналізації світової економіки. Об'єктивним фактом 

також є те, що для кожного відповідного напрямку і для різних історичних 

умов характерні свої акценти і пріоритети дослідження. Загальним недоліком 

всіх теоретичних концепцій є прагнення виокремити один або кілька 

вирішальних факторів, що визначають активізацію транснаціональної 

діяльності. Значимість факторів і їх співвідношення між собою міняються, 

тому неможливо одномоментно зафіксувати всі зміни. Разом з тим розвиток 



 
 

кожного окремого теоретичного напрямку, його кристалізація та залучення 

до вивчення все більшого кола прикладних питань автоматично 

потребуватиме подальшої консолідації загальної теорії ТНК. 

Вже сьогодні можна констатувати основну тенденцію до посилення 

інтеграції, взаємодоповнюваності різних теоретичних напрямків аналізу 

транснаціональної діяльності. Причому спостерігається прагнення до 

динамічного, а не статичного подання закономірностей розвитку 

досліджуваного об'єкта. Цей процес продиктований пошуком шляхів 

оптимізації всіх теоретичних напрацювань задля вироблення подальшого 

бачення розвитку транснаціональних корпорацій з урахуванням прискорення 

змін як в зовнішньому так і внутрішньому середовищі ТНК. 

Також чітко просліджується тенденція до об'єктивного аналізу та 

оцінки результатів діяльності транснаціональних корпорацій з поступовим 

зменшенням розбіжностей між науковцями які гостро негативно та гостро 

позитивно оцінюють діяльність ТНК. Це пов'язано, з одного боку, з більш 

детальним вивченням транснаціональної діяльності і пристосуванням 

міжнародних акторів до неї, з урахуванням думки наукової спільноти, а з 

іншого боку намаганням ТНК максимально соціалізувати свою діяльність. 

Таким чином об'єктивна оцінка діяльності дає змогу використовувати 

результати цієї оцінки для подальших теоретичних розробок. 

На даному етапі розвитку світової економіки іде достатньо швидкий 

процес зародження нових тенденцій розвитку транснаціональної діяльності і 

враховуючи той факт, що теорія транснаціональних корпорацій є передовим 

рубежем економічної науки, вона повинна забезпечити релевантний опис, 

дати правильну оцінку та виробити практичні рекомендації, відповідні 

існуючим викликам, і продовжити свій гармонійний розвиток. 

 

 

 

 



 
 

1.2 Генезис теоретичних поглядів на розвиток світової 

автомобільної галузі  

Починаючи з ХХ століття, автомобільна галузь посідала особливе 

місце в системі промислового виробництва кожної країни. Ще у 1946 році, 

розуміючи перспективність розвитку автомобільної промисловості, відомий 

американський економіст Пітер Друкер у праці «The Concept of the 

Corporation» назвав її «індустрією індустрій» та розглядав як стратегічно 

важливу галузь промисловості [84, с.149]. 

Протягом другої половини ХХ ст. автомобільна промисловість 

перетворилась на галузь із найбільшою виробничою потужністю у світі. 

«Якщо зважити вплив автомобільної галузі на суміжні галузі промисловості»,  

- пишуть Г.Мекстон і  Дж.Вормалд, - «то він виявиться надзвичайним. Будь 

який автомобіль містить щонайменше 5000 окремих частин із 

найрізноманітніших матеріалів. Існує розгалужена мережа виробництва та 

обслуговування машин, до складу якої входять майже всі галузі економіки» 

[85,c.77-78]. Ці дослідники називають бурхливий розвиток глобальної 

автомобільної промисловості «найбільш значущим економічним феноменом 

ХХ століття,  що зробив вагомий  внесок у добробут нації та економічний 

розвиток країни» [86, с.245].  

Проаналізувавши вплив різних сфер промисловості на окремі 

економічні регіони в межах вивчення рушійних сил трансформації світового 

господарства та міжнародних економічних відносин, професор економічної 

географії Манчестерського університету Петер Дікен дійшов до висновку, що 

автомобільна галузь залишалася ключовою для національного господарства 

кожної країни протягом ХХ століття [87, с.316]. 

Динамічний розвиток глобальної автомобільної промисловості 

протягом ХХ століття англійський економіст Роберт Альтшулер подає у три 

етапи. На думку науковця, зміщення акцентів у світовій автомобільній галузі 

відбувалось тричі: від автомобіля як стандартизованого продукту, системи 



 
 

виробництва як унікальної технології, до локалізації виробництва – рушійної 

сили зарубіжної експансії [88, с.11-45]. 

Послідовник ідей Р. Альтшулера,  економіст Роберт Гвінн виклав дві 

діаметрально протилежні концепції розвитку глобальної автомобільної 

промисловості. Перша модель передбачає розміщення виробничих 

потужностей у тих країнах, де спостерігається високий попит на продукцію 

автомобілебудування. Як правило, це розвинені держави з потужним 

арсеналом науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. 

Звідси, на думку Гвінна, і випливають технологічні розбіжності у 

виробництві транспортних засобів різними корпораціями. Друга модель 

передбачає створення «світового автомобіля» - базового транспортного 

засобу зі стандартними компонентами, виготовлення яких здійснюється у 

різних точках світу, враховуючи ефект масштабу та відповідне географічне 

положення країни-виробника. Згідно з цим сценарієм, головними напрямами 

зарубіжної експансії автомобільних ТНК мають стати країни, що 

розвиваються, особливо нові індустріальні країни [89,  с.11-45]. 

Дійсно, активні процеси транснаціоналізації автомобільної 

промисловості, почались у 60-70 рр. ХХ століття і були пов’язані із 

ускладненням та розширенням системи міжнародного виробництва за 

рахунок географічної дисперсії глобальних ланцюгів створення вартості 

корпорацій [90, c.45] 

В межах проведеного ретроспективного аналізу розвитку світової 

автомобільної промисловості протягом ХХ століття група дослідників 

Кінгстонського університету виділила дві моделі, що узагальнювали стратегії 

залучення до глобальної виробничої мережі найменш розвинених країн. 

Перша, латиноамериканська модель, означала впровадження політики 

імпортозаміщення та швидкої індустріалізації автомобільної галузі 

приймаючої країни шляхом залучення прямих іноземних інвестицій. 

Азійська модель, навпаки, мала яскраво виражений експортоорієнтований 

характер і передбачала створення спільних підприємств за участі іноземних 



 
 

виробників транспортних засобів. Традиційно, більш ефективною вважалась 

латиноамериканська стратегія, що дозволяла використовувати прямі 

капіталовкладення для інтенсивного розвитку національної автомобільної 

промисловості, задовольняти вимоги уряду щодо вмісту місцевого 

компоненту в кінцевому продукті, і, таким чином, сприяти експорту 

транспортних засобів та  їх комплектуючих. Однак,  розпад Бреттон-Вудської 

системи та відміна фіксованих валютних курсів спровокували різке 

скорочення обсягів прямого іноземного інвестування у виробництво на 

теренах країн, що розвиваються,  та застосування нового, більш вигідного 

інструмента скорочення виробничих видатків – аутсорсингу [91, с.15-16]. 

 

Рис.1.2.1 Моделі транснаціоналізації автомобільної галузі найменш 

розвинених країн 

Джерело: складено автором на основі [91, с. 15-16]. 

 

Широко освітлені в економічній літературі також питання стратегій 

входу на ринок автомобільних ТНК. Класична таксономія інструментів 

зарубіжної експансії транснаціональних корпорацій розрізняє наступні 

методи входу на іноземні ринки:  

1) експорт; 



 
 

2)  ліцензування; 

3)  створення стратегічних альянсів та спільних підприємств з місцевими 

компаніями; 

4)  пряме іноземне інвестування  у створення нових виробничих 

потужностей (greenfield investment) або придбання вже існуючих фірм чи 

злиття з ними (mergers and acquisitions) [92, с. 36].  

Деякі економісти виділяють ще одну специфічну форму входу на ринки 

країн з перехідною економікою –  капіталовкладення у придбання вже 

існуючих виробничих потужностей з метою їх подальшого 

переналагодження під нове виробництво (brownfield investment) [C2, c.1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.2. Методи входу на ринок автомобільних транснаціональних 

корпорацій  

Джерело: складено автором на основі [С3, с.15] 

 

Інвестиції в нові проекти є одним із найефективніших методів входу на 

ринок у світовій автомобільній промисловості. Досить часто така стратегія 

економічної експансії є єдиним правильним способом реагування ТНК на 

агресивні протекціоністські заходи з боку національних господарств країн, 

що приймають.  
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Застосування різного роду штучних економічних та неекономічних 

бар’єрів, що створює вибірковий механізм доступу до будь-якого 

національного ринку транспортних засобів, спотворює архітектуру 

глобальної автомобільної промисловості, деформує напрямки міжнародного 

руху товарів, послуг та капіталу, блокує канали передачі технологій та 

нововведень, а отже, й інноваційний розвиток промисловості  [JB10, 60-69; 

JB11, 61-64; JB12, 62-64; JB13, 49-50; JB 14, 40-43]. 

Так, надмірно високий 35-% імпортний тариф на ввезення готових 

транспортних засобів у Канаду став причиною ініціалізації Ford Motor 

Company (США) створення спільних підприємств із місцевими дрібними 

збиральниками у канадському Вінздорі (провінція Онтаріо), що знаходиться 

на межі водного державного кордону із американським штатом Мічіган, де 

знаходилась штаб-картира автомобільної ТНК.   

Використовуючи прямі іноземні інвестиції, ТНК автомобільної галузі 

Японії (Honda, Nissan, Toyota і Mazda) вдалося забезпечили створення 

мінімально допустимої для входу на ринок частки доданої вартості в 

автомобільній промисловості США із збереженням виробництва 

високотехнологічних деталей, модулів та комплексних систем в країні 

базування [T12 ,c.74]. 

 Більш детально досвід боротьби японських виробників транспортних 

засобів за ринок збуту Сполучених Штатів Америки протягом ІІ половини 

ХХ століття описаний групою німецьких, американських та британських 

вчених [Dassbach 1989- А43, с.213-214]. Традиційно, первинний вхід на 

автомобільний ринок США відбувся за рахунок інтенсифікації міжнародної 

торгівлі та зростання експорту автотранспортних засобів з Японії, що, 

природно, призвело до зростання обсягів їх виробництва з 300 тис. у 1960 

році до 11 млн. одиниць в 1982 році [Dassbach 1989]. Поступово частка 

Японії у загальносвітовому експорті стала однією з найвищих, причому 

основна частина вивезених автомобілів збувалась саме на ринку США 

[Dicken 2007]. Політика «добровільного обмеження експорту» японських 



 
 

ТНК у відповідь на гостру політичну реакцію з боку американського уряду 

для захисту національних автовиробників, змусила корпорації змінити 

стратегію входу на ринок та вдатись до збільшення своєї присутності за 

рахунок створення виробничих потужностей безпосередньо у місці 

найбільшого збуту продукції. Вже до 1995 року японські корпорації на 

теренах США виробляли майже дві третини обсягу пасажирських 

транспортних засобів [Sturgeon and Florida 2004], що сильно позначилось на 

обсягах експорту, який почав повільно падати. Станом на 2009 рік,  

виробничі потужності в Північній Америці були здатні збирати понад 6 

мільйонів одиниць, що більше, ніж одна третина прогнозованого попиту в 

США. 

Таким чином, японським ТНК за допомогою інвестицій у нові проекти 

вдалось зберегти свою частку на стратегічному ринку збуту, оминувши 

політично вмотивовані протекціоністські заходи уряду США. Цей випадок 

також пояснює, чому японські, німецькі та корейські автовиробники в 

Північній Америці не зосередили своє виробництво в Мексиці, незважаючи 

на більш низьку собівартість виготовленої продукції у даній країні та 

наявність  діючої угоди про зону вільної торгівлі НАФТА зі Сполученими 

Штатами та Канадою [Sturgeon, Van Biesebroeck, and Gereffi 2007]. [А43, 

с.213-214] 

На думку спеціалістів Центру дослідження міжнародного бізнесу 

(м. Лейрія, Португалія), основними стратегіями входу на ринок ТНК 

автомобільної галузі є створення спільних підприємств та укладення угод 

злиття і поглинання з місцевими компаніями [C1,с. 20-21]. Ця теза була 

підтверджена емпіричним дослідженням стратегій входу німецької 

автокорпорації Volkswagen AG на ринок Китаю. Автор зазначає, що хоча 

транскордонні злиття і поглинання є універсальним інструментом зарубіжної 

експансії вищевказаної ТНК ФРН, створення спільних підприємств із 

місцевими виробниками є єдиною прийнятною формою входу на ринок 



 
 

Китаю, що відповідає закономірностям формування та специфіці 

кон’юнктури китайського автомобільного ринку [C3, c.51-56].  

Суттєво доповнив дане дослідження поглиблений аналіз стратегій 

входу на ринок Китаю автомобільними ТНК докризового періоду за 

допомогою інвестицій в нові проекти. Перша стратегія, обережної 

локалізації, яку застосовують японські та корейські корпорації, передбачає 

мінімальну участь місцевих підприємств в процесі розробки, виготовлення 

запасних частин, деталей і комплектуючих та кінцевої збірки автомобілів. 

Таким чином, забезпечується централізована координація усіх ланок 

глобального ланцюга створення вартості ТНК та, відповідно, високий ступінь 

контролю за якістю модельного ряду. Як правило, продукція таких 

корпорацій належить до сегмента преміум-класу, оскільки високий рівень 

валових витрат виробництва не дозволяє їм конкурувати із місцевими 

виробниками у сегменті недорогих автомобілів. Друга стратегія, агресивної 

локалізації, характерна для європейських та американських автомобільних 

ТНК, означає перенесення центрів НДДКР та інжинірингових компаній до 

безпосереднього місця виробництва автомобілів. Тісне співробітництво із 

місцевими постачальниками дає змогу суттєво скоротити змінні витрати, а 

отже, й ефективно конкурувати із китайськими автовиробниками в сегменті 

недорогих транспортних засобів малого та середнього класу [С4, c.3-4]. 

Однак, емпирічні дослідження стратегій входу ТНК на автомобільний 

ринок Бразилії за період з 1996 по 2007 роки свідчать про високу 

привабливість стратегічних альянсів як оптимальної форми співробітництва 

між компаніями  [С8, с.408]. Так, практика укладання стратегічних альянсів і 

серед інших ТНК автомобільної промисловості свідчить про низку вигод від 

спільної діяльності. В більшості випадків вона проявляється у вигляді 

синергії стратегічного планування, як у випадку альянсу  між французькою 

автокорпорацією Renault та японською ТНК Nissan [С5, с.111-115]. Ефект 

операційної синергії, спрямований забезпечення більш ефективної 

координації виробництва та збуту спільного продукту, класично 



 
 

розглядається на прикладі стратегічного співробітництва між американською 

та японською корпораціями General Motors і Toyota, в результаті якого були 

створені виробничі потужності NUМMI (New United Motor Manufacturing, 

Inc.) в Фрімонті (Каліфорнія, США). Для Toyota таке співробітництво 

означало ще і підвищення кваліфікації робітників [C9, с. 203]. 

Важливість правильного вибору інструментарію входу на ринок 

демонструє десятирічний досвід функціонування компанії DaimlerChrysler.  

Злиття ТНК ФРН Daimler та США Chrysler у 1998 році мало посилити позиції 

новоствореної корпорації на глобальному автомобільному ринку внаслідок 

спільного використання виробничих потужностей, продуктів НДДКР та 

розподілу ринку збуту, однак фактор «зіткнення культур» звів нанівець усі 

результати спільної діяльності корпорацій [C6, с.431]. 

Активна зарубіжна експансія автомобільних ТНК, спрямована на 

підвищення ефективності виробничого процесу, сприяла тому, що 

«автомобільна промисловість стала першою промисловістю,  яка 

делокалізувала свої активи та стала дійсно глобальною» [Bourassa2000, с. 61], 

а сучасний автомобіль перетворився на «глобальний продукт» [Vickery 1996]. 

«Якщо якась галузь промисловості і може повноцінно висвітлити характерні 

особливості економічної глобалізації», - стверджували спеціалісти 

Міжнародної торгової палати, - «то це тільки автомобільна галузь» 

[WTA2000, с.1]. Тому не дивно, що автомобільна промисловість стала одним 

із основних об’єктів дослідження провідних міжнародних економічних 

організацій в контексті міжнародного руху капіталу як рушійної сили 

інтернаціоналізації, глобалізації та транснаціоналізації світового 

господарства та міжнародних економічних відносин [WIR 2010-2014].  

У рамках окремих публікацій  під егідою Конференції Організації 

Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку незворотні процеси 

транснаціоналізації світової економіки розглядаються як результат 

структурних зрушень у глобальній автомобільній промисловості [№7 (2), 

с.97-136; № 7(3), с.153-182], а зміни на міжнародному ринку праці частково 



 
 

пояснюються трансформацією глобального ланцюга створення вартості 

автомобільних ТНК [№ 6 (3) с.41-60].  

«Індустрія індустрій» фігурує у ключових публікаціях Організації 

Об’єднаних націй з промислового розвитку - «Доповіді про промисловий 

розвиток» у розрізі вивчення глобальних проблем ресурсозабезпеченості 

[2011, с.146],  шляхів оптимізації матеріальних витрат на виробництво  [A19: 

2013, с.66-69], динаміки зайнятості та створення доданої вартості у 

високотехнологічних галузях в країнах з різним рівнем доходу [A19: 2013, 

с.60-62]. Спеціалістами ЮНІДО неодноразово розглядалось питання впливу 

прямих іноземних інвестицій на економічне зростання країн, що 

розвиваються шляхом залучення їх до системи міжнародного виробництва 

автомобільних ТНК [2009, с.112; A8, с.29-43; A18, с.13-17]. Окремі публікації 

ООН з промислового розвитку  містять також вичерпний макроекономічний 

аналіз впливу автомобільної промисловості на соціоекономічний розвиток 

В’єтнаму […], Тайланду […]  Індії  [...] та Білорусі […] . 

Саме на прикладі автомобільних корпорацій провідний  український 

вчений, фахівець у галузі міжнародних фінансів, професор Рогач О.І. 

розглядає історичний шлях розвитку ТНК, становлення системи 

міжнародного виробництва [1,с.43], досвід впровадження новітніх систем 

гнучкого виробництва в умовах глобальної трансформації світового 

господарства та міжнародних економічних відносин [1, с.142], наводить 

приклади щодо стратегій транснаціоналізації фірми (біхевіористичних 

стратегій ТНК) [1, с.268] та її організаційно-управлінської структури [1, 

с.274]. Яскрава поведінкова реакція корпорацій Toyota та Nissan вдало 

застосовується автором для емпіричного підтвердження теорії «наслідування 

конкурентів» [1,с.110]. В роботі «Транснаціональні корпорації» він відзначає, 

що за галузевою структурою операцій злиття та поглинання найбільша 

кількість укладених угод припадає на автомобільну галузь. Це пояснюється 

фактом суттєвої реструктуризації зазначеної галузі через існування 

надлишкових потужностей та відносно низького попиту на транспортні 



 
 

засоби. Крім того, численні емпирічні дослідження автора доводять, що 

більшість  транзакцій в автомобільній промисловості були горизонтальними, 

націленими на економіку масштабів, технологічну синергію, зростання 

ринкової сили, консолідацію бюджетів НДДКР, прискорення інноваційного 

процесу, усунення надлишкових потужностей [1, с. 191-192; 2, с. 123-124]. 

Вичерпний аналіз транскордонних злиттів та поглинань в 

автомобільній галузі містять публікації аудиторських компаній Deloitte, 

Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers та KPMG.  

Високу ділову активність автомобільних ТНК на ринку ЗіП аналітики 

PricewaterhouseCoopers відмітили ще на початку ХХІ століття. Збереження 

даного тренду протягом наступних 14 років підтверджують численні 

результати ex post аналізу транскордонних ЗіП у галузевому та 

регіональному розрізі [М1-М7], ex ante аналіз розвитку автомобільної 

промисловості світу [М1,с.11; М5,с.1; М7,с.4-6; А23], економічних регіонів 

[А20, А22] та окремих країн [А21]. Аналітики відзначають, що саме завдяки 

високим темпам нарощування обсягів транзакцій автомобільна галузь стала 

«найбільш глобальною галуззю» [2000, с.1]. 

Спеціалісти Deloitte також вважають, що «жодна інша промисловість 

не є такою глобалізованою, як автомобільна» [М8, с.1] та  наголошують на 

особливій ролі транскордонних злиттів та поглинань в структурних 

зрушеннях в автомобільній промисловості та в географічній дисперсії 

системи міжнародного виробництва ТНК [М9, с.1]. Зокрема, 

загальноприйнятою практикою щодо оцінювання стану бізнес-середовища 

автомобільних ТНК є  опитування топ-менеджерів підприємств 

автомобільної промисловості щодо обраних ними стратегій зарубіжної 

експансії та найближчих перспектив участі компанії в  укладенні угод злиття 

та поглинання [М10, с.17-20]. Аналогічне анкетування проводять також і 

аудитори Ernst&Young. Детальний аналіз отриманих відповідей та 

відповідний прогноз кон’юнктури глобального автомобільного ринку 



 
 

традиційно подається в аналітичній записці «Capital confidence barometer» 

[М11, с.2-11]. 

Професійна компанія M&A International Inc. займається вивченням 

особливостей транскордонних злиттів та поглинань в різних галузях 

промисловості.  Так, публікації містять не лише детальний огляд операцій 

ЗіП в окремих сегментах автомобільної промисловості та  різних регіонах 

світу [М12], а й опис якісних та кількісних параметрів укладених  угод злиття 

і поглинання протягом року [М12, с.16-17; М13, с.5-10]. 

Тезу про необхідність детального аналізу стану та перспектив розвитку 

автомобільної промисловості в інтересах добробуту нації висловлюють і 

спеціалісти Наукового центру соціальних досліджень Берліну. У своїй 

доповіді вони називають автомобільну галузь стратегічною, аргументуючи це 

високим рівнем зайнятості економічно активного населення Європи у 

процесі виробництва та післяпродажного обслуговування транспортних 

засобів. На жаль, відсутність ефективних методів та механізмів антиципації 

не дозволяє вчасно реагувати на об’єктивні процеси структурної 

трансформації автомобільної  промисловості та застосовувати відповідні 

заходи щодо усунення чи пом’якшення негативних наслідків у даній галузі, 

які можуть спровокувати дестабілізацію в межах усієї національної 

економіки [5, с. 1-6]. 

Реконфігурація ланцюгів постачання, перегляд основних засад 

планування виробництва, зміна філософії ведення бізнесу – такими, на думку 

дослідників Г.Максвела та С.Друмонда, є головні наслідки впливу світової 

економічної кризи на глобальну автомобільну промисловість. Основними 

детермінантами успішного посткризового розвитку галузі вчені називають 

посилення інноваційної складової продукції внаслідок застосування НДДКР 

та підвищення ергономічності системи виробництва в цілому [Gordan A. 

Maxwell, Stuart K. Drummond, с. 7-8]. 

Залежно від структури інноваційних стратегій автомобільних ТНК 

спеціалісти консалтингової компанії Oliver Wyman виділили шість 



 
 

інноваційних архетипів виробників комплексного обладнання (таблиця А2 

додатку А): творець брендів (BMW, Mercedes-Benz), швидкий імітатор 

(Daewoo, Hyundai), пристосуванець до масового ринку (Ford, General Motors), 

революціонери дизайну (Toyota, Volkswagen AG, оптимізатори виробничого 

циклу (Porsche, Hummer), спеціалісти з оптимізації виробничих витрат (Kia, 

Dacia). Для компаній-постачальників деталей та комплектуючих також 

можна виділити наступні інноваційні архетипи (таблиця А3 додатку А): 

радикальні інноватори (Siemens, VDO), функціональні збагачувачі (Gentex), 

системні інтегратори (ZF, Friedrichshafen), чемпіони виробничого процесу 

(ErlengKlinger), творці ніш (Elmos), проектувальники модулів (Brose) 

[A27,с.24-26].  

Становлення якісно нового етапу розвитку глобальної автомобільної 

промисловості посткризового періоду дослідники Копенгагенської Бізнес-

школи пов’язують із новим, інноваційним s-елементом інтенсивного 

зростання галузі - сталим розвитком (sustanaibility). Набуті під час 

попередніх революцій «фордизму», «ери General Motors» та «тойотизму» s-

елементи (scale, scope, speed – можливості, масштаб, швидкість), що 

розвинені автомобільними ТНК у неоднаковій мірі, забезпечують 

довгострокове зростання («світанок» - sunrise) або занепад («захід сонця» - 

sunset) національної промисловості. Майбутнє галузі спеціалісти бачать лише 

у дотриманні 4s-концепції, у гармонічному поєднанні усіх її елементів, що 

обов’язково приведе до розквіту глобальної автомобільної промисловості 

[А25, с.19-21; А18, с.1]. Аналіз виробничих стратегій провідних 

автомобільних корпорацій світу та відповідні сценарії розвитку їх 

промисловості представлений у таблиці А4 додатку А. 

Новим аксіологічним орієнтиром розвитку глобальної автомобільної 

промисловості експерти Наукового центру соціальних досліджень Берліну 

В.Канцлер та А. Кніе вважають «концепцію мобільності», або сталого 

зростання галузі, що передбачає виготовлення лише електричних 

транспортних засобів. Така стратегія, на переконання Канцлера та Кніе, 



 
 

дозволить об’єднати зусилля та віднайти інноваційні рішення,  стимулювати 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, сприяти 

впровадженню інноваційних рішень в автомобільній, енергетичній галузі, 

сфері інформаційних технологій та в секторі інфраструктури.  

Становлення нового економічного укладу в автомобільній галузі 

науковці пов’язують також зі зміною кількісних та якісних параметрів 

попиту на транспортні засоби, а значить і з необхідністю модифікації 

пропозиції відповідно до потреб споживачів.  [11, с.7-27]. 

У зв'язку з існуючими демографічними тенденціями – до збільшення 

кількості міського населення (до 2015 р. 40% населення проживатимуть у 

містах чисельністю понад 1 млн. чол., серед них 17% - в мегаполісі із 

населенням більше за 5 мільйонів),  старінням нації ( до 2020 р. середній вік 

покупця автомобіля збільшиться до 44 роки), основними напрямками 

впровадження інновацій стануть: спрощення  управління, експлуатації та 

обслуговування автомобіля, посилення вимог до ергономічності та 

екологічності транспортного засобу (до 2030 р. 25% випущених машин 

будуть пересуватися на екологічних видах палива, а 15% будуть мати 

гібридний двигун) [A30, с.16-18]. 

 

Рис. 1.2.3 Пріоритети в уподобаннях «зрілих» споживачів, 2009р., %. 

Джерело: [А24, с. 13] 

 



 
 

На думку представників аудиторської компанії McKinsey&Company, 

глобальна автомобільна промисловість зіштовхнеться з цілим рядом загроз та 

викликів внаслідок трансформації попиту та зміни уподобань споживачів. 

Це, по-перше, зростання постійних виробничих витрат, пов'язане із високими 

видатками на НДДКР та інноваційні рішення за незмінного рівня цін на 

кінцеву продукцію. По-друге, дивергенція у смаках та уподобаннях 

споживачів означає необхідність переорієнтації на ринки країн, що 

розвиваються (спеціалісти очікують зростання обсягів продажів в 

емерджентних країнах  з 50% у 2012 році до 60% у 2020). По-третє, 

становлення інформаційного суспільства означає зростання важливості 

запровадження інформаційних технологій  у процес виробництва та збуту 

автомобіля. По-четверте, зміна ролі постачальників деталей та 

комплектуючих у процесі створенні доданої вартості в межах глобальної  

автомобільної промисловості спричинила глибокі структурні зрушення [А28, 

с.9-10]. 

На основі вивчення уподобань найбільшого сегменту споживачів 

спеціалістами Deloitte було виокремлено три основні напрями розвитку 

глобальної автомобільної промисловості, що диктують уподобання 

споживачів: 

1. «Зелені» технології та перехід до застосування альтернативних 

видів палива. Вже сьогодні частка гібридних автомобілів та електрокарів в 

загальному обсязі транспортних засобів залишається досить високою. Так, 

наприклад, з 49,6 млн. автомобілів в Німеччині 1,5 тис. є електричними, а 

22,3 тис. автівок мають гібридний двигун. Слід наголосити на високій 

вартості таких транспортні засобів (вони на 10-15 тис. євро дорожчі за 

бензиновий аналог)  та наявності певних проблем при обслуговуванні еко-

автомобілів (необхідність у тривалій та частій підзарядці двигуна, 

нерозвинена інфраструктура  та обмежена кількість  станцій  підзарядки, 

дефіцит літій-іонних батарей, обмеження швидкості руху електромобіля до 

200 км/год); 



 
 

2. Від механізації до електронізації. Високотехнологічні системи 

обслуговування водіїв та пасажирів, цілодобова інформаційна підтримка,    

високоточні датчики контролю над технічним станом транспортного засобу, 

та інноваційні охоронні системи  роблять пересування більш 

комфортабельним та безпечним. Ще у 2007 році вартість електронного 

обладнання пасажирського автомобіля складала 20-30% його собівартості, до 

2010 року цей показник зріс до 40%, а у 2020 році, за підрахунками 

аналітиків, досягне 50%; 

3. Мобільність понад усе. Встановлено, що 80% економічно 

активного населення мають низький рівень доходів, однак мають потребу у 

персональному транспорті з мінімальною собівартістю, а значить із низькою 

технологічно-інноваційною складовою продукту. Такий автомобіль є також 

оптимальним варіантом для людей похилого віку (як прояв консервативності 

в уподобаннях, несприйняття  інновацій) та водіїв-новачків ( діє фактор 

ціни). Яскравим прикладом втілення таких потреб споживача є Tata Nano – 

модель, розроблена автомобільною ТНК Індії Tata Motors [A24, с.15-20]. 

 

Рис.1.2.4.  Сталий розвиток та його складові елементи  у  світовій автомобільній 

промисловості. 

Джерело: складено автором на основі [A24, с.15-20]. 

 

Ретроспективний аналіз автомобільної промисловості ФРН  в цілому 

дублює тенденції розвитку глобальної автомобільної промисловості, однак, 

на сучасному етапі національна стратегія економічного зростання галузі має 

свої особливості. Еволюцію автомобільної промисловості Німеччини  доктор 



 
 

економічних наук, професор Л.Пріс подає з позиції зміщення акцентів. Так, 

головним пріоритетом для першого періоду стало впровадження інновацій 

відносно автомобіля як кінцевого продукту, з 1980-х рр. основна увага була 

сконцентрована навколо технологій виробничого процесу. Розширення 

асортименту «великої автомобільної трійки» збіглось із початком третього 

етапу розвитку, і означало необхідність удосконалення маркетингових 

стратегій та підвищення ефективності корпоративного менеджменту [8, с.16-

17]. Людгер Пріс також вважав, що автомобільна промисловість була одною 

з найперших галузей, яка піддалася процесам інтернаціоналізації та 

глобалізації: так, у 1911 році автомобільна компанія Ford відкрила завод у 

м. Манчестері (Велика Британія), у 1930 р. – в Кельні (Німеччина); у 1929 

році американський General Motors викупив 80% акцій німецької компанії 

Opel, а у 50-х рр. ХХ ст. Volkswagen почав широкомасштабну зарубіжну 

експансію в Латинській Америці [A10, с.27].  На думку вченого, форсована 

інтернаціоналізація діяльності автомобільних компаній спричинила таку 

трансформацію внутрішньокорпоративних процесів створення продукту та 

його виробництва, що підприємства автомобільної промисловості ФРН 

перетворились з «орієнтованих на збут мультинаціональних концернів на 

транснаціональні корпорації» [Pries1999,c.17]. Рушійною силою 

транснаціоналізації автомобільної промисловості Німеччини Л. Пріс називав 

необхідність у «всеохоплюючій присутності продукту на стратегічно 

важливих ринках» [Pries 2000, c.673]. На думку науковця, протягом 90-тих 

рр. ХХ століття автомобільна промисловість ФРН пережила свій розквіт і 

була «найбільш конкурентоспроможною, динамічною та інноваційною 

промисловістю» [A31, с.132]  Саме з 90-тими роками науковець також 

асоціював втілення агресивної стратегії зарубіжної експансії усіма трьома 

провідними автомобільних ТНК ФРН – Volkswagen, Daimler-Benz та BMW 

[A31a, с.37-63; Pries2003, с.51-72]. Успіх на міжнародній арені Людгер Пріс 

пояснював так званою «німецькою бізнес-моделлю» автомобільних ТНК 

ФРН [A31, с.150]. 



 
 

Особливостям розвитку автомобільної промисловості ФРН присвячені 

також численні роботи професора Інституту світової економіки 

П.Нунненкампфа. В одному із своїх найперших досліджень науковець 

називає автомобільну промисловість «очільником глобалізаційних процесів» 

[A1, с.294], вказуючи на активні процеси фрагментації та диверсифікації 

виробництва транспортних засобів ТНК ФРН за рахунок залучення до 

глобального ланцюга створення вартості постачальників запасних частин, 

деталей та комплектуючих із країн, що мають низький рівень доходів [A31, 

с.314-315]. «Автомобільна промисловість опинилась на сонячній стороні 

глобалізації» [A7,с.40] - пише він,  а це значить, що її провідні гравці можуть 

отримувати численні вигоди від транскордонної діяльності. Гостру боротьбу 

національних виробників з виробниками з Азії, Латинської Америки, 

Південної та Центральної Європи за  можливість постачання запасних 

частин, деталей та комплектуючих до виробника кінцевого обладнання 

Нунненкампф називає «конкуренцією зсередини» [A2,с.69], і вважає, що це 

привело до популяризації аутсорсингу та переміщення кінцевого 

виробництва за кордон [A9, с.29]. На думку науковця, такий стан речей є 

природним, однак несе в собі загрози і виклики для національної економіки. 

Шляхом емпіричних досліджень Петер Нунненкампф у співавторстві з 

Юліусом Шпатцем приходить до висновку, що  зростаючі масштаби 

виробництва працемісткого товару (запасних частин, деталей та 

компонентів) низькокваліфікованою робочою силою у країнах з низьким 

доходом на душу населення знизило рівень зайнятості та доходи 

кваліфікованої робочої сили розвинених країнах базування автомобільних 

ТНК (США, ФРН, Японії) [A3,с.170]. Із інтенсивністю «конкуренції 

зсередини» науковець пов’язує також складнощі із працевлаштуванням 

низькокваліфікованої робочої сили в Німеччині [Spatz&Nunn 2003, c.83] 

На особливому значенні автомобільної промисловості для добробуту 

нації наголошували спеціалісти Інституту економічних досліджень Нижньої 

Саксонії та аналітики Центру європейських економічних досліджень. Так,за 



 
 

даними науковців,  на початку ХХІ ст. галузь характеризувалась найбільшою  

кількістю зайнятих та високою часткою доданої вартості в межах 

виробництва,  мала значні обсяги міжнародної торгівлі та високий показник 

прямих іноземних капіталовкладень, найбільші видатки на інноваційні 

НДДКР [A32, с.1-5]. Тому надзвичайно важливим є питання  моніторингу 

кон’юнктури автомобільного ринку. 

 Головним джерелом статистичної та аналітичної інформації щодо 

розвитку автомобільної промисловості ФРН є публікації Об’єднання 

німецьких автовиробників. Щорічний звіт Об’єднання, пілотний проект 

якого був опублікований у 1961 році [JB 61-62] містить вичерпний ex ante 

аналіз актуальних тенденцій розвитку автомобільної промисловості ФРН. 

Детальному вивченню в межах Звіту підлягають також  фінансові результати  

кінцевих виробників транспортних засобів та постачальників запасних 

частин, деталей та комплектуючих. Окрема увага приділяється  питанням 

інтернаціоналізації галузі, стратегіям зарубіжної експансії її економічних 

агентів та ролі ФРН у глобальній автомобільній промисловості, виходячи з 

оцінки участі німецьких автовиробників у міжнародній торгівлі та прямих 

іноземних капіталопотоках [JB 2010-14]. Спеціалізоване видання Об’єднання 

присвячене вивченню системи міжнародного виробництва ТНК ФРН та її 

географічній диверсифікації. На основі проведеного дослідження аналітики 

прийшли до висновку, що традиційно регіоном з найбільшою кількістю 

приймаючих країн є Європейський Союз, однак стратегічним місцем 

дислокації виробничих потужностей називають  Азію та Латинську Америку. 

Динамічна розбудова глобального ланцюга створення вартості припадає на 

такі локації, як Китай, Індія та Мексика [Auslandsaktiva, с.10-13]. 

Дослідженню перспектив розвитку німецької автомобільної 

промисловості присвячене дослідження Німецького банку. На думку автора, 

Е.Хеймана, закордонне виробництво ТНК ФРН автомобільної галузі 

збільшує локальний збут виготовленої продукції в приймаючій країні. 

Позитивну кореляцію між цими двома факторами дослідник пояснює  



 
 

психологічними факторами (такі продукти частіше споживаються місцевими 

споживачами, вони краще адаптовані до місцевого ринку), та економічними – 

як правило, переваги у зниженні собівартості продукції, підвищенні її 

конкурентоспроможності на місцевому ринку передбачають виконання 

вимог щодо вмісту (продукція має містити певну частку компонентів, 

виготовлених місцевими національними виробниками). Окрім того, таке 

впроваджене на теренах іншої країни виробництво дає можливість доступу 

автомобільних корпорацій ФРН до «закритих ринків» та  експорту до третьої 

країни за посередництва приймаючої [6, с.5]. 

На думку науковців фонду Фрідріха Еберта, автомобільна 

промисловість ФРН стоїть на порозі нової хвилі структурних зрушень [A33, 

с. 6-8]. Дійсно, дослідження вказують на те, що країни, які мають відносно 

високий рівень індустріалізації, постраждали від кризи набагато більше, ніж 

деіндустріалізовані країни [A34]. Наразі пріоритетними напрямом 

соціоекологічної політики ФРН майбутнього має стати становлення 

низьковуглецевої економіки та утвердження  концепції сталого розвитку в 

автомобільній промисловості [A35]. 

Отже, підвищений інтерес до закономірностей становлення та розвитку 

глобальної автомобільної промисловості пояснюється її ключовою роллю у 

світовому господарстві та міжнародних економічних відносинах. Кінцева 

продукція галузі – транспортні засоби – результат діяльності не тільки 

окремих суб’єктів автомобільної промисловості, а й спільної та злагодженої 

роботи майже усіх галузей первинного, вторинного та третинного секторів 

економіки. Саме тому автомобільна промисловість була та залишається 

основним локомотивом розвитку національної економіки та джерелом 

добробуту нації, а кон’юнктура автомобільного ринку – цінним орієнтиром 

та індикатором рівня розвитку господарства. Вивчення економічних ефектів 

від зростання цієї галузі становить значний науковий інтерес та велику 

практичну цінність. 



 
 

Автомобільна промисловість ХХ ст. як об’єкт дослідження дозволила 

зрозуміти істинні причини інтернаціоналізації, глобалізації та 

транснаціоналізації світової економіки, визначити стратегії залучення 

найменш розвинених країн до глобальної виробничої системи та сформувати 

дієвий інструментарій входу на нові ринки збуту. На прикладі 

ретроспективного аналізу автомобільної галузі можна прослідкувати 

трансформацію пріоритетів розвитку всієї промисловості – поступальне 

зміщення акцентів від масивних перетворень самого кінцевого продукту, 

трансформацій у системі виробництва як унікальної технології до активних 

процесів зарубіжної експансії шляхом розширення глобального ланцюга 

створення вартості транснаціональних корпорацій.  

Дослідження ефективності традиційного інструментарію входу на 

ринок в межах автомобільної промисловості – експортних операцій, 

ліцензування, стратегічних альянсів та спільних підприємств із місцевими 

компаніями, прямого іноземного інвестування – дозволило зробити умовивід 

про надзвичайну важливість правильного підбору метода входу на ринок, 

адекватного економічній ситуації в країні, що приймає. Досить часто 

виваженість та крайня обережність у процесі вибору даного інструментарію є 

вирішальним фактором успішності операцій зарубіжної експансії 

автомобільних транснаціональних корпорацій. Цю тезу наочно 

продемонстрував досвід DaimlerChrysler, де злиття німецької та 

американської ТНК не лише не мало позитивного економічного ефекту для 

новоствореної компанії, а й стало причиною зниження чистого прибутку 

кожної з корпорацій.  

В цілому, в автомобільній галузі найбільш популярними є такі методи 

входу на ринок, як стратегічні альянси, злиття та поглинання й інвестиції у 

нові проекти. Ступінь участі (залученості) місцевих підприємств у системі 

міжнародного виробництва визначає корпоративну стратегію та подальший 

напрям організації діяльності ТНК у країні, що приймає (обережна та 

агресивна локалізація). У свою чергу, залежно від обраного напряму 



 
 

інвестиційної політики, розвиток автомобільної промисловості країни-

акцептанта інвестицій відбувається за азійським та латиноамериканським 

сценарієм. Специфіка залучення найменш розвинених країн до глобального 

вартісного ланцюга полягає у виборі найбільш прийнятної моделі 

транснаціоналізації її автомобільної промисловості – шляхом 

імпортозаміщення продукції чи нарощення обсягів експортних операцій. 

На думку широких наукових кіл, автомобільна промисловість ХХІ ст. 

вступила в якісно новий етап свого розвитку. «Фордизм», ера «General 

Motors» і «тойотизм» дозволили створити потужну систему міжнародного 

виробництва, розширити асортимент продукції, покращити її якісні 

характеристики при одночасному підвищенні показників ефективності та 

масштабності виробництва, скороченні постійних витрат. В основі сучасних 

процесів трансформації автомобільної промисловості закладено дію 

принципів сталого розвитку – орієнтацію на економічність, екологічність та 

соціальну спрямованість продукту. Інтенсивне зростання галузі має 

відбутися і за рахунок використання інноваційних екологічних технологій 

виробництва, що, на думку спеціалістів, і є ключовим елементом її 

подальшого еволюційного розвитку. 

Численні дослідження засвідчують, що різниця у підходах до способу 

виробництва транспортних засобів стане причиною поляризації в галузі – 

динамічне зростання («світанок») автомобільної промисловості Південної 

півкулі забезпечуватимуть застосування гібридних та «зелених» технологій, в 

той час як кризові явища та занепад («захід») в окремих корпораціях 

Північної Півкулі стануть логічним наслідком використання традиційних 

технологій виробництва та відсутністю інноваційного підходу до 

конструювання, моделювання та створення автомобілів. Наукова картина 

глобальної автомобільної промисловості була істотно доповнена 

структуризацією та конкретизацією інноваційних архетипів виробників 

комплексного обладнання та постачальників запасних частин, деталей та 



 
 

комплектуючих, які підтверджують тезу про становлення нових 

аксіологічних орієнтирів та широкомасштабну бізнес-революцію в галузі. 

Модифікація глобальної автомобільної промисловості буде спричинена 

також суттєвими видозмінами (трансформаціями) в уподобаннях кінцевого 

споживача, пов’язаних із актуальними соціодемографічними тенденціями – 

старінням нації та збільшення кількості міського населення. Відтак, 

екологічність, економічність та простота в управлінні стануть головними 

вимогами до транспорту наступного покоління. 

Глибокий науковий інтерес академічних кіл до розвитку автомобільної 

промисловості Німеччини пояснювався її крайньою значимістю для 

міжнародної економіки в цілому. Саме ця галузь ФРН стала чи не однією з 

найперших, що вже на початку ХХ століття вдалась до активної зарубіжної 

експансії привабливих ринків збуту, однак, не за рахунок простих 

експортних операцій, а за допомогою прямого іноземного інвестування та 

розширення системи виробництва за кордоном. Така німецька бізнес-модель 

розвитку автомобільної промисловості призвела до того, що орієнтовані на 

збільшення обсягів реалізації багатонаціональні підприємства ФРН 

перетворились на транснаціональні корпорації із потужною мережею філій, 

дочірніх компаній та асоційованих підприємств, їх кінцева продукція набула 

ознак високоякісного та конкурентоспроможного товару світового рівня, а 

сама галузь отримала статус прогресивної та стратегічної на рівні світового 

господарства.  

1.3 Специфіка транснаціоналізації автомобільної промисловості 

Глобальна автомобільна промисловість – основний локомотив розвитку 

міжнародної економіки та світового господарства. Автомобільна індустрія, 

як високотехнологічна галузь обробної промисловості, має одну із 

найбільших часток у створенні доданої вартості – від 3% у країнах із 

показником ВВП на душу населення до 1 тис. дол.,  до 11% у 

високорозвинених країнах з аналогічним показником у 40 тис. дол. [A19, 

c.13].  Висока частка експорту автомобільної продукції в окремих країнах ( 



 
 

наприклад,  ФРН - 18%, Японія - 17% , Бразилія  - 6%,  Індія  - 5% )  дозволяє 

поповнити бюджет не лише за рахунок доходу від зовнішніх валютних 

операцій, а й від сплати податків: так, протягом 2012 року в Японії було 

сплачено податків на суму понад  7,72 млрд. дол. (10% загальних 

надходжень),  в США – 135 млрд. дол. (включаючи 13% державного податку 

та 2% федерального податку),  в Індії цей показник становить 7-8% загальних 

податкових надходжень [A14, c.2-3]. Один інвестований у розвиток 

автомобільної промисловості долар автоматично збільшує валовий 

внутрішній продукт країни на 3 долари [A30, c.14??]. 

Сучасній автомобільній промисловості притаманна велика кількість 

міжсекторальних виробничих зв’язків. Високий рівень мультиплікативності  

– показник у 2,2 – вказує на значну кореляцію між динамікою автомобільної 

промисловості та економічним зростанням в інших галузях. Це і не дивно, 

оскільки сучасний автомобіль складається в середньому майже з 10 тис., а 

іноді й із 12,5 тис. деталей різноманітного складу та призначення  [А33,c.16] 

(для порівняння: у 1965 році модель Volkswagen Käfer мала 4893 деталі, а у 

1988 році Volkswagen Golf складався з 6843 комплектуючих)  [А39, c.21-22]. 

Тому,  при створенні одного робочого місця в автомобільній промисловості 

автоматично виникає потреба у 10 додаткових робочих місць в суміжних 

галузях первинного та вторинного сектору економіки – гірнича 

промисловість, металургія, нафтохімічна галузь, скляна, текстильна та 

радіоелектронна промисловість) й третинного сектору невідчутних товарів, 

що надає  фінансові, логістичні та рекламні послуги, а також включає 

післяпродажне обслуговування автомобіля, вторинний ринок транспортних 

засобів, а також їх лізинг та оренда) [А30, с.12]. 

Рисунок, представлений у додатку А3,  яскраво демонструє кількісний 

та якісний склад економічно активного населення ЄС-27, чия професійна 

діяльність прямо чи опосередковано пов’язана із автомобільною галуззю. 

Загалом, в автомобільній промисловості країн Європейського Союзу 

сконцентровано понад 5,8% економічно активного населення (12,7 млн. чол.). 



 
 

Це майже 10,3% від усієї робочої сили, зайнятої на виробництві – 30,4 млн. 

чол. З них 2,2 млн. чол. (7,4%) займаються безпосередньо виготовленням 

транспортних засобів, а інші 0,9 млн. робітників (2,9%) зайняті у процесі 

виготовлення запасних частин, деталей та комплектуючих [L3, c. 31]. 

 

Рис. 1.3.1. Мультиплікативний ефект від зростання автомобільної 

промисловості Південної Кореї, 2002-2012 рр. 

Джерело: [A14, c.3-4]. 

 

Чудово ілюструє тезу про високий мультиплікативний ефект галузі та 

міцні міжгалузеві виробничі зв’язки «економічне диво» в Південній Кореї, 

коли масовані прямі іноземні інвестиції в автомобільну промисловість (40% 

всіх капіталовкладень у 2001 р.) дозволили подолати негативні наслідки 

Азійської фінансової кризи 1997 року й перетворили країну на п’ятого 

найбільшого виробника транспортних засобів у світі. Таким чином, обсяг 

виробництва корейських автомобілів збільшився майже у 1,5 рази, а продажі 

компонентів, деталей та комплектуючих зросли майже у 3 рази. Це стало 

головною передумовою інтенсивного розвитку металургії, обсяги реалізації 

якої збільшились з 55 тис. т у 2000 році до 210 тис. т у 2012 р.  

Як результат, виробниками комплексного обладнання (транспортних 

засобів)  Південної Кореї станом на 2011 рік було створено майже 270 тис. 

додаткових робочих місць,  підприємствами із виробництва запасних частин, 

деталей та комплектуючих – 120 тис., в суміжних  та підтримуючих галузях 



 
 

цей показник перевищив 1,3 млн. Таким чином, кількість зайнятих в 

автомобільній промисловості протягом 2000-2012 рр. збільшилась в 5 разів 

до 1,7 млн. робітників та становила 7% загальної кількості економічно 

активного населення країни [A14,c.3-5]. 

Рис. 1.3.2. Структура прямої та непрямої зайнятості в автомобільній 

промисловості Південної Кореї, 2011 р., тис. чол.,% 

Джерело: [A14, c.3-4]. 

 

Незаперечний факт високого ступеня взаємозалежності та 

взаємопов’язаності різних секторів економіки в межах системи міжнародного 

виробництва автомобільної промисловості на глобальному рівні наочно 

продемонструвала світова економічна та фінансова криза 2007-2009 рр. Так, 

падіння обсягів продажів нових транспортних засобів американськими 

споживачами дестабілізувала не лише автомобільну промисловість США, 

Німеччини та Японії, а й серйозно вплинула на обробну промисловість 

багатьох країн – постачальників деталей та компонентів, наприклад, Ліберії, 

що є основним постачальником гуми для виробництва шин [International 

Labour Organization, с.70-72]. 

Отже, вивчення специфіки транснаціоналізації та глобалізації 

автомобільної промисловості, безперечно, має велику наукову та практичну 

цінність, адже дозволить визначити основні тенденції та пріоритетні напрями 



 
 

розвитку галузі, встановити причинно-наслідковий зв'язок послідовних 

трансформацій, окреслити характер міжсуб’єктних відносин, відзначити 

стратегічні орієнтири розширення системи міжнародного виробництва та 

причини реконфігурацій глобального ланцюга створення вартості. Отримані 

знання дозволять адекватно реагувати на загрози, виклики та перспективи 

для світового господарства та міжнародних економічних відносин, що несе в 

собі транскордонна діяльність економічних суб’єктів глобальної 

автомобільної промисловості.  

Інтернаціоналізація автомобільної промисловості, активна зарубіжна 

експансія та делокалізація активів основних її економічних суб’єктів за 

рахунок розширення глобального вартісного ланцюга, поступальна 

трансформація  міжнародних фірм у нову, більш досконалу організаційну 

форму  ведення бізнесу –  у транснаціональні корпорації,  привело до зміни 

ієрархічної моделі та архітектури автомобільної галузі.  

Класична таксономія економічних суб’єктів глобальної автомобільної 

промисловості початку ХХІ століття мала наступний вигляд: 

1. Виробники комплексного обладнання – транспортних засобів  

(Original parts manufacturers - OEM), що контролюють майже 80% 

загальносвітового виробництва транспортних засобів і справляють істотний 

вплив на кон’юнктуру глобальної автомобільної промисловості (General 

Motors Corp., Ford Motor Co., Daimler AG, Toyota Motor Corp.., Volkswagen 

AG, Honda Motor Co., Renault-Nissan, PSA); 

2. Модульні постачальники (системні інтегратори) Tier-1 є 

безпосередніми постачальниками комплексних систем для виробників 

комплексного обладнання на основі міжфірмових контрактів. Це фінансово 

незалежні компанії, що мають високий інноваційний потенціал та значні 

виробничі потужності. Це, як правило, виробники електронних систем 

обслуговування автомобіля або деталей його внутрішнього інтер’єру 

(Continental AG, Robert Bosch GmbH, Delphi Corporation, Johnson Controls, 



 
 

Michelin Group, Lisa Draxlmaier, Valeo, BOS Automotive, Valvetek, Johnson 

Controls, Sumitomo Electric Industries Ltd, TRW Automotive, Leoni ); 

3. Постачальники окремих компонентів (прямі постачальники Tier-

2) займаються виготовленням окремих складових комплексних систем, 

спроектованих виробниками Tier-1 (наприклад, компанії Coficab та ContiTech 

AG); 

4. Постачальники деталей та стандартизованих компонентів 

(непрямі постачальники) Tier-3 - це, в основному, невеликі місцеві компанії, 

що не займаються виробництвом специфічної продукції, а виготовляють 

окремі товари широкого вжитку – елементи з текстилю, металу, пластмаси 

тощо (SPUMOTIM, Nefer Prod, Interpart) [A26]. 

Традиційна система виробництва транспортних засобів в автомобільній 

промисловості мала вигляд вертикального ланцюжка, в якому рух 

субпродуктів відбувався у напрямку до виробника комплексного обладнання 

від усіх категорій постачальників у режимі just-in-time. Як правило, це були 

незалежні між собою операції, які контролювала та координувала корпорація 

– виробник транспортних засобів. Логічно, що саме на цих економічних 

акторів глобальної автомобільної промисловості початку ХХІ століття 

припадало близько 35% обсягів виробництва даної сфери світового 

господарства. 

Велика кількість хаотичних зв’язків із постачальниками різних рівнів, 

недосконалість логістичної мережі та наявність часового лагу в постачанні 

окремих деталей та компонентів суттєво знижувала ефективність роботи 

виробників кінцевого обладнання. Впровадження інновацій за такої системи 

міжнародного виробництва було надзвичайно тривалим, трудомістким та  

затратним  процесом. Поступове ускладнення технологій виробництва 

транспортних засобів виявило значні недоліки в управлінні мережею 

постачальників і фактично констатувало недієздатність такої моделі 

економічних відносин в автомобільній промисловості. Таким чином, 

оптимізація роботи виробничої системи автомобільної промисловості 



 
 

вимагало спрощення взаємовідносин між виробником та постачальником, 

редукції окремих ланок глобального ланцюга створення вартості, чіткості, 

злагодженості і транспарентності в його управлінні, а значить, й 

упорядкування та конкретизації функціонального призначення кожного його 

складового елемента.  

Поступальна структурна трансформація галузі, спричинена прагненням 

до підвищення ефективності та оптимізації процесів виробництва в межах 

глобальної автомобільної галузі, значно посилила роль постачальників 

найвищої категорії рівня Tier-1, оскільки саме ці економічні агенти стали 

буферною зоною між виробниками кінцевого обладнання та 

постачальниками нижчих рівнів. Системні інтегратори виготовляли та 

реалізовували комплексні системи та цілісні модулі для потреб виробника 

транспортних засобів, а також контролювали діяльність постачальників 

дрібних частин, деталей та окремих компонентів. Таким чином, кінцевий 

продукт постачальників рівня Tier-1 був результатом роботи потужного 

вартісного ланцюга ієрархічного типу, до складу якого входили 

постачальники нижчого рівня. Це означало повну відповідальність 

постачальника перед кінцевими виробниками транспортних засобів не тільки 

за якість збірки власних модульних систем, а і за конкурентоспроможність 

продукції постачальників окремих компонентів нижчих рівнів,  їх своєчасну 

та якісну комплексну збірку у безпосередній близькості до монтажу 

транспортних засобів [A8, с.19-21].  Чітка координація, централізація 

управління процесом виробництва  субпродуктів, безперечно, позитивно 

позначилось на інтенсивності роботи автомобільної промисловості в цілому 

та ефективності кожного його економічного суб’єкта. Для виробника 

кінцевого обладнання системні інтегратори стали важливим стратегічним 

партнером, які дозволили уникнути обтяження виробничої системи великою 

кількістю неефективних зовнішніх зв’язків, контролювати розширення 

внутрішньокорпоративної мережі (скоротити кількість логістичних центрів 



 
 

та задіяних каналів поставки продукції), знизити загальні видатки та сприяти 

нагромадженню капіталу транснаціональними корпораціями.    

Збільшення обсягів транскордонних операцій та створення глобальних 

денаціоналізованих мереж виробництва постачальниками Tier-1 стало 

основною передумовою виокремлення (появи) нового типу гравців на 

автомобільному ринку – глобальних мега-постачальників Tier-0,5.  По суті, ці 

економічні суб’єкти є більш всеосяжними та географічно диверсифікованими 

системними інтеграторами та постачальниками компонентів [A8,с.22]. 

Відтак, співробітництво виробника кінцевого обладнання та постачальника 

перейшов на новий, глобальний економічний рівень, що дозволило отримати 

суттєві переваги для кожного економічного суб’єкта автомобільної 

промисловості.  

Слід підкреслити, що глобальні мега-постачальники, як і 

постачальники категорії Tier-1, мали міцні усталені виробничі зв’язки із 

постачальниками нижчих рівнів, однак характеризувались унікально високим 

ступенем конвергенції із виробниками кінцевої продукції. Саме вони були 

сполучним елементом між економічними суб’єктами автомобільної 

промисловості, що знаходились на різних рівнях економіки - між  кінцевими 

виробниками, що діяли  на мета- та мегарівні економіки, та постачальниками  

катеорії Tier-1, Tier-2, Tier-3, які активно функціонували у мікро- та 

мезосередовищі світового господарства.  [A26, с.3].  

За підрахунками науковців, на долю виробників кінцевого обладнання 

та їх мега-постачальників припадає лише п’ята частина обсягів виробництва 

глобальної автомобільної промисловості, однак саме в площині цих 

економічних відносин відбувались та відбуваються  найважливіші 

трансформації глобальної автомобільної промисловості ХХІ століття.  

 



 
 

 

Рис.1.3.3. Архітектура глобальної автомобільної промисловості ХХІ ст.   

Джерело: складено автором на основі[А39, с. 27] 

Автомобільна промисловість стала першою галуззю, в якій виробники 

транспортних засобів делегували повноваження щодо НДДКР, дизайну та 

інжинірингу своїм глобальним  мега-постачальникам [A8, с.19-21]. Як 

відомо, глобальна автомобільна промисловість є високотехнологічною та 

наукомісткою галуззю. Станом на 2011 рік, на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи було витрачено понад  108 млн. дол.,  більше 

вкладали лише у фармацевтичну та ІТ-галузь – 120 та 111 млн. дол. 

відповідно. Традиційно, частка видатків на інновації в автомобільній галузі є 

досить високою: у 2013 році  цей показник Європейському Союзі та Японії 

становив чверть від усіх капіталовкладень у наукові розробки. Кількість 

запатентованих винаходів, пов’язаних із механічними транспортними 

засобами того ж року склала 10 568 штук, з яких 54,3% належало резидентам 

ЄС, 24,5%  - Японії, та 12,3% - США [L3, c.24-25]. Процес запровадження 

інноваційних рішень в автомобільній промисловості є надзвичайно 

довготривалим, складним та дорогим. Нові конструкції транспортних засобів 

зазвичай вимагають більше 30 тис. інженерних годин і від трьох до п'яти 

років для їх завершення, а також кілька мільярдів доларів початкових 

вкладень [Sturgeon, Van Biesebroeck, and Gereffi 2008]. При цьому 40% усіх 



 
 

видатків на НДДКР припадає на наукові розробки, що ніколи не втілюються 

у життя чи не використовуються у серійному виробництві; на ринку 

купується лише одна з шести запропонованих інновацій [A27, с.11].  

Впровадження інновацій в автомобільній промисловості, що включає 

не тільки інтерес до процесу та модифікації самого кінцевого продукту 

(функціональні інновації),  а й питання удосконалення процесу його 

виробництва (інновації видатків) [A30,с.17-18] вимагає системності та 

комплексного підходу, а також означає застосування широкого спектру 

планомірних заходів, які стосуються постачальників усіх рівнів та категорій, 

від виробників дрібновузлових деталей до системних інтеграторів. Відтак, 

мова йде про перехід від одиничних до системних трансформацій.  

Наприклад,  інноваційна система безпеки Mercedes Pre-Safe, що 

встановлюється на автомобілях корпорації Daimler AG, містить не тільки 

ремені та подушки безпеки, а й електронні датчики контролю посадки, та 

інші компоненти активного та пасивного захисту [A30,с.17]. Наразі 

приблизно 90% інновацій в автомобільній промисловості стосувались 

електроніки та програмного забезпечення управління автомобілем. Так, 

наприклад, до 2020 року очікується перехід на електронізований тип  

трансмісійної системи [A28, с.16]. 

Тож глобальні мега-постачальники стали не тільки головним та єдиним  

координаційним центром запровадження інновацій в усій автомобільній 

промисловості, що потребувало узгодження майже із кожним економічним 

суб’єктом ланки глобального ланцюга створення вартості. Велика кількість 

набутих у процесі  успішного застосування результатів наукових розробок на 

кожному етапі виробництва транспортних засобів вертикальних, 

горизонтальних та діагональних виробничих зв’язків із виробниками різної 

категорії та спеціалізації (подекуди навіть із суміжних галузей) дозволила їм 

перетворитись на ініціатора масштабних перетворень в галузі, на 

самостійний потужний центр науково-дослідних та дослідно-

конструкторських розробок. Очікується, що у зв’язку з цим видатки на 



 
 

НДДКР постачальників деталей та компонентів до 2025 року зростуть з 31% 

до 36%, а видатки виробників комплексного обладнання  знизяться з 60% до 

47%; компанії, що надають послуги інжинірингу також зможуть наростити 

цей показник до 2025 майже вдвічі – з 9% до 17%. Таким чином, частка 

постачальників деталей та компонентів у створенні вартості в межах  

автомобільної промисловості зросте з 65 до 71%, а доля виробників 

комплексного обладнання впаде відповідно до 29% [A29, с.10].  

Цікаво, що видатки НДДКР на зміну екстер’єру та форми кузова 

скоротяться до 6% (-1%), а  компанії-постачальники агрегатів та двигунів для 

транспортних засобів покращать фінансування інновацій на 2,3% (з 110 до 

150 млрд. євро). Видатки на удосконалення  деталей та компонентів інтер’єру 

автомобіля зростатимуть менш ніж на 2% щорічно. Постачальники 

електронних систем обслуговування безпрецедентно збільшать інвестиції в 

інновації на 20% щорічно [A29,с.10]. Очікуване зміщення компетенції у 

виробництві модульних систем від виробників кінцевого обладнання до 

глобальних постачальників у часовому горизонті 2002-2025 рр. 

проілюстровано на рис. 1.3.4. 

 

Рис. 1.3.4. Зміщення компетенції у виробництві модульних систем від 

виробників комплексного обладнання до глобальних постачальників, 2002, 2012 та 

прогноз на 2025 рр.  

Джерело: [JB 13,c. 37].  



 
 

Глобалізація діяльності мега-постачальників як  нових, надпотужних 

суб’єктів автомобільної промисловості, стали поштовхом до активної 

зарубіжної експансії та освоєння нових ринків збуту продукції. Специфіка  

інтернаціоналізації діяльності цих постачальників полягала в тому, що, 

будучи залежними від попиту виробників комплексного обладнання, вони 

повністю дублювали  географічну конфігурацію глобального ланцюга 

створення вартості автомобільних ТНК з метою налагодження 

співробітництва безпосередньо на місці збуту кінцевої продукції [A8, с.23-

24]. Така біхевіористична концепція розвитку системи міжнародного 

виробництва мега-постачальників отримала назву «слідування за місцем 

збуту» (follow sourcing).  

Від самої першої спроби входу автомобільних корпорацій на ринок 

приймаючих країн, стратегічні модульні виробники були змушені слідувати 

за виробником кінцевого обладнання [A36, с. 95-96], оскільки організація 

повного циклу виробництва ТНК на регіональному рівні вимагала 

присутності перевірених постачальників якісних субпродуктів І категорії, 

місцеві ж виробники мали недостатній рівень досвіду та кваліфікації робочої 

сили  для участі у виробництві німецьких транспортних засобів 

[Sturgeon&Florida 2004]. Така система економічних відносин між виробником 

і постачальником була і є взаємовигідною, оскільки виробники комплексного 

обладнання  задовольняли потребу в продукції належного рівня та якості, а 

постачальники отримували гарантований ареал збуту та обсяг реалізації.  

Доведено, що обсяг доходів постачальників на ринку приймаючих 

країн залежить від рівня ділової активності на ньому автомобільних 

виробників – компаньйонів. Регіональна структура доходів 100 найбільших 

постачальників глобальної автомобільної промисловості зображена на 

рисунку А4 додатку А. 

Якщо порівняти доходи виробника та постачальника німецького 

походження  в різних приймаючих країнах та регіонах, прийдемо до 

наступних висновків. Так, найвищий рівень доходів постачальників (63%) 



 
 

зафіксовано в країнах Європейського Союзу, де сконцентровано 91% усіх 

виробничих потужностей ТНК ФРН. Країни Північної Америки, де 

розташовано  351 об’єкт, тобто 20 % усіх виробничих точок автокорпорацій 

Німеччини, забезпечують постачальникам 30 % доходу. Азійський регіон,  

стратегічне місце локалізації виробничих потужностей ТНК ФРН (400 

об’єктів та 24% зарубіжних активів) як перспективний ринок збуту ще у 

докризовий період давав глобальним постачальникам  13% прибутку [A40, 

c.10; A45,с.5]. На посилення економічної залежності між виробниками 

кінцевого обладнання та постачальниками найвищої категорії однієї країни 

базування вказують їх значні обсяги двосторонньої торгівлі у міжнародному 

масштабі. Наприклад, протягом 2012 року ТНК Volkswagen AG закупила у 

системних інтеграторів німецького походження  деталей, комплектуючих та 

запасних частин на суму понад 128,7 млрд. євро [A4,c.2] 

Цікавим кейсовим випадком слідування за джерелом постачання є 

приклад присутності  глобальних постачальників на ринку Індії як 

стратегічного для автомобільних ТНК ФРН.  У безпосередній близькості до 

виробничих потужностей Volkswagen AG та Daimler AG – у  кластері Пуна – 

розташована значна кількість постачальників німецького походження. З 2007 

року це Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, постачальник електронних та 

механічних систем закриття дверей, доступу до кермування автомобілем, а 

також дверних ручок, задньої частини кузова, з 2010 –  Hirschvogel 

Automotive Group – виробник громіздких деталей зі сталі та алюмінію, один 

із найбільших роботодавців серед німецьких постачальників, що створив в 

Індії близько  4 тис. робочих місць. З 2013 року виробництво систем 

постачання палива в кластері Пуна здійснює німецька компанія Kayser 

Automotive Systems GmbH.   Універсальний постачальник гнучких елементів 

металу Witzenmann GmbH має 23 виробничі точки у 18 країнах світу, в тому 

числі  з 2001 року, виробничі потужності компанії знаходяться в м. Ченнай 

(місце дислокації корпорації BMW), де здійснюється виробництво 

комплектуючих та частини для виробництва автомобілів та в м. Калькутта, де 



 
 

виробляються деталі загального призначення. Враховуючи високий попит на 

дану продукцію та необхідність розширення системи виробництва, 

найближчим часом планується створення спільного підприємства з 

локальними компаніями. Ще один глобальний мега-постачальник рідин та 

мастил Bizol, а також виробник литих деталей ACTech GmbH розпочали 

роботу на  автомобільному ринку Індії в поточному році. З 2010 року існує 

спільне підприємство німецько-індійське підприємство Divekar Wallstabe & 

Schneider Precision Seals Pvt. Ltd, виробник ущільнювачів та прокладок.  

Найближчим часом планує входити на ринок німецька компанія Scherdel 

GmbH, що займається виготовленням інструментів промислового обладнання 

та машинобудування, техніки для обробки поверхонь, фугувальних машин  

для потреб автомобільної промисловості [А42, с. 4-5].  

Слідування за місцем збуту продукції та присутність мега-

постачальників на стратегічно важливих ринках виробників комплексного 

обладнання було передумовою організації повного циклу виробництва «в 

межах окремої нації та між самими регіонами» [Vickery 1996, c.157]. 

Відверта протекціоністська політика імпортозаміщення країн з високою 

інвестиційною привабливістю, волатильність валютних курсів та високі 

транспортні видатки [А24, с.3] мотивували автомобільні ТНК створювати 

виробничі потужності безпосередньо на місці збуту продукції, за 

обов’язкової умови присутності стратегічних постачальників із країни 

базування. Варто зазначити, що інтенсивна міжрегіональна торгівля в 

автомобільній промисловості відбувається у сфері субпродуктів, в той час як 

готові транспортні засоби користуються популярністю в інтрарегіональному 

масштабі [A43, с.211]. На думку спеціалістів, регіональний характер системи 

міжнародного виробництва автомобільних ТНК призведе і до трансформації 

структури міжнародної торгівлі – у 2020 році ввозити та вивозити будуть в 

основному готові до експлуатації автомобілі, а не деталі та комплектуючі 

[A24, с.3]. 



 
 

Таким чином, повноцінний виробничий цикл мав локальний характер і 

був замкнений довкола вже сформованих зрілих ринків США та Європи та 

ринків із високим потенціалом розвитку автомобільної промисловості – у  

Бразилії, Китаї та Індії [A43,с.210-211], або в рамках окремих торгових 

блоків – НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР та Європейського Союзу [A24, с.3].  

В межах регіону виробничі потужності поступово зміщувались на користь 

країн з більш низькими експлуатаційними витратами: до південної частини 

Сполучених Штатів і Мексики в Північній Америці, Іспанії та Східної 

Європи в Європейському Союзі та до Південно-Східної Азії і Китаю в Азії 

[A43, с.210-211].  

І хоча поки що в автомобільній галузі спостерігається домінування 

традиційного устрою системи міжнародного виробництва, за якого центри  

НДДКР та інновацій в межах автомобільних корпорацій знаходяться у 

розвинених країнах базування, у той час як основні виробничі потужності, 

внаслідок домовленостей щодо лібералізації міжнародної торгівлі (GATTS) і 

транскордонного руху капіталу (TRIMS) серед країн-учасниць Світової 

організації торгівлі, передислоковані в країни, що розвиваються [A43, с.212], 

прослідковується стійка тенденція до непропорційного збільшення 

капіталовкладень у наукові розробки зарубіжних та вітчизняних точок ТНК 

на 14% (до 10,2 млрд. євро) та 6 % відповідно, як це сталось в німецьких 

автокорпораціях [JB14, с.17].  На думку автора, слід очікувати поступову 

передислокацію інноваційних центрів автомобільних корпорацій до 

емерджентних країн з високим потенціалом розвитку ринку, як то до 

Південної Кореї чи Індії – країн, що демонструють один із найбільших темпів 

зростання автомобільної промисловості у поєднанні із високим 

платоспроможним попитом на ненасиченому ринку транспортних засобів.  

Отже, глобальний характер операцій в автомобільній промисловості 

успішно поєднувався із незалежністю виробничої системи у певному регіоні. 

Глокалізація ланцюга створення вартості стала домінуючою тенденцією 

розвитку автомобільної промисловості на сучасному етапі [A8, с.2].  



 
 

Міцні взаємозв’язки між виробниками кінцевого обладнання та 

системними інтеграторами стали основною причиною консолідації та 

глобалізації бази постачання деталей, комплектуючих та запасних частин 

[Sturgeon and Lester 2004; А43,с.212]. Станом на 1998 рік, на глобальному 

автомобільному ринку було задіяно 30 тис. постачальників різних рівнів та 

категорій, десять років потому їх залишилось вже 4 тис. Підраховано, що до 

середини ХХІ ст. кількість постачальників знизиться до 26, і це будуть саме 

мега-постачальники рівня Tier-0,5 [А2,с.4-5]. Беззаперечний факт зростання 

ступеня концентрації глобальної автомобільної промисловості демонструє і 

тенденція до консолідації серед виробників кінцевого обладнання. На 

початок ХХІ ст., на 13 найбільших ТНК з щорічними обсягами виробництва 

понад 1 млн. автомобілів, припадало 87% загальносвітового виробництва 

транспортних засобів [A8,с.5], 75% з яких контролювалося шістьма ТНК 

[A30,с.16]. Підраховано, що на середину другої декади ХХІ ст. кількість 

провідних виробників транспортних засобів скоротиться до 10, на які вже 

припадатиме  77%  загальносвітового виробництва [A4, с.2], а до 2020 року ці 

10 ТНК, сконцентровані на шести регіональних ринках ЄС, США. Японії, 

Китаю, Індії та Кореї, вироблятимуть 90% обсягу виробництва глобальної 

автомобільної промисловості [A24, с.2]. Про незворотні процеси консолідації 

серед провідних виробників автомобільної промисловості свідчать також 

активні переговори щодо  укладення Угоди щодо трансатлантичної торгівлі 

та інвестиційного співробітництва  між Європейським Союзом та США, 

національні виробники яких вже на сьогодні контролюють 40% 

загальносвітового випуску легкових транспортних засобів. Пунктом 1 Угоди 

передбачається також уніфікація технічних стандартів щодо виготовлення 

автомобілів для партнерських ринків і навіть можливе спільне використання 

єдиних автомобільних платформ, що дозволить зекономити мільярдні 

ресурси корпорацій [Jb13, с.47, JB14, c.42]. 

Стрімке скорочення кількості автомобільних платформ при 

одночасному збільшенні автомобільних марок, що виготовляються на їх 



 
 

основі – ще один важливий індикатор трансформацій у промисловості, 

спричинене активним співробітництвом між виробниками кінцевого 

обладнання та глобальними мега-постачальниками у сфері  НДДКР [Vickery, 

c.191; A2,с.6]. Так, наприклад,  Porsche Cayen, Volkswagen Touareg I та Audi 

Q7, що належать до однієї корпорації Volkswagen AG,  мають одну 

платформу PL71 [A24]. Партнерство на основі єдиних платформ дозволяє 

суттєво скоротити видатки на інновації виробників та спростити процес їх 

впровадження у постачальників. 

 
 

Рис. 1.3.5 Кількість автомобільних платформ та марок транспортних засобів, 

що виготовляються на їх основі,  1997,2003, 2009 та прогноз на 2015 рік, шт. 

Джерело: [A24, с.7] 

 

В цілому, консолідація у глобальній автомобільній промисловості, 

окрім суттєвого скорочення кількості економічних суб’єктів на ринку, 

редукції неефективних ланок глобального вартісного ланцюга, оптимізації 

системи виробництва призвела також до посилення спеціалізації 

постачальників. Відтепер, маючи одну платформу для виготовлення 

транспортних засобів, виробник, залежно від марки автомобіля, 

використовує певний «набір» постачальників, які обслуговують конкретну 

модель та створюють унікальну конфігурацію його технічних характеристик. 

Фрагментація технологічних ланцюгів стала можливою завдяки кооперації 

виробників кінцевого обладнання із декількома спеціалізованими 

глобальними мега-постачальниками.   



 
 

Так, наприклад,  китайська корпорація Chery в питаннях дизайну своїх 

автомобілів співпрацює з італійськими Pininfarina та Italdesign, (що є також і 

проектувальниками автомобілів Ferrari, Maseratti, Alfa Romeo),  додаткові 

інженерно - конструкторські роботи виконуються на умовах  аутсорсингу в 

Lotus Engineering і MIRA у Великій Британії та  Porsche Engineering в 

Німеччині та Австрії. Поставки бензинових і дизельних двигунів для Chery 

здійснює AVL з Австрії. Heuliez із Франції поставляє жорсткі конструкції для 

дахів купе кабріолета Chery М14. Деталі й комплексні підсистеми Chery 

отримує від корпорацій Bosch, ZF, Johnson Controls, Luk, Valeo, TRW і 

Siemens VDO [A43,с.221-222]. Таким чином, китайській корпорації вдається 

значно скоротити видатки на НДДКР, отримуючи при цьому не тільки 

унікальний, а й справжній інноваційний та наукомісткий кінцевий продукт.  

 На думку деяких вчених, процеси природної консолідації, 

специфікації, фрагментації та глокалізації автомобільної промисловості є 

одночасно причиною та наслідком появи надлишкових виробничих 

потужностей [A8; A2,с.4-5]. На факт суттєвої диспропорції у розвитку 

глобальної автомобільної промисловості вказують численні прогнози на  

2015 рік, де  зростання обсягів випуску автомобілів до 97 млн. транспортних 

засобів [M1,с.11] супроводжуватиметься незначним збільшенням їхніх 

продажів до 70 млн. шт. [A24,с.2-3]. 

Рис. А5 додатку А  наочно демонструє депресивний стан європейської 

автомобільної промисловості у кризовий період – коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей в ЄС-27 та в окремих її країнах-учасницях був 

нижчий за мінімальний прибутковий 0,75-0,8 [A23,с.4]. Особливо вражаючим 

було падіння виробництва у Франції та Італії – середня завантаженість 

потужностей корпорацій склала 53% та 57% відповідно. Показово, що рівень 

ефективності виробничих потужностей німецьких автовиробників хоч і 

знизився, однак, при цьому залишався одним із найвищих серед виробників 

європейського походження та становив 79%.  



 
 

Таким чином, європейські автовиробники зіткнулись із серйозною 

структурною проблемою – наявністю надлишкових виробничих 

потужностей, які станом на 2012 рік оцінювались у 5,5 млн. транспортних 

засобів. За підрахунками аналітиків, 13 крупних європейських автомобільних 

заводів, що виробляли щонайменше 100 тис. транспортних засобів щорічно, 

лише наполовину використовували свої виробничі потужності, в той час як 

завантаженість нижче 75-80 % вже вважається збитковою. І хоча у 2013 році 

кількість таких заводів зменшилась до 9, проблема високих постійних витрат 

виробництва залишалась все такою ж гострою (невирішеною), оскільки 

виробництво на цих заводах не досягло середньої точки беззбитковості у 

2 мільйони автівок, щоб отримати також можливість скористатись ефектом 

масштабу та скоротити видатки.  Очікується, що до кінця десятиліття 

європейським автомобільним корпораціям зможуть збільшити ефективність 

виробництва до 80%, а сучасні надлишкові потужності скоротяться на 35% 

[A23, с.4]. Європейські виробники вже оголосили про скорочення 

потужностей на 750 тис. автомобілів, однак, враховуючи аналогічні тенденції 

на глобальному автомобільному ринку, зважаючи на високу 

конкурентоспроможність продукції з країн, що розвиваються, а також 

започатковані програми щодо стимулювання глибоких структурних зрушень 

в автомобільній промисловості інших країн Тріади, цього буде замало [A28, 

с.17]. 

Успішну модель консолідації системи міжнародного виробництва 

автомобільної промисловості США можна побачити на рис.1.3.6. До 2013 

року автомобільним ТНК США  вдалось підвищити коефіцієнт використання  

виробничих потужностей (utilization rate) при збереженні докризових темпів 

виробництва транспортних засобів. Нарощення надлишкових потужностей 

європейськими автовиробниками (+3 млн. шт. з початку ХХІ століття) 

супроводжується зниженням ефективності виробництва на 15 %. 



 
 

 

Рис. 1.3.6. Модель консолідації системи міжнародного виробництва 

автомобільної промисловості США та Європи, млн. авто, %. 

Джерело: [A28, с.17]  

 

На думку автора, вирішення проблеми надлишкових потужностей у 

глобальній автомобільній промисловості лежить в площині суб’єктних 

взаємовідносин в галузі. Фактично, криза перевиробництва пояснюється 

становленням нового типу виробничих відносин в галузі. Консолідація та 

суттєве скорочення кількості провідних гравців на глобальному 

автомобільному ринку, вузька спеціалізація кожного суб’єкта ланцюга 

створення вартості, сувора фрагментація виробничого процесу дозволило 

встановити більш ефективну форму співробітництва виробника 

комплексного обладнання та глобального постачальника, оптимізувати 

процес конструювання та збірки транспортних засобів, а також підвищити 

результативність його виробничої системи, а отже, припинити невигідні 

економічні відносини та  редукувати неконкурентні виробничі зв’язки   

Поступово ступінь взаємозалежності між виробниками комплексного 

обладнання та глобальними постачальниками набуде форми усталених 

зв’язків. Фактично, система виробництва та монтажу транспортних засобів 

замкнеться навколо них та набуде вигляду  двосторонніх відносин, навколо 

яких знаходитиметься гнучка мережа постачальників нижчих категорій – 

виробників стандартизованої субпродукції. 



 
 

Виходячи з усього вищевикладеного, ретроспективу трансформацій 

виробничих відносин в автомобільній промисловості протягом ХХ-ХХІ ст., 

спричинених процесами інтернаціоналізації, глобалізації та 

транснаціоналізації світового господарства та міжнародних економічних 

відносин можна представити наступним рисунком.   

  

 

Рис. 1.3.7 Трансформація виробничих відносин в глобальній автомобільній 

промисловості протягом ХХ-ХХІ ст.  

Джерело: складено автором на основі  [А39, с. 28] 

 

Отже, транснаціоналізація автомобільної промисловості підірвала 

традиційний устрій галузі, за якого усі виробничі потоки були спрямовані до 

виробника кінцевого обладнання. Саме цей економічний суб’єкт 

контролював усю систему міжнародного виробництва, від поставок 

дрібновузлових стандартизованих деталей і комплектуючих до окремих 

модулів та комплексних систем. Ускладнення глобального вартісного 

ланцюга вказало на відсутність ефективних механізмів координації такої 

мережі. Хаотичні зв’язки між постачальниками та виробником транспортних 

засобів суттєво знижували ефективність виробничого процесу та часто 

ставали причиною завищених виробничих витрат.  



 
 

Поступово проблема була вирішена природним прогресом у 

компетентності системних інтеграторів, які перетворились на буферну зону 

між виробником кінцевого обладнання та постачальниками нижчих категорій 

рівня Tier-2, Tier-3, Tier-n. Саме вони стали великим координаційним 

центром, серцем автомобільної промисловості, що перебрав на себе функції 

регулювання та узгодження діяльності усіх економічних суб’єктів галузі. Це 

означало повну відповідальність постачальника Tier-1 перед кінцевими 

виробниками транспортних засобів не тільки за якість збірки власних 

модульних систем, а і за конкурентоспроможність продукції нижчих рівнів,  

їх своєчасну та якісну комплексну збірку у безпосередній близькості до 

монтажу транспортних засобів.  

Інтернаціоналізація діяльності виробника кінцевого обладнання, його 

активна позиція на міжнародному ринку та успішна зарубіжна експансія 

вимагала глобальності операцій від його найближчих постачальників. 

Системні інтегратори, що змогли вийти на міжнародну арену та 

делокалізувати свою виробничу мережу, перетворились на глобальних мега-

постачальників. Посилення взаємозв’язку та взаємовпливу цих економічних 

акторів стали  причиною послідовних трансформацій в галузі. 

Автомобільна промисловість стала першою галуззю, в якій виробники 

транспортних засобів делегували повноваження щодо НДДКР, дизайну та 

інжинірингу своїм глобальним постачальникам, оскільки сучасні інновації 

мали системний характер, тобто стосувались кожної ланки вартісного 

ланцюга автомобільної галузі. Лише мега-постачальники, володіючи 

мережею унікальних міжгалузевих виробничих зв’язків, були в змозі втілити 

результати таких наукових розробок в життя, координуючи їх впровадження 

на кожному етапі циклу виробництва транспортних засобів. Ізольованість та 

подекуди автономність процесів виробництва інноваційних модулів та 

комплексних систем, замкнених навколо постачальників усіх рівнів та 

категорій, сприяла посиленню спеціалізації та фрагментації ланцюга 

створення вартості глобальної автомобільної галузі. Виробники ж кінцевого 



 
 

обладнання займалися виключно конструюванням та збіркою транспортних 

засобів, обираючи із запропонованих мега-постачальниками широкого 

спектру модульних елементів та використовуючи їх у своєму виробництві. 

Унікальність технічних характеристик та різноманіття асортименту моделей 

та марок автомобілів забезпечувала можливість комбінування цих 

комплексних систем.  

Відтак, мега-постачальники стали невід’ємною частиною глобального 

вартісного ланцюга виробників кінцевого обладнання; фактично, вони 

копіювали географічну конфігурацію системи міжнародного виробництва 

потужних автовиробників. Слідування за місцем збуту та дублювання 

локацій провідної автокорпорації постачальниками Tier-0,5 призвело до 

відособленості та концентрації повноцінного виробничого циклу в межах 

окремого регіону. Гармонійне поєднання процесів регіоналізації системи 

виробництва на тлі глобальних транскордонних мереж створення вартості є 

унікальною та специфічною рисою транснаціоналізації автомобільної 

промисловості. Глокальність означає компліментарність цих 

різноспрямованих процесів інтернаціоналізації галузі, їх взаємозалежність та 

взаємопов’язаність. 

Вищеописане тісне двостороннє співробітництво мега-постачальника 

та виробника призведе до такого ступеня функціонального переплетіння 

економічних суб’єктів, що в кінцевому рахунку таке їх взаємопроникнення 

стане передумовою для нової хвилі трансформацій у глобальній 

автомобільній промисловості. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ  

Глобальну автомобільну промисловість можна по праву назвати 

ключовою та стратегічною галуззю світового господарства. Вона володіє 

високим ступенем впливу на динаміку економічного розвитку  міжнародної 

економіки, оскільки через особливий якісний та кількісний вміст свого 



 
 

кінцевого продукту відрізняється стійкими та розгалуженими виробничими 

зв’язками на макро-, мезо- та мегарівні. 

Невпинні процеси транснаціоналізації автомобільної промисловості 

стали об’єктом численних досліджень провідних науковців. Вивчення 

ретроспективи автомобільної промисловості ФРН дозволяє сформувати 

цілісну наукову картину щодо автомобільної промисловості, виокремити 

подальші напрями розвитку галузі.   

На жаль, в економічній теорії все ще не існує теорії міжнародних 

інвестицій, що чітко б виокремлювала універсальні детермінанти вивозу 

капіталу та вичерпно пояснювала б феномен транснаціоналізації 

автомобільної промисловості. Огляд широкого спектру теоретичних доробків   

дає лише розуміння окремих передумов, причин та мотивів зарубіжної 

експансії підприємств автомобільної промисловості.  

Специфіка транснаціоналізації сучасної автомобільної промисловості 

полягає в тяжінні до регіоналізації та консолідації виробництва, 

трансформації системи відносин між виробниками та постачальниками, 

особливостях впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт та інновацій,  значна модифікація споживчих 

уподобань.  

 

 



 
 

 

РОЗДІЛ ІІ 

МЕХАНІЗМ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ФРН 

 

2.1 Розвиток зарубіжної виробничої мережі ТНК автомобільної галузі 

ФРН 

Автомобільна галузь ФРН є важливою та невід’ємною частиною 

глобальної автомобільної промисловості. На сьогодні кожна п’ята 

виготовлена  у світі автівка має німецьке походження [JB13,c.30], тобто 

кумулятивний обсяг виготовлених німецькими корпораціями транспортних 

засобів (понад 13 млн. шт. у 2013 році) становить понад 17% 

загальносвітового та 30% європейського обсягу виробництва. Традиційно, 

середньозважена ринкова частка ТНК ФРН у глобальній автомобільній 

промисловості є стабільно високою і оцінюється у 20%;  в деяких регіонах, 

як то у країнах Західної Європи, цей показник взагалі перевищує 50% 

[A52,c.3].  

Провідні позиції на міжнародному ринку, значні обсяги виробництва та 

продажів транспортних засобів, високий рівень прибутків (361 млрд. євро, 

тобто 20% доходів усього промислового сектору ФРН), активна торговельна 

позиція (експортні операції країни базування на суму понад 200 млрд. євро)  

– результат успішної інноваційної стратегії, впровадження «німецької бізнес-

моделі» [А31, с.150]. На досить ранньому етапі свого розвитку,  ще в 

середині ХХ ст., автомобільним ТНК Німеччини вдалося здійснити 

осмислений перехід від активної розбудови міжнародних торговельних 

зв’язків до створення повноцінної системи міжнародного виробництва. 

Відтак, основним інструментом економічних відносин, що виникають між 

автомобільними підприємствами ФРН та об’єктом її експансії, вважається не 

експорт чи імпорт, а прямі іноземні інвестиції. 



 
 

До початку ХХІ століття розбудова глобальних ланцюгів створення 

вартості ТНК ФРН досягла таких масштабів, що, станом на 2013 рік, за 

обсягами зарубіжних активів у рейтингу найбільших (топ-100) ТНК світу 

корпорації Volkswagen Group,  BMW AG та Daimler AG посіли 8, 30 та 32 

місце з показниками у 176,7 млрд. дол., 88,3 млрд. дол. та 87,2 млрд. дол. 

відповідно, в той час як серед інших корпорацій автомобільної 

промисловості німецькі виробники опинились на другому, шостому та 

сьомому місці. За даним критерієм Volkswagen Group у рейтингу 

автомобільних ТНК випередила лише японська Toyota Motor Corporation, 

зарубіжні активи якої оцінюються у 274,4 млрд. дол., однак за індексом 

транснаціональності компаній ці дві корпорації мали однаковий результат.  

Важливо зазначити, що корпорація Volkswagen Group також має 

найвищі абсолютні показники серед автомобільних ТНК за усіма трьома 

параметрами індексу – обсягами продажів транспортних засобів (261,6 млрд. 

дол.),  кількістю зайнятих (572,8 тис. чол.), загальною кількістю активів 

(446,6 млрд. дол.) [WIR 2014, annex table 28]. Більш детально рейтинг  

провідних автомобільних ТНК за обсягами зарубіжних активів та індексом 

транснаціоналізації станом на 2013 рік подано в таблиці Б1 додатку Б. 

Процес становлення та розширення глобального ланцюга створення 

вартості будь-якої ТНК – надзвичайно важка і тривала процедура, пов'язана 

із детальним (скрупульозним) розрахунком потенційних втрат і вигод від 

інвестування в окремий об’єкт чи регіон, ґрунтовним вивченням специфіки 

ведення бізнесу в ньому, вибором оптимального механізму та стратегії 

зарубіжної експансії, а також дієвого інструмента входу на ринок країни, що 

приймає. Підтримання позитивної динаміки зростання усієї корпорації 

вимагає також високої ефективності від кожної ланки її вартісного ланцюга. 

Тому надзвичайно актуальним для ТНК є питання правильної та об’єктивної 

оцінки діяльності кожного із структурних елементів виробничої системи, 

прогнозування перспектив і аналізу потенціалу його розвитку.  Саме на 

основі цих даних приймаються стратегічні управлінські рішення щодо 



 
 

модифікації, трансформації та реконфігурації глобального ланцюга 

створення вартості,  перебазування виробничих потужностей, створення або 

редукції окремих його ланок.  

Якщо активізація процесів зарубіжної експансії автомобільних 

компаній США відбулись ще на початку ХХ століття (так, до 1930 року 

корпорація Ford Motors Company вже володіла двома заводами у Канаді, 

Великій Британії та Німеччині [T6, c.47; А10, с.27]), то  транснаціоналізація 

корпорацій ФРН автомобільної промисловості розпочалась лише після 

Другої світової війни. Становлення системи міжнародного виробництва 

німецьких автомобільних ТНК можна умовно розділити на три етапи, кожен 

з яких різниться за мотивами та методами входу на ринок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1 Розвиток системи міжнародного виробництва ТНК автомобільної 

галузі ФРН. 

Джерело: складено автором. 

Розвиток зарубіжної виробничої мережі ТНК автомобільної галузі ФРН 

І період:  

 

50-сер. 90-х рр. ХХ ст. –  

зарубіжна експансія країн 

Латинської Америки 

(Мексика, Бразилія, 

Аргентина). 

 

Основний інструмент: 

інвестиції в нові проекти. 

 

 

Головна причина експансії: 

вихід на нові перспективні 

ринки  збуту.  

 

ІІ період: 

 

1997-2007 рр. – розширення 

зарубіжної виробничої 

мережі в напрямку країн 

Східної Європи. 

 

 

Основний інструмент: 

інвестиції в нові проекти, 

злиття та поглинання. 

 

Головна причина експансії:  

зниження видатків 

виробництва та собівартості 

продукції. 

 

ІІІ період: 

 

З 2007 р.  по теперішній час - 

вхід на перспективні ринки 

країн БРІКС. 

  

Основні інструменти: 

інвестиції в нові проекти, 

офшоринговий аутсорсинг.  

 

Головна причина експансії: 

утримання позицій на 

глобальному автомобільному 

ринку 

 



 
 

 

Перша хвиля розширення системи міжнародного виробництва ТНК 

автомобільної галузі ФРН припадала на 50-ті рр. ХХ ст. і була пов’язана з 

активними процесами вивозу капіталу в напрямку Африки, Азії та 

Латинської Америки [А31, с.133].  Саме тоді вперше за всю історію розвитку 

автомобільної промисловості Німеччини корпорація Volkswagen AG  

прийняла рішення про створення зарубіжних потужностей у Бразилії (Сан 

Пауло, 1953 р.) [GB2012, с.40] та Мексиці (кластер Пуебла, 1962 р.) [А36, с. 

95]. Головним мотивом розширення системи міжнародного виробництва 

автор вважає доступ на ненасичений ринок транспортних засобів. Однак, 

присутність корпорацій в Мексиці та Бразилії створили потужну експортну 

базу та відкрили доступ до  інших, не менш привабливих автомобільних 

ринків США та Канади. 

Кардинальні зміни в економічному порядку Європейського Союзу на 

зламі століть  стали основним мотивом трансформації системи міжнародного 

виробництва автомобільних корпорацій Німеччини. Формування спільного 

ринку та скасування митних зборів дало можливість розмістити виробничі 

потужності ТНК ФРН у безпосередній близькості до ринку збуту – в 

Центральній та Східній Європі, країнах із значно нижчою вартістю робочої 

сили. Мотив доступу на ринок тимчасово втратив своє значення, натомість 

головною причиною реконфігурації глобального ланцюга створення вартості 

ТНК ФРН стала мінімізація видатків та оптимізація  виробничого процесу в 

цілому.  

Світова фінансова криза та суверенна боргова криза єврозони внесла 

свої корективи у напрями розширення глобального ланцюга створення 

вартості автомобільних корпорацій Німеччини. Слабкий попит на ринках 

розвинених країн став потужним каталізатором до збільшення 

капіталопотоків безпосередньо у розбудову системи міжнародного 

виробництва в країнах з високим потенціалом розвитку автомобільної 

промисловості та ненасиченим ринком транспортних засобів. Головними 



 
 

акцептантами прямих іноземних інвестицій ТНК ФРН стали Китай, Індія та 

інші країни БРІКС.  

Транснаціональні корпорації автомобільної промисловості ФРН 

протягом усього періоду розвитку своєї зарубіжної виробничої мережі 

відрізнялись високою активністю у пошуках перспективних ринків збуту 

продукції.  Як правило, агресивна локалізація ТНК відбувалась за рахунок 

стабільно високих обсягів прямих іноземних інвестицій.  

Табл.2.1.1 

 Динаміка та географічна структура прямих іноземних  

інвестицій  ТНК автомобільної галузі ФРН у 20-річному  часовому горизонті  

 

 1981 1985 1990 1994 1997 1998 

Країни ЄС 

з них: 
25,8 27,4 45,7 45,7 40,6 21,9 

- ЄС-периферія (Ірландія, 

Португалія, Іспанія) 
10,8 7,6 24,4 14,5 11,3 7,7 

Розвинені країни  21,4 37,5 20,0 14,9 21,2 52,7 

Країни, що розвиваються та країни 

з перехідною економікою 

з них: 

52,8 35,0 32,5 39,4 38,2 25,5 

- Африка 

- Америка 

- Азія (без Китаю) 

- Країни з перехідною 

економікою (в т.ч. Китай) 

10,6 

40,4 

- 

- 

3,6 

28,8 

- 

- 

5,8 

23,3 

1,0 

2.5 

3,7 

26,3 

1,1 

8,4 

2,1 

20,3 

0,7 

15,1 

1,3 

12,7 

0,4 

11,1 

Джерело: [А7, с. 9] 

 

Німеччина, як одна з шести найбільших нетто-експортерів капіталу 

стимулювала бурхливий розвиток світової автомобільної промисловості в 

кінці ХХ ст., залучаючи до глобальних ланцюгів створення вартості цілу 

низку країн [А8, с.2]. Так, за рахунок збільшення обсягів інвестування 

автомобільної галузі країн, що розвиваються у 2,7 рази (на 118 млрд. дол.) 

[А2,с.12] кількість повноцінних виробничих точок в таких приймаючих 

країнах зросла до 62 локацій [A8, c.5-7]. Ще в кінці 80-х рр. за часткою у 

загальносвітових  капіталовкладеннях в галузь корпорації ФРН поступались 

лише ТНК США (30% проти 42%), а за десятиліття  автокорпораціям  ФРН 



 
 

вдалося наростити найвищий загальносвітовий обсяг ПІІ (32%  проти 28,3% 

найближчого ТНК США [А1,с.309-310].  

Особливістю розвитку зарубіжної виробничої мережі першої хвилі 

транснаціоналізації автомобільної промисловості ФРН, пов'язаною із 

інтенсивним капіталовкладенням у створення  нових потужностей на теренах 

Латинської Америки був яскраво виражений субститутивний ефект 

міжнародної торгівлі між країною базування та приймаючою країною.  

Скорочення частки імпортованих з ФРН деталей комплектуючих та 

запасних частин у створенні кінцевого продукту на теренах Латинської 

Америки (за 1985-1996 рр. у Бразилії та Мексиці вона знизилась вдвічі) 

пояснюється високим ступенем регіоналізації виробництва. Повноцінне 

виробництво транспортних засобів замкненого циклу автомобільними ТНК 

ФРН на південноамериканському континенті забезпечувала присутність 

стратегічних виробників модульних систем, які у пошуках збуту продукції 

незмінно дублювали географічну конфігурацію виробника комплексного 

обладнання, а місцеві виробники нижчих рівнів внаслідок жорсткої 

конкуренції за право постачання до ТНК ФРН окремих стандартизованих 

деталей та компонентів підвищували власну компетенцію та повністю 

відповідали заявленим критеріям ТНК ФРН [А36, с. 95-97]. Тому, наприклад, 

товарообіг корпорації Volkswagen AG у Бразилії мав регіональний характер: 

74% експорту та 27% операцій з імпорту здійснювались в межах Латинської 

Америки. Основними статтями експорту корпорації були легкові автомобілі 

(43%), запасні частини, деталі та комплектуючі (22%), комерційні 

транспортні засоби (16%) та двигуни (9%). Низький рівень імпорту був 

пов'язаний із тим, що найбільш популярна модель Volkswagen Gol мала 

високий вміст місцевого компоненту і виготовлялась на виробничих 

потужностях Бразилії. З Німеччини до країни ввозились лише запасні 

частини та автомобілі марки Passat (42% імпорту), країни МЕРКОСУР 

постачали двигуни до Gol та автомобілі марки Polo (26%), решту імпорту 



 
 

становили субпродукти з Іспанії та Мексики, де також знаходились зарубіжні 

потужності Volkswagen AG [А8,с.15]. 

З іншого боку, така особлива регіональна структура міжнародного 

виробництва автомобільних ТНК ФРН відрізнялась адаптивністю до 

місцевого попиту та високою швидкістю реагування на кон’юнктуру ринку. 

Майже повна відсутність міжнародної торгівлі компенсується значними 

дивідендами від  прямих іноземних інвестицій. Так, на початок 80-х рр. ХХ 

ст. майже половина усіх ПІІ автомобільних корпорацій Німеччини в країни, 

що розвиваються припадала на Латинську Америку [А2, с. 32-34; А7, с.8-9]. 

За короткий період часу такі нові зарубіжні потужності дозволили ТНК 

наростити обсяг виробництва щонайменше на 20 тис. транспортних засобів, 

при чому один із найбільших темпів росту продемонстрували саме Бразилія 

та Мексика [A1,c. 309].  

Табл.2.1.2 

Обсяги зарубіжного виробництва ТНК ФРН автомобільної галузі  

в приймаючих країнах із низьким доходом на душу населення,  

1985-1996 рр., тис. шт., % 
Приймаючі 

країни 

Обсяги 

зарубіжного 

виробництва 

Частка 

автомобілів 

та деталей 

в 

загальному 

обсязі   

імпорту 

ФРН  

Імпорт ФРН 

деталей та 

комплектуючих 

з приймаючої 

крани 

  

Експорт  ФРН 

деталей та 

комплектуючих 

з приймаючої 

крани 

Частка 

експортованих 

ФРН деталей та 

комплектуючих 

в імпортованих 

до ФРН авто та 

комплексних 

систем 

 

тис. 

одиниць 

  

% 

В DM з одиниці виготовлених 

транспортних засобів на 

зарубіжних потужностях 

  1985 1996 1985 1996 1985 1996 1985 1996 1985 1996 

Іспанія 288 705 6,0 11,4 2134 5047 4372 5786 81 48 

Чеська 

Республіка 

- 243 0,1 1,3 - 2427 - 2844 75 76 

Аргентина  13 73 0,0 0,0 73 51 4272 2507 5563 4676 

Бразилія 395 592 0,9 0,5 523 606 482 1053 81 154 

Мексика 87 233 0,8 0,4 2002 899 9067 3594 374 287 

Китай - 226 0,0 0,0 - 90 - 5469 2743 3372 

Південна 

Корея 

25 - 0,1 1,0 322 - 5879 - 457 99 

ПАР 60 93 0,0 0,2 172 1584 18572 11597 9996 723 

Загалом: 62,4 78,8 8,0 14,9 1187 2309 4255 4357 177 86 

Джерело: [A1,c. 309] 



 
 

Особливого статусу набули виключні взаємовідносини Німеччини як 

країни базування автомобільних ТНК та Південно-Африканської Республіки 

як приймаючої – у цьому випадку прямі іноземні інвестиції стали в більшій 

мірі каталізатором для активізації міжнародній торгівлі, аніж джерелом 

розширення глобального ланцюга створення вартості корпорації. 

Надзвичайно високий рівень експорту автомобільних частин до країн 

Південної Африки пояснюється наявністю зарубіжних потужностей 

корпорації BMW у Південно-Африканській Республіці [А10, с.28]. Особлива 

корпоративна стратегія розвитку ТНК під гаслом «зроблено у Німеччині», що 

виготовляла автомобілі преміум-класу для споживачів з розвинених країн, 

передбачала виробництво транспортних засобів виключно з деталей 

німецького походження і лише на теренах Німеччини [А31, с. 136]. Однак, це 

робило транспортні засоби BMW надзвичайно дорогими, а значить і майже 

недоступними для споживачів за кордоном. Завод кінцевої збірки 

автомобілів м. Росслін (ПАР), куди ТНК у великому обсязі постачала деталі, 

комплектуючі та запасні частини, з 1972 року став потужною експортною 

платформою для поставок автомобілів BMW у розвинені арабські країни [А0, 

с.6-7]. 

Кінець 90-х рр. ХХ століття ознаменувався також переорієнтацією 

напрямів зарубіжної експансії ТНК ФРН автомобільної галузі, що було 

спричинено рядом обставин. З 1997 року увесь азійський регіон був 

охоплений масштабною фінансовою кризою – підвищення процентних 

ставок, застій в економіці, згасання довіри споживачів призвели до 

нестабільної кон’юнктури автомобільної промисловості й скорочення 

продажів транспортних засобів на 69%. Криза в Східній Азії також боляче 

вдарила по економіці латиноамериканських країн, зокрема Бразилії, де 

відсоткові ставки збільшились майже вдвічі, а продажі автомобілів впали на 

третину [А8,с.3]. Посткризовий економічний розвиток країн Латинської 

Америки спеціалісти назвали «втраченим десятиліттям» [А2,с.32-34]. Таким 

чином, ТНК ФРН змушена була вдатися до реструктуризації своїх авуарів та 



 
 

короткострокового вилучення прямих іноземних інвестицій з метою 

хеджування систематичних ризиків в інфікованих кризою країнах.  

Загострення фінансової кризи в Азії збіглось із початком глибоких 

структурних зрушень та формуванням нового економічного порядку в 

країнах Європейського Союзу. Формування спільного ринку та скасування 

митних зборів (за умов місцевого вмісту у 60%) дало можливість розмістити 

виробничі потужності ТНК ФРН у безпосередній близькості до ринку збуту – 

в країнах Центральної та Східної Європи, знизивши при цьому витрати 

виробництва [A8,с.12].  

Тому майже дві третини ПІІ виробників комплексного обладнання та 

постачальників запасних частин, деталей та комплектуючих з Німеччини в 

цей період були спрямовані в країни-периферії ЄС [А1,с.309-310]. При 

цьому, станом на 1995 рік частка виробничих потужностей автомобільних 

ТНК ФРН, сконцентрованих в Європі, зросла до 60 % на противагу майже 

40% країн, що розвиваються з інших регіонів  [А9, с.29]. 

Масивні інвестиції в нерозвинену автомобільну промисловість країн 

Центральної та Східної Європи під час другої хвилі розширення зарубіжної 

виробничої мережі ТНК мали зовсім інші наслідки. Подвійний позитивний 

економічний ефект від транснаціоналізації полягав у суттєвому зниженні 

витрат виробництва за умов збереження точок збуту продукції та, 

найголовніше, повній взаємодоповнюваності таких форм прояву 

економічних відносин, як прямі іноземні інвестиції та міжнародна торгівля. 

Активне розширення системи міжнародного виробництва та залучення до 

глобального ланцюга створення вартості автомобільних ТНК ФРН Іспанії, 

Португалії та Чехословаччини привело до нарощення зарубіжних 

потужностей до 2,8 мільйонів транспортних засобів протягом 1985-1996 

року, причому 50% такого зростання забезпечили шість стратегічних 

локацій: так, в Іспанії було виготовлено 417 тис. автівок, Чехословацькій 

Республіці – 263 тис., Китаї – 226 тис., Бразилії – 197 тис., Бельгії та 

Люксембурзі – 169 тис., в Мексиці – 146 тис. [А1,с.296-297]. Слід також 



 
 

наголосити, що до 1996 року обсяги виробництва  цих зарубіжних філій ТНК 

зросли на 80% [А1,с.309-310]. 

Дані таблиці 2.1.2 вказують на міцні інтрарегіональні торговельні 

зв’язки між корпораціями ФРН та підприємствами Іспанії та Чеської 

Республіки. Так, протягом 1985-1996 років частка імпортованих деталей, 

комплектуючих та запасних частин німецького походження в кінцевій 

продукції вищевказаних країн збільшилась майже в 2 та  1,5 рази відповідно, 

не в останню чергу внаслідок зростання обсягів виробництва автомобілів у 

2,5 рази в Іспанії. 

 Глобальний ланцюг створення вартості німецьких автокорпорацій, 

замкнений в межах Європи, виглядав наступним чином: високотехнологічні 

деталі та комплектуючі з Німеччини імпортувались в країни Центральної та 

Східної Європи, а потім в складі окремих компонентів вивозились в ФРН для 

збірки модульних систем. Кінцева збірка автомобіля здійснювалась в 

Центральній та Східній Європі, а потім продукцію імпортували у розвинені 

країни Західної Європи, про що свідчить збільшення обсягів експорту 

легкових автомобілів з 197 тис. одиниць в 1993 році до  559 тис. одиниць в 

1999 році  [А8, с.12]. Поступове переміщення кінцевого виробництва за межі 

країни базування ТНК ФРН на початку ХХІ ст. привело до пасивного 

балансу зовнішньої торгівлі в автомобільній промисловості. Однак, за 

групою запасних частин, деталей та комплектуючих, німецька автомобільна 

промисловість традиційно характеризувалась активним сальдо міжнародної 

торгівлі, незважаючи на непропорційно велике зростання імпорту (+370%) 

при відносно сталому зростанні обсягів експорту (+110 %). Таким чином, 

співвідношення між експортом та імпортом скоротилося з 4:1 у 1980 році до 

1,7:1 у 2002. [А9,с.32].  

Частка експортованих з країни базування запасних частин, деталей та 

комплектуючих у транспортних засобах, виготовлених на закордонних філіях 

ТНК ФРН була стабільно високою – у 1996 році вона становила 59%, у 2008 

– 74%, 2009 – 69%, 2010 – 76% [JB13,с.33]. У розрахунку на один 



 
 

виготовлений автомобіль ТНК ФРН у 2002 році, до зарубіжних філій 

вивозились запасні частини, деталі та комплектуючі на суму 7,5 тис. євро, до 

країни базування ввозились субпродукти на суму 4,5 тис. євро[А10, с.19]. 

Слід зазначити, що система виробництва ТНК ФРН була замкнена на 

регіональному рівні, із розміщенням громіздких, важких і залежних від 

моделі виробництва частинами, близько до кінцевих збиральних заводів для 

забезпечення своєчасної доставки (наприклад, двигуни, трансмісії, сидіння та 

інші деталі інтер'єру), а легших, універсальних частин – на відстані, щоб 

скористатися ефектом масштабу ( як у випадку з шинами та акумуляторами) і 

низькою вартістю робочої сили ( для виробництва джгутів і проводки) [А43, 

с.211].  Показово також, що з 80-х рр. ХХ ст. головним чином здійснюються 

поставки готових модульних систем, а не їх окремих компонентів (як у 

випадку з двигунами)  [А1,с. 301-302]. 

 

Рис. 2.1.1. Динаміка міжнародної торгівлі та розвитку зарубіжного 

виробництва  автомобілів  Німеччини з основними економічними  партнерами, 2002 

рік, млрд. євро, тис. шт. 

Джерело:   [А9,с.34]. 

 

Таким чином, починаючи з 80-х рр. ХХ століття, частка транспортних 

засобів, виготовлених на закордонних філіях ТНК ФРН збільшилась майже 

вдвічі [А9, с.29], а вже у 1999 році обсяг автомобілів, вироблених на 



 
 

зарубіжних філіях корпорацій, перевищив обсяг їх експорту з Німеччини до 

Іспанії [JB13, с. 28-32]. У 2001 році  частка виготовлених транспортних 

засобів на закордонних потужностях ТНК ФРН складала вже 45%  [А9, с.29], 

а вже у 2010 році вперше виробництво автомобілів на закордонних філіях  

обсягом у 6  млн. шт. перевищило аналогічні показники вітчизняних 

підприємств (у країні було виготовлено 5,6 млн. транспортних засобів).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.2. Система міжнародного виробництва автомобільних ТНК ФРН 

станом на 2008 рік, шт. транспортних засобів 

Джерело: [ А40, c. 19]. 

 

Слабке превалювання обсягів зарубіжного виробництва у 2011 році (7 

млн. транспортних засобів проти 5,9 млн.) [JB12, с.46] змінилось на його 

стрімке нарощення. Дані 2012 року закріпили та продовжили тренд: 8,2 млн. 

проти 5,4 млн. авто. Таким чином, кожні три із п’яти транспортних засобів 

виготовляються на зарубіжних філіях ТНК автомобільної галузі ФРН. [JB 13, 

с. 28-32].    
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Рис. 2.1.3 Динаміка географічної дисперсії системи міжнародного виробництва 

ТНК автомобільної галузі ФРН кінця ХХ ст. та на початку ХХІ ст., %. 

Джерело: [А9, с.29] 

 

Отже, стратегічним місцем дислокації виробничих потужностей 

автомобільних ТНК ФРН вважаються країни Східної Європи, оскільки там 

знаходиться майже 44% загального обсягу зарубіжного виробництва. 

Спостерігається також стійка тенденція до зростання частки Китаю  в системі 

міжнародного виробництва ТНК ФРН ( з 6% до 11% ) за рахунок потрійного 

збільшення виробничих потужностей вищевказаних корпорацій. Зона вільної 

торгівлі НАФТА є третім за величиною регіоном місцезнаходження філій, 

відділень та асоційованих компаній німецьких автовиробників. Тут 

розташований 351 об’єкт ТНК ФРН, тобто 20% усієї власності, що 

знаходиться поза межами країни базування. Відомо також, що протягом 

1996-2010 рр. кількість даних об’єктів зросла більш ніж вдвічі. Країни-

учасниці іншого геоекономічного об’єднання, МЕРКОСУР, відіграють 

незначну роль у системі міжнародного виробництва німецьких 

автокорпорацій – їх частка складає лише 7% (121 об’єкт). Регіон Азії, 

напроти, є стратегічним місцем локалізації виробничих потужностей – 400 

об’єктів складають 24% зарубіжних активів ТНК ФРН. Натомість їх 



 
 

присутність в країнах Африки після невеликого зростання в середині 90-х рр. 

ХХ століття протягом 1996-2010 рр. скоротилась до 4%. Австралія та Океанія 

незмінно володіє 13 об’єктами глобального ланцюга створення вартості, а це 

становить лише 1% від зарубіжних активів ТНК автомобільної галузі ФРН 

[А40, c.10].  Трансформація системи міжнародного виробництва німецьких 

постачальників різних рівнів в автомобільній промисловості, на думку 

автора, буде здійснюватись відповідно до попиту на продукцію кінцевих 

виробників транспортних засобів у напрямку зниження виробничих 

потужностей в країні базування (-12%), приймаючих країнах Центральної та 

Східної Європи (-1%) та їх нарощення в Китаї (+7%), незначному приросту в 

країнах зони вільної торгівлі НАФТА, регіону Латинської Америки та Індії 

(+1%). В інших регіонах, судячи з незмінного рівня попиту, обсяг 

виробничих потужностей також не зазнає змін [А35с.81;JB13,c.38]. 

Третя хвиля розширення зарубіжної виробничої мережі автомобільних 

ТНК ФРН була спричинена світовою економічною кризою та суверенною 

борговою кризою єврозони. Суттєве скорочення попиту на транспортні 

засоби в єврозоні набуло вражаючих масштабів. Так, станом на 2011 рік цей 

показник в ЄС-27 впав на 7,3% до 12,6 млн. транспортних засобів, що на 3,4 

млн. нижче докризового 2007 року, досягнувши в окремих європейських 

країнах загрозливих темпів – в  Іспанії продажі впали на 19,7%, в Італії - на 

10,8%, у Великобританії - на 4,5%. І тільки Німеччина продемонструвала 

стабільне зростання обсягів продажів на 10% [М, c. 7].  В той час, як у 

розвинених країнах показник абсолютного та відносного приросту продажів 

становив лише 230 тис. одиниць та 0,6% (в середньому на 0,1% щорічно), а 

обсяг виробництва зріс на 1,5 млн. одиниць та 4,2% відповідно,обсяги 

виробництва та продажів транспортних засобів на ринках країн, що 

розвиваються, зросли на  93% та 80% (в середньому ріст складав 9% 

щорічно).  [А8, с.2-3]. Фактично в умовах суттєвого зниження попиту на 

транспортні засоби, вхід на місткий та динамічний ринок країн БРІКС був 

шансом збереження докризових темпів виробництва та показників 



 
 

фінансової діяльності ТНК за рахунок розширення виробничої мережі. Така 

диспропорційна кон’юнктура глобального автомобільного ринку фактично 

сприяла докорінним трансформаціям в  архітектурі світової автомобільної 

промисловості та модифікації виробничих відносин. Глобальні мега-

постачальники, що стали ядром інноваційних процесів галузі, як і раніше, 

слідують за виробниками комплексного обладнання. Відтак, провідні центри 

науково-дослідних робіт автомобільних корпорацій Німеччини дислокуються 

в Європі,  Китаї та Індії [с.1].  І хоча обсяг видатків на НДДКР ланок 

глобального ланцюга створення вартості на теренах країни базування  

автомобільних ТНК ФРН все ще перевищує зростання видатків на інновації 

філій, дочірніх компаній та асоційованих підприємств корпорації у 

приймаючих країнах (65:35 у 2011 році), спостерігається стійка тенденція до 

непропорційного збільшення капіталовкладень у наукові розробки 

зарубіжних та вітчизняних точок ТНК ФРН  на 14% (до 10,2 млрд. євро) та 

6 % відповідно [JB, с.17].  Фактично це означає, що розширення географічної 

дисперсії системи зарубіжного виробництва на основі прямих 

капіталовкладень поступово заміщуватиме інші економічні відносини з 

партнером, як то міжнародна торгівля.   

Однак, концентрація виробничих потужностей автомобільних 

корпорацій Німеччини в окремих регіонах та країнах світу не підтверджує 

тезу про їх найбільшу завантаженість та ефективність на даній території. 

Анатомія системи міжнародного виробництва окремих ТНК ФРН мають 

діаметрально протилежні показники ефективності роботи в окремих країнах 

та регіонах.   

Найбільш завантаженими є потужності ТНК ФРН у зоні НАФТА (90%, 

800 тис. авто) та в країнах Південної Америки (92%). Найбільш ефективно 

використовує свій потенціал Китай, де виробничі потужності ТНК ФРН 

протягом 2007-2010 рр. зросли вдвічі до 2 млн. транспортних засобів 

внаслідок сильного попиту на транспортні засоби. 



 
 

Незважаючи на те, що у посткризовий період кількість виробничих 

точок ТНК ФРН  в Індії збільшилась  у 5 разів, ступінь їх завантаженості був 

дуже низьким і становив 43 % (154 тис. автомобілів). Відносно нові місця 

дислокації виробництва азійського регіону продемонстрували також низьку 

завантаженість - 42% та 45 тис. автомобілів. Аналогічна ситуація склалась із 

країнами африканського регіону, де незавантаженою була третя частина  

системи виробництва ТНК ФРН і виготовлялось 300-350 тис. транспортних 

засобів.  

Цікаво, що після світової економічної та фінансової кризи та 

суверенної боргової кризи в єврозоні завантаженість виробництва ТНК ФРН 

в приймаючих країнах Європи у 2010 році склала 68%. Це найнижчий рівень 

завантаженості серед усіх автомобільних корпорацій, присутніх в Європі 

[А35, с.76-78]. 

Ефективність системи міжнародного виробництва Daimler Group 

оцінювалась в 75%. Цікаво, що у місцях найбільшої концентрації 

виробництва їх завантаженість була дуже високою: приміром, в Німеччині 

вона досягала 99%, а в країнах НАФТА – 86%. Найнижчий рівень 

використовуваних потужностей Daimler Group мав у Франції та Іспанії – 

64%, та країнах Африки, де не задіяною була майже половина виробництва. 

Середній рівень завантаженості системи міжнародного виробництва 

корпорації Volkswagen AG складав 87%. Виробничі потужності ТНК в 

Німеччині, Китаї, Російській Федерації та країнах Латинської Америки 

працювали на межі своїх продуктивних можливостей. Незавантаженими на 

третину були потужності Центральної та Східної Європи, тому 

надлишковими виявилось лише 760 тис. автомобілів. 

Станом на 2010 рік, виробничі потужності корпорації BMW Group в 

середньому використовувались на 90% ( найнижчі показники мали регіони 

Азії – 65% та Африки – 78%) [А35, с.76-78]. 

 



 
 

 

Рис. 2.1.4 Ефективність системи міжнародного виробництва ТНК ФРН 

автомобільної промисловості у посткризовий період, 2007-2010 рр., млн. шт. 

Джерело: [А35, с. 76] 

 

Незважаючи на те, що середня завантаженість вітчизняного та 

закордонного виробництва автомобільних ТНК ФРН протягом 2010 року 

зросла до 82%, наявність надлишкових потужностей становлять для них 

значну небезпеку, оскільки коефіцієнт завантаження має сильну 

волатильність і залежність від діючих систематичних ризиків та кон’юнктури 

ринку. Разом з тим, він є важливим індикатором ефективності окремих ланок 

глобального ланцюга створення вартості. 

Для відстеження та прогнозування географічної конфігурації системи 

міжнародного виробництва автомобільних ТНК ФРН застосуємо 

запропонований у п.1.1 Розділу І індекс зарубіжної експансії. Для перевірки 

достовірності отриманих рекомендацій та верифікації моделі, що містять 

оцінку потенційних можливостей зростання ТНК на ключових 

автомобільних ринках, порівняємо результати із фактичними обсягами 

виробництва у даних локаціях. Такий спосіб тестування індексу автор вважає 

адекватним і достатнім, оскільки геопросторова та інституційна архітектура 

глобального ланцюга створення вартості транснаціональних фірм 

автомобільної промисловості цілком і повністю залежить від кон’юнктури 

ринку країни, що приймає.  



 
 

Розрахунки індексу зарубіжної експансії для брендів BMW, Mercedes-

Benz, Volkswagen, а також для автомобільних ТНК  BMW Group, Daimler 

Volkswagen Group в цілому, алгоритм яких детально показаний у таблицях 

додатку С, дозволив констатувати наступне. 

Таблиця 2.1.3 

Розрахунок індексу зарубіжної експансії автомобільних ТНК ФРН на ключових 

автомобільних ринках світу, 2013 р. 

Джерело: розраховано автором  на основі [MarkLines] 
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Станом на 2013 рік, прогнозоване збереження лідерства та зростання 

автомобільних ТНК ФРН на ринках країн зони НАФТА,  країн Латинської 

Америки (окрім Мексики), розвинених країн ЄС та Китаю повністю 

відповідало даним щодо високого рівня завантаженості виробничих 

потужностей у цих країнах та регіонах. Прогноз щодо формування лідерства 

та динамічного росту (низький рівень розвитку бренда) у Франції співпав із 

зниженням показників ефективності системи міжнародного виробництва у 

посткризовий період. Особливо цікавим є випадок з Індією та Мексикою, 

традиційних точок дислокації  автомобільних ТНК ФРН, де індексом 

передбачалось стійке зростання експансії корпорації: в першому випадку 

маємо справу із великою кількістю неефективних виробничих точок 

(завантаження на 43%), в іншому – вже повністю насиченим продукцією 

ринком. 

Отже, рекомендації щодо стратегії розвитку та прогнозування 

географічної конфігурації глобального ланцюга створення вартості 

автомобільних ТНК ФРН, розроблені на основі матриці зарубіжної експансії 

як композитного показника кон’юнктури ключових автомобільних ринків та 

потенційної динаміки росту корпорації на ньому, повністю корелює із 

оцінками ефективності (рівнем завантаженості) виробничих потужностей 

німецьких концернів у цих країнах.  

 

2.2   Інвестиції в нові проекти як головний механізм розширення 

системи міжнародного виробництва автомобільних ТНК ФРН 

Основним механізмом розширення системи міжнародного виробництва 

транснаціональних корпорацій є інвестиції в нові проекти (greenfield 

investment). Цей метод входу на ринок, пов'язаний з прямими 

капіталовкладеннями, має ряд численних переваг відносно інших способів 

присутності на ринку – експорту, ліцензування, створення стратегічних 

альянсів та спільних підприємств з місцевими компаніями [С1, с. 36]. Серед 

таких переваг слід назвати мінімальний часовий лаг між встановленим 



 
 

рівнем попиту на ринку та реальною можливістю його задоволення, оскільки 

виробничі потужності знаходяться у безпосередній близькості із місцем 

збуту продукції, можливість вивчення місцевих смаків та уподобань та їх 

врахування при виробництві продукції, висока ймовірність часткового або 

повного уникнення тарифних та нетарифних бар’єрів на ринках країн, що 

приймають. 

Історично, кількість нових проектів та обсяг вкладених у них коштів у 

глобальній автомобільній промисловості значно перевищували аналогічні 

показники угод транскордонних злиттів та поглинань, ще одного методу 

входу на ринок за допомогою прямого іноземного інвестування [1, c.185]. 

 

Рис. 2.2.1 Порівняльна діаграма кількості та обсягів інвестицій в нові проекти 

та аналогічних показників транскордонних злиттів та поглинань глобальної 

автомобільної промисловості, 2003-2013 рр., шт., млрд. дол.  

Джерело: [UNCTAD, annex tables ] 

 

У багатьох випадках ПІІ в нові проекти були єдиним можливим 

шляхом для ТНК відкрити дочірні підприємства в країні, що приймає. 

Особливо це стосувалось групи країн, що розвиваються, де на середину ХХ 

ст. не існувало власної розвиненої автомобільної індустрії, а, отже, і 

можливості залучення таких країн до глобального ланцюга створення 

вартості за азійською моделлю імпортозаміщення через створення спільних 

підприємств або операцій із злиття та поглинання. Натомість, досить 



 
 

популярною була інша, екпортоорієнтована латиноамериканська модель, де 

інвестиції ТНК в нові проекти дозволяли коригувати та спрямовувати 

розвиток автомобільної промисловості приймаючих країн таким чином, щоб 

вона  приносила максимальну вигоду та прибуток для корпорації.  

Саме такою – слабкою та нерозвиненою, і тому дуже перспективною 

для капіталовкладень ТНК була автомобільна промисловість Латинської 

Америки. В деяких країнах максимально сприятливі умови ведення бізнесу 

створювали також інші, не менш важливі переваги розміщення. Наприклад, 

низькі вимоги місцевого вмісту (до 1962 року – 20%) [А38,с.6], дешева 

робоча сила та сировина (вартість якої була на 15-30% дешевша, ніж у 

Бразилії, Тайвані та Кореї [СЕСІК], гнучке природоохоронне законодавство 

та вигідне географічне положення Мексики зробили її одним із найбільших 

акцептантів іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій у нові 

проекти. Важливе значення також мала розвинена наземна інфраструктура 

країни, що відкривала шляхи до усіх країн Південної та Північної Америки, в 

тому числі до стратегічних ринків Канади та США, а також вигідне морське 

положення, що забезпечувало безперешкодні поставки продукції на 

європейські та азійські ринки.  

Однак, всі ці порівняльні переваги хоч і були досить вагомими 

аргументами на користь капіталовкладень у нові проекти в Латинській 

Америці, для автомобільних корпорацій ФРН вони мали другорядне 

значення. Більшість дослідників схилялись до думки, що «мотив зниження 

видатків мав найменшу значимість» [А37, с.19], натомість основним і єдиним 

мотивом розширення  глобального ланцюга був вхід на ринок [Jungnickel et 

al. 1974; Schrцder 1986, Walker 1999, c. 197, Sturgeon 1999, c.53, Dichtl und 

Hardock] та подолання імпортних бар’єрів [Kayser, 1981].   

Активна експансія ринків та інвестиції в нові проекти Бразилії та 

Мексики стала сильним поштовхом до транснаціоналізації економічних 

об’єктів автомобільної галузі ФРН усіх рівнів та категорій. Модульні 

виробники та системні інтегратори, з якими тісно співпрацювали виробники 



 
 

комплексного обладнання, незмінно дублювали географічну конфігурацію її 

глобального ланцюга створення вартості. Таким чином, фактично одночасно 

з виробниками комплексного обладнання на міжнародну арену почали 

виходити і їх стратегічні постачальники. Так було і у випадку з корпорацією 

Volkswagen AG, коли створення виробничих потужностей в мексиканському 

штаті Пуебла у 1962 році вимагало присутності постачальників модульних 

систем німецького походження щонайменше категорії Tier-1. Постачальників 

нижчих рівнів Tier-2 та Tier-3 ТНК поступово переводила у свою власність 

шляхом агресивної експансії дрібних місцевих та іноземних виробників. 

Поступово навколо Volkswagen утворився цілий кластер «Центральний схід», 

який сконцентрував більш ніж 300 постачальників різних рівнів та категорій. 

Вже на початок ХХІ століття корпорація змогла окупити 60% своїх 

капіталовкладень у 285 постачальників, 200 з них сертифікувала за 

стандартами ISO 9000 і VDA 6.1 за допомогою свого Інституту Навчання та 

Розвитку (Іnstitute of Training and Development) [А36, с. 95-96].  

Тривала та кропітка робота створення цілісної системи міжнародного 

виробництва ТНК ФРН за рахунок інвестицій в нові проекти дозволила 

замкнути виробничий цикл в межах регіону. Монтаж та збірка транспортних 

засобів на латиноамериканському континенті були майже автономними та 

самодостатніми процесами (з країни базування імпортувались лише 

високотехнологічні деталі та комплектуючі).  

Інвестиції в нові проекти Бразилії дозволили також налагодити міцні 

інтрарегіональні зв’язки та створити потужну виробничу базу для 

довгострокової присутності корпорації Volkswagen AG в країнах Південної 

Америки. «Найстаріше та найперспективніше місце дислокації концерну 

Volkswagen» [А49, с.44], що успішно функціонує з 1953 року, відкрило для 

ТНК ринки суміжних держав та дало змогу задовольнити попит на 

транспортні засоби населення усього континенту. Замкнений цикл 

виробництва продукції Volkswagen AG  на виробничих потужностях  у Сан 

Пауло дозволив максимально сконцентруватись на потребах та уподобаннях 



 
 

місцевого споживача [A1, c. 298-299]. Виключно для внутрішнього ринку 

країн Латинської Америки було налагоджено виробництво специфічної 

моделі Volkswagen Gol,  яка стала надзвичайно популярною серед усіх верств 

населення континенту [А8,c.15].  На сьогодні  у відділенні Volkswagen AG  у 

Сан Пауло зайнято понад 24 тис. робітників, які виготовляють щоденно 

понад 3,5 тис. автомобілів 22 різноманітних моделей та 3,8 тис. шт. двигунів 

внутрішнього згоряння. Підводячи підсумки 60-річної діяльності Volkswagen 

do Brasil у 2013 році, спеціалісти зафіксували 20-мільйонну позначку у 

виробництві транспортних засобів в країні та підрахували,  що за увесь час 

присутності автокорпорації у Бразилії загальний обсяг інвестицій у нові 

проекти склав 3 млрд. євро [А49, с. 44-45].   

За рахунок масивних інвестицій в нові проекти країн Східної Європи 

(Чеська Республіка, Словаччина, Польща, Угорщина), Латинської Америки 

(Бразилія та Аргентина) та Китаю  корпорації Volkswagen AG вдалось 

наростити обсяг виробництва на зарубіжних філіях із 41% на початку до 

65 % до кінця 90-х рр. ХХ століття.  Таким чином, дві третини виробничих 

потужностей ТНК вже знаходились поза межами країни базування. «Зелені» 

капіталовкладення дозволили корпорації Volkswagen AG збільшити свою 

частку у загальносвітовому виробництві транспортних засобів із 9% (3,058 

млн. штук) у 1990 році до 13% (5,156 млн. штук) у 2000 [А31, с.137]. 

В той час, коли бурхливий розвиток зарубіжної виробничої мережі 

Volkswagen AG за рахунок ПІІ в нові проекти досягло свого піку в 

Латинській Америці,  інші німецькі корпорації BMW Group та Daimler-Benz 

лише почали відкривати для себе переваги цього інструменту 

інтернаціоналізації системи виробництва та входу на нові ринки збуту.  

На противагу високій діловій активності та невпинним процесам 

транснаціоналізації Volkswagen AG, стратегія розвитку (зростання) BMW 

Group та Daimler-Benz мала зовсім іншу філософію. Продукція двох 

вищевказаних корпорацій була орієнтована на споживачів з високим рівнем 

доходів, в основі їх бізнесу були покладені сімейні традиції австро-німецьких 



 
 

інженерів та гасло-бренд «зроблено в Німеччині». Тому довгий час легкові 

автомобілі BMW та Daimler-Benz виготовлялись виключно в Німеччині, або 

принаймні в Австрії, та експортувались на ринки розвинених країн 

[А31,с.134]. Однак, висока собівартість продукції, дорога робоча сила в 

країні базування, значні транспортні видатки, обмеження обсягу експорту 

внаслідок запровадження тарифних і нетарифних бар’єрів входу на ринок, 

суттєво збільшили ціну таких транспортних засобів та зробили їх майже 

недоступними для іноземного споживача [А0, p. 6-7]. Вимушеним кроком 

для утримання частки на глобальному автомобільному ринку,  яка була на 

той час досить невисокою і складала приблизно 2-3% для кожної корпорації 

[А10, S.28-29],  ТНК майже одночасно вдались до створення виробничих 

потужностей в точках найбільшого попиту. Природно, що з метою 

збереження традиційної технології виробництва транспортних засобів, 

контролю якості продукції і BMW Group, і Daimler-Benz обрали саме метод 

інвестицій в нові проекти.   

Слід сказати, що навіть після розширення глобального вартісного 

ланцюга обсяг виробництва корпорації Daimler-Benz на вітчизняних 

потужностях залишався дуже високим – понад 80%. Такий парадокс 

пояснювався дуже просто: основний масив продукції, створеної 

неінкорпорованими підприємствами цієї ТНК, складали вантажні автомобілі 

та автобуси, в той час як виробництво легкових автомобілів здійснювалось 

майже повністю в країні базування корпорації [А2, с.49]. Однак, і такі 

невеликі точкові інвестиції в нові проекти із збирання та монтажу вантажівок 

та автобусів в Мексиці, Аргентині, Бразилії та Індії забезпечили зростання 

обсягів виробництва Daimler-Benz більш ніж вдвічі – з 0,59 млн. 

транспортних засобів до 1,62 млн. шт. протягом 90-х рр. ХХ ст. [А10, c.28-29; 

А8, с.5]. 

Транснаціоналізація системи міжнародного виробництва корпорації 

BMW Group розпочалась дещо раніше – на початку 70-х рр. ХХ ст. і була 

пов'язана виключно з інвестиціями в нові проекти.  



 
 

Таблиця 2.2.1 

Становлення системи міжнародного виробництва  BMW Group, 1970-2000 рр. 

Рік Країна Виробничі потужності 

1972 Південна Африка 

 ( м.Росслін) 

Завод  кінцевої збірки автомобілів, пізніше   -  монтаж 

транспортних засобів ІІІ та V класу  

1982 Австрія НДДКР, виробництво моторів у м. Штейр 

1994 Велика Британія Поглинання марки Rover 

1995 Індонезія Завод  кінцевої збірки автомобілів ІІІ, V, VII класу 

1995 Малайзія Завод  кінцевої збірки автомобілів ІІІ та V  класу 

1995 Філіпіни Завод  кінцевої збірки автомобілів ІІІ та V  класу 

1995 В’єтнам  Завод  кінцевої збірки автомобілів ІІІ та V  класу 

1995 Мексика (Толука) Завод  кінцевої збірки автомобілів ІІІ та V  класу 

1995 США 

(м.Спартамбург) 

Виробництво автомобілів ІІІ  класу, пізніше – тільки  BMW 

Roadster Z3  

1996 Тайланд Завод  кінцевої збірки автомобілів ІІІ, V, VII класу 

1997 Єгипет Завод  кінцевої збірки автомобілів 

1999 Індія Збірка автомобілів 

1999 Бразилія (Кампо 

Ларго) 

Виробництво моторів ( з Chrysler) 

1999 Велика Британія Виробництво моторів Hams Hall (Rover) 

Джерело:[ А10, с. 28] 

 

Найпершим капіталовкладенням ТНК у нові проекти було створення 

заводу кінцевої збірки та монтажу у Південно-Африканській Республіці. 

Місто Росслін стало міцною експортною платформою поставок  

транспортних засобів преміум-класу BMW Group  до багатих арабських країн 

та вигідним місцем дислокації виробничих потужностей  із низькою вартістю 

робочої сили та цілою низкою додаткових переваг розміщення [А10,с.27]. 

Точкове розширення глобального ланцюга створення вартості BMW Group  

давало унікальну можливість винесення окремих технологічних ланок з 

виробництва працемістких запасних частин, деталей та комплектуючих за 

межі країни базування, безпосередньо на місці збірки транспортних засобів. 

Продукція, створена на виробничих потужностях неінкорпорованого 

підприємства ТНК, повністю відповідала усім нормам та стандартам 

технічного регламенту корпорації, однак мала значно нижчу собівартість. 

Таким чином, BMW Group  вдалось зберегти стратегічні ринки збуту та 

підвищити свою частку на них. 



 
 

Із середини 90-х рр. ХХ століття відбувається переорієнтація напрямів 

зарубіжної експансії корпорації – ТНК активно інвестує в нові проекти на 

теренах Асоціації держав Південно-Східної Азії. До розгортання азійської 

фінансової кризи 1997 року об’єктом ПІІ в нові проекти корпорації були 

Індонезія, Малайзія, Філіппіни, В’єтнам, Тайланд, переваги розміщення 

виробничих потужностей в яких дозволяли суттєво скоротити кінцеву 

собівартість автомобіля при безпосередній близькості до стратегічних ринків 

збуту: Китаю, Південної Кореї, Японії [А8,с.5].  Дещо пізніше наявність 

виробничих точок в країнах АСЕАН дозволить уникнути тарифних і 

нетарифних обмежень входу на автомобільний ринок цих перспективних 

країн.  Фактично, починаючи з ІІ декади ХХІ століття  на основі  укладених 

Угод про багатостороннє економічне партнерство між країнами Асоціації 

держав Південно-Східної Азії з Японією (2008р.),  КНР (2010р.) та 

Південною Кореєю (2012р.) було створено зони вільної торгівлі та скасовано  

імпортні мита на усю продукцію машинобудування.  

Майже одночасно BMW Group інвестувала також у створення 

неінкорпорованих підприємств у м.Спартамбург (США) та м.Толука 

(Мексика).  Ці виробничі потужності були основними виробниками та 

постачальниками на  ринок Північної Америки - основне місце збуту 

автомобілів преміум-класу, що користувались попитом у споживачів із 

високим доходом на душу населення США та Канади.   

У часовому горизонті між 1990 та 2000 роком BMW AG на основі 

виробничих точок, розташованих в країнах АСЕАН (Індонезія, Малайзія, 

Філіппіни, В’єтнам, Тайланд), НАФТА (Мексика та США), збільшила 

виробництво транспортних засобів майже вдвічі – з 0,52 до 1, 027 млн. штук, 

наростивши також і обсяг зарубіжних потужностей – на 15%. Приріст 

виробництва Daimler-Benz, пов'язаний із розширенням глобального ланцюга 

створення вартості на країни Латинської Америки (Мексика, Аргентина, 

Бразилія) та Азії (Індія), склав понад 100% з 0,59 до 1,62 млн. транспортних 

засобів [А10, с.28-29]. Показово, що обсяг виробництва Daimler-Benz на 



 
 

вітчизняних потужностях все ж залишалась високою – понад 80%. Основний 

масив продукції, виготовленої на теренах зарубіжних філій, були вантажні 

автомобілів та автобуси – як у вищеназваних країнах Латинської Америки, 

так і в Іспанії, де частка цих видів транспортних засобів у загальному обсязі 

складала 80% [А2, с.49]. 

Однак, навіть після розширення глобального ланцюга створення 

вартості обох корпорацій, частка BMW AG та Daimler-Benz у 

загальносвітовому виробництві автомобілів була невеликою і приблизно 

складала 2-3% кожна [А10, с.28-29]. 

На початок другої декади ХХІ століття системи міжнародного 

виробництва автомобільних ТНК Німеччини мала високий ступінь 

географічної дисперсії: загалом, виробники комплексного обладнання та 

постачальники деталей, компонентів здійснювали свою діяльність у 72 

країнах світу та володіли 2000 заводами та цехами  у 2013 році (у 2010 році 

цей показник сягав 1700 точок, у 1996 – 950) -  виготовлення автомобілів 

німецькими ТНК здійснювалось у 149 монтажних цехах та заводах 42 країн 

світу; в 11 країнах світу знаходилось 16 монтажних цехів та заводів з 

виробництва причепів, кузовів та контейнерів; виробники запасних частин та 

фурнітури для транспортних засобів були сконцентровані у 1557 цехах 64 

країн світу [A40, c.4]. Розширення глобального ланцюга створення вартості 

автомобільних корпорацій Німеччини відбувалось, головним чином, за 

рахунок потужних інвестицій у нові проекти, однак, залежно від економічних 

параметрів приймаючої країни та часового горизонту проекту вони мають 

різну мету.  

 Активна зарубіжна експансія та агресивна інвестиційна політика ТНК 

в глобальній автомобільній галузі наштовхнулись на хвилю 

протекціоністських заходів приймаючих країн. Після тривалого спаду і 

навіть обвалу деяких національних економік внаслідок падіння попиту на 

продукцію в стратегічних галузях у кризовий та посткризовий період, 

практика запровадження торговельних бар’єрів у світовому господарстві 



 
 

значно почастішала. На жаль, з подібними проблемами зіштовхнулись і 

автомобільні ТНК ФРН, коли її основні торгівельні партнери вдались до 

тарифних та нетарифних обмежень  експорту транспортних засобів.  

У Таблиці 2.2.2 подано основні види тарифних та нетарифних 

обмежень, що їх застосовують приймаючі країни ТНК ФРН автомобільної 

промисловості станом на 2013 рік.  

Табл. 2.2.2  

Основні види тарифних та нетарифних обмежень, приймаючих країни 

автомобільних ТНК ФРН ,2013 рік.  

Країна Заходи 

Російська 

Федерація 

Вимоги місцевого вмісту, дискримінуючий податок на реалізацію 

Україна Підвищення імпортного мита, незважаючи на вступ у СОТ 

Бразилія Вимоги місцевого вмісту 

Аргентина Особливий експортно-імпортний режим, заборона деяких статтей 

імпорту, дискримінація 

Індія Високі податки 

АСЕАН Високе мито, нетарифні бар’єри  

Джерело: [ ЙБ13, с.49] 

 

Починаючи з грудня 2011 року, у Бразилії діє закон щодо збільшення 

ставки оподаткування автомобілів на 30%;  залежно від типу транспортного 

засобу  імпортний тариф збільшиться до 37-43% [ЙБ13, с.44]. Окрім високих 

митних ставок, вхід на бразильський автомобільний ринок ускладнюється 

через вимоги місцевого вмісту, запроваджені в рамках урядової програми 

«Inovar» [ЙБ14, с.40]. 

У посткризовий період розвитку світового господарства, міжнародні 

економічні відносини Аргентини та ФРН все виразніше набувають рис 

бартерних операцій [ЙБ14, с.40]- слоган  «німецькі автомобілі проти 

аргентинської шкіри» або ж «німецькі автомобілі проти аргентинського 

вина» означає, що обсяг імпортованих до Аргентини транспортних засобів у 

грошовому еквіваленті має відповідати обсягу експорту товарів та послуг 

[Йб13, с.44]. 



 
 

Незважаючи на те, що з липня 2011 року діє угода про зону вільної 

торгівлі в автомобільній промисловості між Німеччиною та Південною 

Кореєю,  на ринку останньої  діють специфічні нетарифні обмеження для 

ввезених транспортних засобів, як то обов’язкова сертифікація деталей, 

комплектуючих та автомобільних запасних частин, методів випробування та 

маркування засобів пересування [ЙБ13, с.46]. 

Високі митні тарифи на індійському ринку значно гальмують розвиток 

партнерських відносин між виробниками транспортних засобів 

вищеназваних країн в автомобільній промисловості. Так, у 2012 році 

імпортні ставки в Індії зросли з 60% до 75%, в наступному році вони склали 

100%, враховуючи запроваджене 27-% компенсаційне мито для автомобілів 

вартістю понад 40 тис. дол. із об’ємом двигуна понад 3 см
3
  для бензинових 

двигунів та 2,5 см
3 

 для дизельних [Йб13, с.43].  Натомість, в країнах 

Європейського Союзу  ставка на ввезення транспортних засобів складає 10% 

для легкових  (пасажирських) автомобілів та 22% для вантажівок [ЙБ13, 

с.47]. Тривають переговори щодо становлення зони вільної торгівлі між ФРН 

та Індією, однак фактично «план дій в автомобільній промисловості» 

(Automotive mission plan) означає розширення експортних операцій лише в 

односторонньому порядку.   

Інші азійські країни – Китай та Японія – також вдались до непрямого 

захисту національної автомобільної промисловості. Наприклад, на основі 

діючих положень угод СОТ щодо використовуваної у виробництві сировини, 

уряд Китаю обкладає штрафним митом імпортованих транспортних засобів, а 

Японія широко застосовує обмеження на обсяги  матеріально-технічних 

закупівель та постачання субпродуктів технічного характеру [JB13, с.45]. 

Цілком логічно, що запроваджені торговельні обмеження сприяли 

скороченню експортних операцій автомобільних ТНК ФРН і переміщенню їх 

виробничих потужностей у місце безпосереднього збуту продукції. 

Статистичні дані табл. 2.2.3 свідчать, що вже із середини 90-х рр. ХХ 

століття обсяг виробництва автомобілів на зарубіжних потужностях почав 



 
 

перевищувати обсяг експорту аналогічних товарів, а з 2010 року обсяг 

зарубіжного виробництва стабільно перевищує обсяг виробництва 

автомобілів на вітчизняних потужностях. На сьогодні вже три з п’яти 

транспортних засобів  ТНК ФРН виготовляються на виробничих 

потужностях за кордоном  [JB14, с.49] 

Табл. 2.2.3 

Динаміка обсягів зарубіжного та вітчизняного виробництва ТНК 

автомобільної галузі ФРН, та експорту транспортних засобів, од. 

Рік Обсяг зарубіжного 

виробництва 

Річна 

динаміка 

Обсяг вітчизняного 

виробництва 

Річна 

динаміка 

Експорт 

1992 1,55 млн.  4,86 млн.  2,57 млн. 

1996 2,43 млн. 58 % 4,54 млн. -7 % 2,65 млн. 

2000 3,7 млн. 52 % 5,13 млн. 13 % 3,46 млн. 

2004 4,22 млн. 14 % 5,19 млн. 1 % 3,67 млн. 

2008 5,29 млн. 25 % 5,53 млн. 7 % 4,13 млн. 

2010 6,09 млн. 15 % 5,55 млн. 0 % 4,24 млн. 

2012 8,24 млн. 35 % 5,39 млн. -3 % 4,13 млн. 

Джерело: [ЙБ13, с.33]. 

 

Враховуючи посткризові особливості розвитку глобальної 

автомобільної промисловості, географічна дисперсія нових проектів в 

системі міжнародного виробництва автомобільних ТНК ФРН набула 

наступної конфігурації: 

 

Рис. 2.2.2. Порівняльна діаграма розміщення виробничих потужностей 

автомобільних ТНК ФРН в окремих регіонах світу, 1996 та 2010 рр. 

Джерело: [A40, c.5]. 

 



 
 

Наразі 91% країн, що приймають прямі іноземні інвестиції корпорацій 

автомобільної промисловості Німеччини, належать до Європейського Союзу 

[A40, c.10]. На початок другої декади ХХІ століття на теренах ЄС-27 

знаходилось 233 заводи з виробництва транспортних засобів німецького 

походження, лише 46 з яких розташовано у країні базування [A4, с.4]. Не в 

останню чергу це відбувається і завдяки безмитному переміщенню 

виготовлених автомобілів в межах Євросоюзу. 

Однак статистика свідчить, що найбільш динамічним у посткризовому 

періоді було зростання зарубіжних виробничих потужностей в тих 

приймаючих країнах, які мали високий рівнем протекціонізму  національної 

автомобільної промисловості, та застосовували численні тарифні та 

нетарифні бар’єри. Країнами, що продемонстрували найбільший приріст 

об’єктів системи міжнародного виробництва німецьких виробників 

транспортних засобів – майже вдвічі – були Китай, Індія та Мексика. Так, 

протягом 1996-2010 рр. кількість зарубіжних виробничих потужностей ТНК 

ФРН в Китаї зросли більш ніж на 180% і нараховували 188 об’єктів. Це на 2 

п.п. менше за кількість подібних виробничих точок в решті країн Азії. [А40, 

c.11-12].  

 

Рис. 2.2.3. Динаміка зростання зарубіжних виробничих потужностей ТНК ФРН 

автомобільної галузі в окремих країнах, 1996-2008 рр., шт. об’єктів. 

Джерело: [A40, c.12]. 

 



 
 

Високі торговельні бар’єри, запроваджені Індією в односторонньому 

порядку, стали причиною пасивного торговельного балансу ФРН в сфері 

поставок готових автомобілів: станом на 2013 рік, обсяги експорту з 

Німеччини склали 63 млн. євро, імпортовано було продукції на суму в 143 

млн. євро [JB14, с.43]. Натомість у сфері поставок деталей, комплектуючих 

та запасних частин з ФРН ( а їх було здійснено на суму понад півмільярда 

євро) ще у 2012 році був зафіксований торговельний профіцит у 354 млн. 

євро [A42] 

Таким чином, основним методом входу автомобільних корпорацій на 

перспективний автомобільний ринок Індії є прямі іноземні інвестиції. На 

ринку даної країни вже присутні 35 глобальних автомобільних виробників 

[A14,с.2], в тому числі й  «велика автомобільна трійка ФРН». Виробничі 

потужності корпорації Volkswagen AG в Індії сконцентровані в місті 

Аурангабад (Audi,Skoda) та кластері Пуна (Volkswagen). У тому ж кластері 

знаходяться і виробничі потужності Daimler з виробництва Mercedes C-, E-, 

S-, ML- та GL- класу. Корпорація BMW розташована з 2007 року в  

індійському Ченнай, де здійснюється кінцева збірка марок MINI та BMW X- 

та GT-серії, а також 1,3,5 та 7 моделей [A42,c.3]. 

Висока частка на ринку Китаю корпорації Volkswagen AG – 20,7% 

пояснюється активною зарубіжною експансією ТНК ФРН. Так, Volkswagen 

AGв Китаї має 11 заводів, де зайнято понад 75 тис. робітників. [A4, c. 7].   

Вхід на ринки цих країн є надзвичайно важливим моментом стратегії 

розвитку автомобільних ТНК ФРН, оскільки Індія, Китай, й інші члени 

БРІКС – це великий та перспективний ринок збуту кінцевої продукції. 

Автомобільна промисловість, як повністю орієнтована на споживача 

індустрія, концентрує свої виробничі потужності саме там, де є високий 

попит на продукцію. Підраховано, що лише 13% населення переважно з 

розвинених країн володіють 56 % транспортними засобами у світі [A44, с.2], 

натомість  країни  БРІКС мають найнижчі показники густоти транспортних 

засобів на душу населення.  



 
 

 

Рис.2.2.4 Порівняльна діаграма густоти транспортних засобів у розвинених 

країнах та країнах БРІКС  станом на 2008 р., шт./тис. чол. 

Джерело:  [A24, с.9] 

 

Очікується, що до 2030 року кількість потенційних покупців із 

середнім рівнем доходу збільшиться; передусім, попит зростатиме на ринках 

країн, що розвиваються, оскільки вони є ненасиченими продукцією. Такою 

країною, наприклад, є Індія, де налічується 1,2 млн. жителів, 50% з яких  - 

молоде економічно активне населення до 27 років із  середнім доходом на 

душу населення понад 1414 дол. США (станом на 2013 рік), а на тисячу 

жителів припадає лише 18 автомобілів (у Німеччині це 540 транспортних 

засобів) [A42]. Згідно прогнозів фахівців Об’єднання німецьких 

автовиробників, на початок наступного десятиліття густота транспортних 

засобів в Індії зросте до 30 автівок на кожну тисячу жителів [ JB 13, с.47]. 

Варто також зазначити, що автомобільні ринки країн БРІКС різняться 

за структурою попиту. Так, споживачі з Китаю проявляють інтерес до  

транспортних засобів преміум-сегменту, на індійському ж ринку великим 

попитом користуються невеликі автомобілі класу A та В [A29, с.9-10].Частка 

автомобілів німецького походження  у часовому горизонті 2005-2011 рр. на 

ринку Бразилії та Китаю залишається досить високою і становить в 

середньому 20 %, в той час як в Індії цей показник демонструє позитивну 

динаміку та зростання  до 5% [ A44,с.4]. 



 
 

 

Рис. 2.2.5 Частка транспортних засобів німецького походження на ринках 

країн, що приймають,  у часовому горизонті 2005-2011 рр., %. 

Джерело: [A44,с.4] 

 

Таким чином, автомобільний ринок країн БРІКС, що володіють 

високим потенціалом розвитку та гарантують збут майже усього асортименту 

продукції різносторонньої лінійки транспортних засобів ТНК ФРН,  

становлять для них велику цінність та представляють значний інтерес.  

Окрім високого та попиту на продукцію різної цінової категорії, 

важливим мотивом входу на ринок країн Індії, Китаю та Бразилії є зниження 

собівартості автомобіля за рахунок низьких видатків на робочу силу. Як 

бачимо з рис., ці три країни мають найнижчу ставку за нормогодину серед 

інших приймаючих країн ТНК ФРН автомобільної галузі.  

 

Рис.2.2.6.  Порівняльна діаграма вартості робочої сили приймаючих країн 

ТНК ФРН автомобільної галузі станом на 2008 рік, дол./год. 

Джерело: [,с .3] 



 
 

Цілком логічно, що поєднання високого попиту на продукцію та 

можливості її виробництва безпосередньою у місці збуту за низькою 

собівартістю спричинило справжній бум в автомобільній промисловості 

цих країн.   

До 2020 року 70% загальносвітового виробництва автомобілів 

припадатиме на азійський регіон [A28, с.16]. Як видно з додатку 2.2.4, 

найбільш привабливими для виробників модульних систем та 

комплексного обладнання стануть ринки Південної Кореї, Китаю та Індії, 

де виробництво автомобілів досягло неймовірного розмаху (масштабів) 

[A14,  с.9-10 ]. 

Дійсно, до 2025 року очікується зростання доходів глобальної 

автомобільної промисловості на 3% щорічно до 1,25 трлн. євро ( 2012 – 

840 млн. євро), 300 млн. з яких припадатиме на Китай [ A29, с.9]  

І хоча фактичні обсяги виробництва транспортних засобів на 

теренах цієї країни значно поступаються Південній Кореї та Китаю, темпи 

зростання індійської автомобільної промисловості у довгостроковій 

перспективі вважаються найвищими  – майже 20% щорічно. Підраховано, 

що до 2020 року обсяги виробництва автомобілів в Індії зростуть до 31 

млн. шт., тобто на 12% за рік [А14, с.9-10], що дозволить збільшити свою 

частку у створенні вартості в межах автомобільної промисловості до 2025 

року на 10,2 % до 90 млрд. євро відповідно [ЙБ13, c.38]. Додаток 2.2.5. 

Підраховано, що у часовому горизонті між 2012 та 2025 роком 

Китай та Індія збільшить свою частку у створенні вартості в межах 

автомобільної промисловості на 5,3 та 10,2 % до 300 та 90 млрд. євро 

відповідно, Північна Америка – на 1,4% до 200 млрд. євро, Південна 

Америка – на 3,3% до 50 млрд. євро, Японія та Південна Корея – на 0,6% 

до 185 млрд. євро, Європа – на 2,8 % до 340 млрд. євро [ЙБ13, c.38 ]. 

Додаток 2.2.6 

Таким чином, динамічність та високий потенціал розвитку 

автомобільної промисловості країн БРІКС свідчить про важливість 



 
 

розбудови зарубіжної виробничої мережі автомобільних ТНК ФРН в 

даних  країнах за рахунок прямих іноземних інвестицій в нові проекти. 

Отже, інвестиції в нові проекти є надзвичайно важливим 

інструментом входу на ринок автомобільних ТНК ФРН, що має ряд 

значних переваг над іншими механізмами зарубіжної експансії.  

Такий тип інвестицій забезпечує довгострокову присутність на 

стратегічних точках збуту кінцевої продукції та дозволяє з мінімальним 

часовим лагом реагувати на кон’юнктуру місцевого ринку. Одночасно 

капіталовкладення в нові проекти дозволяють повноцінно користуватись 

перевагами розміщення виробничих потужностей у приймаючих країнах 

та майже повністю уникати встановлених тарифних та нетарифних 

бар’єрів на імпортну продукцію. 

Протягом ІІ половини ХХ століття основний масив іноземних 

інвестицій в нові проекти був пов’язаний із розширенням системи 

міжнародного виробництва у напрямку країн Латинської Америки, що 

приваблювали німецьких автокорпорацій своїм ненасиченим ринком. При 

цьому, незважаючи на цілий спектр порівняльних переваг даних країн, 

мотив зниження виробничих видатків мав другорядне значення.  

 На кінець ХХ століття трансформація географічної конфігурації 

капіталовкладень автомобільних ТНК ФРН була пов’язана із створенням 

спільного ринку в Європейському Союзі. Таким чином,  усунення 

торговельних обмежень та вільний рух капіталу в ЄС сприяли 

перенесенню виробничих потужностей німецьких корпорацій у країни 

Східної Європи  із відносно низькою вартістю робочої сили, що суттєво  

знижувало собівартість виготовлених транспортних засобів.  

Посткризовий розвиток глобальної автомобільної промисловості 

вніс свої корективи у динаміку та напрями капіталопотоків ТНК ФРН. 

Високий рівень протекціонізму національної автомобільної промисловості 

був логічною реакцією на тривалий спад у світовому господарстві та 

внаслідок падіння попиту на продукцію в стратегічних галузях економіки. 



 
 

Більшість країн Латинської Америки, групи БРІКС та геоекономічного 

об’єднання МЕРКОСУР обмежили вхід на свої ринки  шляхом 

запровадження тарифних та нетарифних обмежень в міжнародній торгівлі, 

що суттєво позначилось на динаміці експортних операцій ТНК ФРН 

автомобільної промисловості. Зважаючи на те, що доступ ринок 

вищевказаних країн мало для автомобільних корпорацій Німеччини 

вирішальне значення, єдиним прийнятним методом входу на ринок в 

умовах свідомого обмеження міжнародної торгівлі для транснаціональних 

корпорацій автомобільної галузі були «зелені інвестиції», оскільки вони 

активно заохочувались самими приймаючими країнами як джерело 

економічного зростання й добробуту нації, та відповідали основним цілям 

прямих іноземних капіталовкладень в нові проекти – сприяли розширенню 

ринків збуту автокорпорацій. 

 

2.3 Злиття та поглинання в стратегії зарубіжної експансії автомобільних 

ТНК ФРН. 

Транскордонні злиття та поглинання є ще одним методом входу на 

ринок шляхом прямого іноземного інвестування. [С1, с.36]. Незважаючи на 

суттєве превалювання кількості та обсягів інвестицій в нові проекти 

(рис.2.2.1), не варто применшувати значення  транскордонних угод злиття і 

поглинання у процесах розвитку міжнародного виробництва.  На думку 

багатьох вчених, готовність ТНК до співпраці та укладення угод ЗіП є 

головною умовою успішного росту в умовах глобалізації економіки, захисту 

та зміцнення конкурентних позицій на світовому ринку. Саме ці операції 

забезпечують значне збільшення вартості щорічних припливів прямих 

іноземних інвестицій та суттєве розширення мережі філій і підконтрольних 

підприємств транснаціональних фірм [Р1, с.185 -192].  

За останні двадцять років саме на автомобільну промисловість 

припадає найбільша кількість транскордонних злиттів і поглинань, що  

пояснюється фактом суттєвої реструктуризації зазначеної галузі через 



 
 

існування надлишкових виробничих потужностей при невисокому рівні 

попиту на транспортні засоби. Крім того, більшість угод в автомобільній 

промисловості були горизонтальними, націленими на економіку масштабів, 

технологічну синергію, зростання ринкової сили, консолідацію бюджетів на 

НДДКР в межах однієї платформи [А2,с.6], прискорення інноваційного 

процесу, усунення надлишкових потужностей [Р2, с.123-124 ]. 

До початку ХХІ століття основний масив угод злиття та поглинання 

був сконцентрований у секторі виробників комплексного обладнання і 

характеризувався тісним переплетінням транскордонного капіталу 

американських, азійських та європейських автомобільних корпорацій [ А2 

Nunnenkampf 1994, c.164].  

 

Рис. 2.3.1 Обсяги транскордонних злиттів та поглинань в автомобільній 

промисловості Німеччини, 1991-1998 рр, млрд. дол., % 

Джерело: [ A2,  c.16]. 

 

Одна з найперших мегаугод злиття та поглинання 

міжконтинентального характеру за участі виробників комплексного 

обладнання ФРН відбулась ще на початку ХХ століття. У 1929 році 

американський автовиробник General Motors за 26 млн. дол. викупив 80 % 

акцій німецької корпорації Opel – одного з найкрупніших виробників 



 
 

транспортних засобів ФРН, що, станом на 1928 рік, мав одну з найвищих 

часток на глобальному автомобільному ринку – 37,5% [M14, с.10] Сьогодні 

Opel, друга за обсягом виробництва  та третя за продажами на території 

Європи марка у складі корпорації General Motors, на 11 виробничих точках у 

семи країнах світу якої  було зайнято більш ніж 35 тис. робітників (19 тис. з 

яких у Німеччині), продає щорічно понад 1 млн. транспортних засобів (1,064 

млн. автівок у 2013) у 50 країнах світу [M14,с.5]. 

1998 рік став рекордним за кількістю та обсягами ЗіП в автомобільній 

промисловості, що не в останню чергу було пов’язано із злиттям 

американської корпорації Chrysler та німецької ТНК Daimler. Вищеописана 

мегаугода збільшила загальносвітовий обсяг злиттів  та поглинань на 10%, а 

у глобальній автомобільній промисловості на 80%, що становило 275 млн. 

дол. [А2 PricewaterhouseCoopers 2000: 3]. Проте, «невідчутні» бар’єри ТНК 

Daimler та Chrysler, як то різниця у стилі життя, в організаційній структурі 

підприємств, корпоративних моделях управління корпорацій та філософії 

ведення бізнесу (англосаксонська модель управління ТНК, притаманна 

Chrysler, має на меті передовсім примноження багатства акціонерів, в той час 

як європейська континентальна модель управління ТНК ФРН Daimler робить 

акцент на добробуті корпорації [ R1] ще більше посилили  економічний спад 

в обох підрозділах об’єднаних корпорацій, що в кінцевому рахунку призвело 

до припинення співробітництва між цими автомобільними корпораціями [C6, 

с.431]. 

Висока ділова активність ТНК ФРН Daimler у секторі ЗіП проявилась 

також і у прагненні до часткового поглинання японської  корпорації Nissan, 

однак після укладання стратегічного альянсу із французьким Renault, що 

викупив  40%  акцій Nissan, це спроба завершилась невдачею. Корпорація 

також була зацікавлена в отриманні часток азійських автовиробників 

Mitsubishi und Hyundai у 2000  [А2,The Economist 2000b]. 

Інші ТНК ФРН – Volkswagen та BMW – прагнули збільшити свій вплив 

на території Великої Британії. Так, у 1994 році відбулось поглинання 



 
 

англійської марки Rover корпорацією  BMW,  п’ять років потому там же було 

налагоджено спільне виробництво моторів  у м. Хамс Холл (Бірмінгем) [A10, 

с. 157]. 

90-ті рр. ХХ століття також називають датою «народження глобальних 

мега-постачальників» [A2 PricewaterhouseCoopers 2000: 3]. Лише протягом 

1995 року зафіксовано 30 важливих угод із злиття та поглинання 

європейських постачальників [Freyssenet und Lung (1996: 49]. Так, процес 

становлення одного з найбільших постачальників німецького походження, 

корпорації Continental AG почався ще у 1998 році із поглинання виробника 

гальмівних систем Teves і завершився у 2007 році покупкою Siemens VDO. 

 

 

Рис.2.3.2. Ретроспектива укладених угод ЗіП  корпорації Continental AG, 1998-

2009, млн. дол.  

Джерело: [A39, с. 14]. 

 

На сьогодні Continental AG – один із найкрупніших постачальників 

шасі, гальмівних систем, систем керування транспортних засобів та 

електроніки,  обсяг продажів якого на 2013 рік становив близько 33,3 млрд. 

дол., а 300 виробничих точок із 186 тис. працівниками знаходяться у 49 

країнах світу [ M15, с.2]. 

Вивчення кількісних та якісних параметрів географічної дисперсії  угод 

злиття та поглинання у глобальній автомобільній промисловості на кінець 

ХХ століття вказує на те, що основний масив ЗіП мав транскордонний 



 
 

характер – так, 59 % загальної кількості та 47% вартості укладених угод були 

міжрегіональними. Цікаво, що, відповідно, 47% та 38%  з них припадали на 

країни Тріади – вісь Північна Америка – Західна Європа – Японія  ( рис. 

2.3.3).  

 

Рис. 2.3.3. Географічна структура та обсяги укладених угод ЗіП в глобальній 

автомобільній промисловості протягом 1999 року,млрд.дол., шт. 

Джерело: [A2, с. 26] 

 

Варто зазначити, що загальна кількість злиттів та поглинань, що 

здійснювалась у межах  цього блоку, включно із інтрарегіональними 

угодами, складала 87% усіх трансакцій. Найвищою була середня вартість 

злиттів і поглинань серед європейських та японських автокорпорацій, однак 

найбільшими були капіталовкладення ТНК США в автомобільні 

підприємства країн Західної Європи ( 39 угод, 17988 млрд. дол.).  

Загалом, обсяг інвестицій з Тріади, спрямований у країни з більш 

низьким доходом на душу населення, був достатньо високим – 2,3 млрд. дол. 

та  29% усіх транскордонних ЗіП (42% включно із інтрарегіональними 

угодами). За участю країн, що розвиваються, країн з перехідною та 

трансформаційною економікою відбулось близько 7% загального обсягу усіх 

злиттів та поглинань в 90-х рр. ХХ століття.  



 
 

Найбільшою інвестиційною привабливістю володів регіон Латинської 

Америки, де були сконцентровані значні капіталопотоки 

північноамериканських, японських та європейських транснаціональних 

автомобільних корпорацій. І хоча кількість укладених за участі  

латиноамериканських підприємств угод ЗіП була незначною, їх обсяг складав 

майже дві третини від усіх інвестицій в приймаючі країни з низьким доходом 

на душу населення.   

Слід зазначити, що транскордонні злиття та поглинання як спосіб 

входу на ринок не був популярним серед ТНК ФРН автомобільної 

промисловості. Про це свідчить низькі показники їх ділової активності на 

мегарівні економіки – лише 15% угод складали 4,5 % загальносвітових 

обсягів трансакцій [A2, c.24-30]. Як правило, об’єктом капіталовкладень 

європейських інвесторів були країни Центральної та Східної Європи. На 

думку автора, це пояснюється прагненням німецьких автокорпорацій до 

використання більш дешевого, однак не менш ефективного способу 

розміщення виробничих потужностей в країні з відносно нижчими затратами 

на виробництво одиниці продукції.   

 

Рис. 2.3.4. Обсяг та вартість транскордонних злиттів та поглинань в 

автомобільній промисловості  2001-2013 рр., шт., млрд. дол. 

Джерело: [M7, с.7 ]. 

 



 
 

Наступна трансформація географічної структури та стрибкоподібний 

ріст кількості та обсягів злиттів та поглинань відбувся лише десять років 

потому, в 2009 році. Природно, це було пов’язано із впливом світової 

економічної та фінансової кризи на розвиток глобальної автомобільної 

промисловості.  

Оголошене банкрутство американської корпорації General Motors та 

запроваджена програма урядової підтримки США, відповідно до статті 11 

Федерального Закону США про банкрутство, означала фактично надання 

фінансової допомоги ТНК американським урядом  в розмірі 30 млрд. дол. 

взамін на 60% акцій концерну. В результаті реструктуризації компанії за 

участі урядів США, Канади (12% акцій ТНК за 9,5 млрд дол.), Об’єднаних 

профспілок робітників автомобільної промисловості (17,5%)  та суверенними 

інвестиційними фондами (10%) була створена нова незалежна компанія 

General Motors Company, тоді як збанкрутіла General Motors Corporation 

трансформувалась у  Motors Liquidation Company [Donald de P, p. 648-649]. 

Найбільший вартісний обсяг злиттів та поглинань за посткризовий 

часовий горизонт розвитку глобальної автомобільної промисловості  у 2009 

році – 46 млрд. дол. забезпечили три мегаугоди, дві з яких відбулись за участі 

ТНК ФРН. Так, угода в секторі кінцевих виробників транспортних засобів 

між німецькими корпораціями Volkswagen AG та Porsche SE, та у секторі 

постачальників І категорії між Continental AG та Schäffler забезпечили майже 

половину торішнього обсягу ЗіП 20,1 млрд. дол. [M1,c.3]. 

В результаті укладеної угоди, корпорація Porsche SE отримала 50,76% 

голосуючих акцій та 32,2% акцій концерну Volkswagen AG, а вже у 2011 році  

Volkswagen AG заволоділа 100% акцій проміжного холдингу Porsche 

Zwischenholding GmbH за 4,5 млрд. дол. [M1,с.15], а сам Porsche 

Zwischenholding GmbH, в свою чергу, повністю контролює виробника 

кінцевого обладнання Porsche AG. 2012 рік ознаменувався також же однією 

трансакцією в межах цих корпорацій - Volkswagen AG викупила 50% акцій 

інжинірингової компанії Dr Ing hcF Porsche AG за 8,9 млрд. дол. [М3,с.12]. 



 
 

 

 

Рис.2.3.5. Відносини власності між корпораціями Volkswagen AG та Porsche 

SE, 2009 р., % акцій. 

Джерело:  [A39, с.16]. 

 

Протягом наступних років вартісні обсяги операцій злиття та 

поглинань не перевищували рекордний посткризовий 2009 рік, хоча за 

кількістю угод слід відзначити початок ІІ декади ХХІ століття. Так, у 2010 

році автокорпораціями було укладено 520 угод ЗіП загальною вартістю 25 

млрд. дол., результати 2011 року зафіксували суттєве зростання кількості та 

вартості транскордонних злиттів та поглинань – мова йде про 594 операції та 

суму 45 млрд. дол. [M1,c.1-3]. Наступні роки, на жаль, продемонстрували 

стійку тенденцію до зниження вищевказаних параметрів транскордонних 

злиттів і поглинань – протягом 2012 року вони скоротились  на 18% і 33% 

( до 490 операцій вартістю 30,2 млрд. дол.) [M3, c.3], а за 2013 рік – ще на 5% 

та 18% відповідно (до 465 трансакцій, що оцінювались у 22 млрд. дол.)  [M7, 

c.7]. 

Показово, що на тлі загального уповільнення ділової активності у 

секторі злиттів та поглинань найбільш стабільним сегментом виявився 

сегмент постачальників компонентів та деталей, який демонструє позитивну 

тенденцію до зростання вартісного обсягу операцій ЗіП при одночасному 



 
 

скороченні їх кількості на 14% до 202 угод – він становив 12,1 млрд. дол., 

тобто більш ніж половину трансакцій в автомобільній промисловості у 2013 

році [M7, с.14].  На жаль, прогнози фахівців щодо 2012 року не справдились 

– очікувалось, що він принесе 270 угод вартістю понад 16 млрд. дол.,однак 

[M6, с.6], рік завершився із результатами у 236 трансакцій та 9,2 млрд. дол. 

Для порівняння, у 2011 році ці ж показники становили 303 угоди та 

10,2 млрд. дол., в 2010 році – 278 операції та 4,4 млрд. дол.  [M3, с.9]. 

Так, в лютому 2013 року сталася найбільша угода року вартістю майже в 

5 млрд. дол. - інтрарегіональна покупка виробника лакофарбових виробів для 

транспортних засобів DuPont Performance Coatings компанією Carlyle Group 

(США). Крім того, в березні китайський холдинг Guandong Sunrise Holdings 

придбав виробника автомобільних деталей і компонентів системи управління 

транспортним засобом Fawer Automotive Parts Co Ltd за 1,5 млрд. доларів 

[M6, с.11], у липні того ж року сінгапурський Gallant Venture Ltd придбав 

82% акцій індонезійської компанії Indomobil Sukses Internasional - офіційного 

дистриб'ютора, постачальника запасних частин, агента в сфері фінансових 

послуг, сервісного обслуговування автомобілів марок Audi, Chery, Foton, 

Hino, Nissan, Renault, Suzuki, SsangYong, Volkswagen, Volvo, за 1,258 млн. 

доларів [M7,с.9]. 

Сегмент виробників комплексного обладнання демонструє тенденцію до 

зниження активності у секторі злиттів та поглинань. Утримати позначку 

середнього обсягу угод на рівні 15,3 млрд. дол. у часовому горизонті 2011-

2012 років [M7,с.14], на думку автора, вдалось лише за рахунок проведених 

трансакцій  Volkswagen AG, з однієї сторони, та з корпорацією  Porsche AG 

(нагадаємо, у 2012 вартість проведеної операції склала 8,9 млрд. дол. 

[M3,с.12]),  та MAN SE ( купівля 24% акцій виробника вантажних 

автомобілів у 2011 році обійшлася корпорації у 4,9 млрд. дол. [M1, с.14], з 

іншої. У 2013 році, як вартісний, так і кількісний показник трансакцій в 

секторі OEM досяг свого історичного мінімуму щонайменше за п’ять років – 

70 угод вартістю в 4,8 млрд. дол. За виключенням угоди про покупку 12 % 



 
 

акцій китайського BAIC Motor Co  Ltd німецькою корпорацією Daimler AG за 

873 млн. дол., вартість інших операцій серед виробників комплексного 

обладнання не перевищувала навіть 350 млн. дол. [M7,с.9]. 

Cегмент «Інші учасники ЗіП», до якого відносяться економічні агенти, 

які здійснюють оптову та роздрібну продаж автомобілів, післяпродажне 

обслуговування, оренду та лізинг транспортних засобів, лише у 2011 році 

продемонстрував безпрецедентне зростання обсягів укладених угод та їх 

вартості на 36% та 131% [M1,с.5], знову ж таки, не в останню чергу завдяки 

активним трансакціям між німецькою Volkswagen AG та австрійською 

Porsche AG вартістю у 4,5 млрд. дол. [M1, с.15].  

В цілому, кількість укладених угод  ЗіП у цьому секторі автомобільної 

промисловості протягом 2013 року збільшився на 23%, однак та вартісний 

обсяг впав майже на 1 млрд. дол.  – до 4,9 млрд. дол. [M7,с.14]. 

Найдорожчою угодою в секторі «інших учасників» була трансакція 

вартістю у 810 млн. доларів – у квітні 2013 року американська Genuine Parts 

Co викупила 70% акцій Exego Group Pty Ltd, яка займається продажем 

запасних частин і комплектуючих деталей для транспортних засобів в 

Австралії та Новій Зеландії. [M6,с.12]. 

 

Рис. 2.3.6. Обсяг та вартість транскордонних злиттів та поглинань за І півріччя 

2008-2013 рр. в окремих секторах автомобільної галузі, шт., млрд. дол.  

Джерело: [M7, с.14] 

 

Таким чином, середня вартість угод протягом 2013 року склала 141 

млн. дол., що на 12% нижче попереднього року. Кількість мегаугод вартістю 



 
 

понад 1 млрд. дол., була найнижчою за останні шість років, в той час як 

угоди із середньою низькою вартістю – трансакції у діапазоні 100 млн. дол. – 

1 млрд. дол. та до 100 млн. дол. відповідно,  превалювали у загальній картині  

операцій ЗіП глобальної автомобільної промисловості [M7, с.10]. 

 

Рис. 2.3.7 Середня вартість та градація укладених транскордонних злиттів та 

поглинань у часовому горизонті  між 2008 та 2013 рр., млн. дол., шт. 

Джерело: [M7, с.10]. 

  

Початок ІІ декади ХХІ століття характеризувався докорінними змінами 

у розстановці сил між економічними акторами – учасниками транскордонних 

злиттів та поглинань із країн Європи, Азії та Північної Америки. 

 Традиційно, найбільш активними гравцями в секторі транскордонних 

ЗіП залишаються автомобільні ТНК Азії, якими в 2012 році було укладено 

майже третину загальносвітового обсягу транзакцій злиття і поглинання. 

Однак, слід так само відзначити різке зниження вартості ініційованих 

азіатськими автокорпораціями транскордонних угод з 24 (вартістю понад 3,8 

млрд. дол.) у 2011 році [M1, с.9],  до 28 (139 млн. дол.) у 2012 році  [M3, с.7], 

що частково пояснюється їх високою інтрарегіональною активністю – так, 86 

з 98 угод ЗіП в 2012 році були локальними [M4, с.2]. На думку експертів, 

даний тренд буде зберігатися протягом декількох років, оскільки головною 

стратегією ТНК Азії є ефективна конкуренція на глобальному рівні і 

неприпустимість нарощування виробничих потужностей іноземних 

автомобільних корпорацій в азійських країнах.  



 
 

Дійсно, три з чотирьох мегаугод, що мали місце в глобальній 

автомобільній промисловості у 2013 році, відбулись саме в межах даного 

регіону. Таким чином, 90 локальних операцій Азії забезпечили більш ніж 

третину загальної вартості транскордонних злиттів – 8,01 млрд. дол. у 22 

млрд. дол. [M7, c.12]. 

 

Рис.2.3.8 Динаміка економічної активності регіонів світу у сфері 

транскордонних злиттів та поглинань, 2008-2013 рр., %. 

Джерело: [M7, с.13] 

 

Успішна реструктуризація суб'єктів автомобільної промисловості 

Північної Америки протягом 2008-2009 року дозволила ТНК вищевказаного 

регіону акумулювати значні фінансові потоки і спрямувати їх на угоди злиття 

і поглинання. Таким чином, кількість транскордонних ЗіП за участю 

північноамериканських корпорацій зросла з 20% в 2010 році до 27% в 2012 

році [M3,с.6]. Незважаючи на стрибкоподібне зростання кількості 

транскордонних злиттів та поглинань у  І половині 2012 року ( 30 із 46 

операцій були міжрегіональними)  [M4, c.2], та подальше їх зростання на 

50% протягом першого півріччя 2013 року [M6,с.5-6], локальні угоди 

автомобільних ТНК США значно превалювали за обсягом та кількістю 

проведених операцій: так, протягом минулого року було укладено 95 угод із 

місцевими підприємствами автомобільної промисловості загальною вартістю 

понад 6,45 млрд. дол., кількість активних транскордонних операцій, 

ініційованих корпораціями США (outbound) склала 23 та 1,91 млрд. дол., 



 
 

кількість пасивних операцій, що були спрямовані на поглинання  

американських підприємств (inbound) – 19 та 1,2 млрд. дол. відповідно 

[M7,с.13].   

Найбільше скорочення ділової активності в секторі злиттів та 

поглинань за останні роки зареєстровано серед європейських автовиробників. 

Природно, що такий стан речей був пов'язаний із впливом суверенної 

боргової кризи єврозони та нестабільною кон’юнктурою ринку транспортних 

засобів Європи.  

Скориставшись макроекономічною нестабільністю в країнах Європи, 

ТНК автомобільної промисловості Північної Америки та Азії здійснили 

переорієнтацію напрямків зарубіжної експансії в бік європейських 

автовиробників. Більшість трансакцій за період з липня 2011 по червень 2012 

були направлені на поглинання постачальників деталей і компонентів з 

Європи [M5, с.6], так і протягом 2012 року європейські автовиробники 

частіше за всіх інших ставали об'єктом поглинань, заключивши 47 угод 

вартістю понад 2,8 млрд. дол. [M3, с.7]. Станом на 2013 рік, 58% ініційованих 

автомобільними ТНК Азії транскордонних ЗіП були спрямовані на експансію 

активів європейських автомобільних корпорацій [M7,c.12] 

Однак, незважаючи на поширену серед провідних економістів думку 

про те, що високий рівень систематичного ризику на фінансовому ринку 

Європи спровокує подальше зростання кількості поглинань місцевих 

автомобільних компаній протягом наступних 12-18 місяців [M4, c.2], 

економічний цикл європейських країн вступив у фазу піднесення, про що 

красномовно свідчить річне зростання кількості виготовлених транспортних 

засобів на 4% у 2013. Логічно, що це привело до активізації економічних 

акторів автомобільної промисловості Європи та зростання їх частки у 

транскордонних злиттях та поглинаннях. Таким чином, за 2013 рік 

європейські автовиробники та постачальники виступили ініціатором ЗіП 

активів підприємств інших регіонів 22 рази загальною вартістю понад 1,12 

млрд. дол. та стали об’єктом злиття чи поглинання 35 разів за 1,63 млрд. дол. 



 
 

Слід також відзначити прогресуючу тенденцію до регіоналізації в межах 

Європи: так, було укладено 165 угод загальною вартістю 1,4 млрд. дол.    

[M7, с.12-13] 

Слід зазначити, що 51% транскордонних злиттів і поглинань 

європейського регіону відбулося за активної участі німецьких корпорацій, а  

в 2011 році Німеччина увійшла до складу п'яти країн, на території яких було 

укладено більше половини загальносвітового обсягу транзакцій (США - 17%, 

Китай - 15%, Німеччина - 11%, Росія - 6%, Індія - 5% відповідно) [M12, c.6-

7]. 

Розглянувши  детально  транскордонні угоди злиття та поглинання 

автомобільних ТНК ФРН з початку ІІ декади ХХІ століття, подані та 

детально описані у таблиці додатку Д, можна зробити наступний висновок: 

більшість транзакцій за участю підприємств автомобільної промисловості 

Німеччини були спрямовані на поглинання місцевих постачальників деталей 

та вузлів рівня Tier-1 та Tier-2. Як правило, ініціаторами даних угод 

виступають корпорації нових індустріальних країн Азії, головними мотивами 

для яких є перевага власності над невідчутними активами – результатом 

тривалих та капіталомістких  науково-дослідних та дослідно-

конструкторських розробок. Так, найбільш популярними об’єктами 

проведених операцій злиття та поглинання є німецькі виробники 

електронних систем обслуговування автомобіля (елементів управління 

транспортним засобом, інноваційної автоматизації керування, сенсорних 

систем обслуговування, клімат-контролю, тощо) та елементів інтер’єру 

автомобіля (сидіння та панелі для пристроїв – торпеди). 

 Однак, на думку автора, вдаючись до транскордонних ЗіП, такі 

виробники комплексних систем та окремих компонентів автомобіля 

застосовують пасивну стратегію зарубіжної експансії. Використовуючи 

ресурсну базу і збутову мережу компанії-поглинача, виробники запасних 

частин, фурнітури і комплектуючих автомобільної промисловості ФРН 

збільшують таким чином географічну дисперсію продажу товарів, 



 
 

нарощують обсяги дистрибуції продукції і розширюють систему 

міжнародного виробництва у довгостроковій перспективі.  

Німецькі виробники комплексного обладнання, навпаки, були 

активними ініціаторами злиттів і поглинань, що носили яскраво виражений 

інтрарегіональний характер. Прагнення до ЗіП ТНК ФРН було об'єктивною 

потребою автокорпорацій в умовах світової економічної кризи та суверенної 

боргової кризи єврозони, ефективним, проте менш витратним механізмом 

реструктуризації та якісної трансформації глобальної ланцюжка створення 

вартості та модифікації їх системи міжнародного виробництва.  

Відверто агресивною стратегією ведення бізнесу серед автомобільних 

ТНК ФРН відрізняється корпорація Volkswagen AG, яка протягом останніх 

двох років ініціювала та здійснила три мегаугоди поглинання загальною 

вартістю понад 20 млрд. дол., що включали перехід у повне володіння 

корпорації австрійського торгового дому Porsche Holding GmbH і в часткову 

власність інжинірингової компанії Dr Ing hcF Porsche AG, викуп частини 

акцій німецького виробника вантажівок і автобусів MAN SE та японської 

корпорації Suzuki Motor Corp.  

ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ 

Залежно від цілей, мотивів та інструментів зарубіжної експансії ТНК 

автомобільної промисловості ФРН можна умовно виділити три етапи 

транснаціоналізації галузі: 

1. 50-90 рр. ХХ ст. - вхід на ринок країн Латинської Америки (корпорація 

Volkswagen AG, Мексика та Бразилія). Основним мотивом розширенням 

виробничої мережі був доступ на динамічний та перспективний ринок збуту 

та створення потужної експортної платформи для поставок німецьких 

транспортних засобів у США, Канаду та інші латиноамериканські країни. 

Сприятливі умови для вивозу капіталу в цьому напрямку створювали також 

низькі вимоги місцевого компоненту, вигідне географічне положення, 

розвинена інфраструктура та недосконале податкове на природоохоронне 

законодавство. Інвестиції в нові проекти та експортні операції ТНК 



 
 

автомобільної промисловості були основним методом входу на ринок 

південноамериканського континенту. Система міжнародного виробництва 

ТНК ФРН  в Латинській Америці набула чітко вираженого регіонального 

характеру.   

2. 90-ті рр. ХХ століття – початок ХХІ ст. був ознаменований 

розгортанням азійської фінансової кризи, економічною нестабільністю 

латиноамериканських країн та активізацією інтеграційних процесів в Європі. 

Природно, що формування спільного ринку та скасування митних зборів у 

межах ЄС призвело до реструктуризації системи міжнародного виробництва 

ТНК автомобільної промисловості ФРН та передислокації виробничих 

потужностей в країни з відносно низькою вартістю робочої сили при 

безпосередній близькості до ринку збуту – в Центральній та Східній Європі. 

Мотив доступу на ринок тимчасово втратив своє значення, натомість 

головною причиною реконфігурації глобального ланцюга створення вартості 

ТНК ФРН стала мінімізація видатків та оптимізація  виробничого процесу в 

цілому. Масивні «зелені інвестиції» доповнювались угодами стратегічних 

альянсів, злиття та поглинання переважно в секторі виробників транспортних 

засобів. Система виробництва ТНК автомобільної галузі ФРН цього періоду 

фактично замкнулась в межах регіону.  

3. Початок ХХІ століття – до сьогоднішнього часу – країни БРІКС 

та Європа. Протягом останніх 14 років у розстановці сил в глобальній 

автомобільній промисловості відбулись значні зміни.  Світова фінансова 

криза та суверенна боргова криза єврозони боляче вдарила по кон’юнктурі 

автомобільного ринку та обсягам продажів продукції. В цілому, виробникам 

транспортних засобів вдалось швидко оговтатись від наслідків економічної 

кризи, вдавшись до консолідації та реструктуризації своїх активів. Основним 

інструментом утримання частки на європейському ринку та посилення своїх 

позицій в Європі стали операції злиття та поглинання. Найбільш активним 

учасником ЗіП стала корпорацій Volkswagen AG, вартість трансакцій якої 

протягом окресленого періоду сягали 20 млрд. євро. Німецькі постачальники 



 
 

комплексних систем та модулів, навпаки, стали привабливим об’єктом 

поглинання з боку азійських корпорацій, які високо цінили наукомістку 

продукцію виробників субпродуктів ФРН. Бурхливе економічне зростання 

країн, що розвиваються, високий потенціал автомобільного ринку Бразилії, 

Китаю, Індії, Піденної Кореї став потужним каталізатором до збільшення 

капіталопотоків та розширення системи міжнародного виробництва ТНК 

автомобільної промисловості ФРН в напрямку цих країн. Присутність на 

ринку приймаючої країни і глобальних мега-постачальників німецького 

походження сприяло формуванню повного циклу виробництва транспортних 

засобів. Активна зарубіжна експансія та динамічне нарощення виробничих 

потужностей автомобільних корпорацій набрало таких обертів, що з 2009 

року обсяг виробництва на зарубіжних філіях почав перевищувати обсяг 

виробництва ТНК ФРН на потужностях країни базування.  



 
 

 

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙ ТНК АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

ФРН НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ БАЗУВАННЯ 

 

3.1 Вплив вивозу капіталу автомобільних ТНК  на екcпортні 

операції країни базування  

 

Експортні операції підприємства є одним із основних та безпечних  

методів первинного входу на іноземний ринок. Обсяг експортованої 

продукції є цінним індикатором потенціалу та глибини ринку цільової 

країни, оскільки відображає схильність споживачів до конкретного виду 

продукції чи послуг. Ініціалізація основних параметрів успішного входу на 

ринок за допомогою експортних операцій дає передумови для ефективного 

прямого іноземного інвестування корпорацій з метою утримання позицій та 

нарощення обсягів збуту в даному регіоні. Природно, що залучення 

приймаючої країни до зарубіжної виробничої мережі ТНК впливає на 

показники міжнародної торгівлі між країною базування та приймаючою 

країною.  

На сьогодні зарубіжна експансія ТНК автомобільної промисловості 

ФРН набула такого розмаху, що обсяги виробництва на зарубіжних 

потужностях корпорацій з 2009 року стабільно перевищують аналогічні 

показники вітчизняних  потужностей  (рис. 3.1.1). 

На перший погляд, створення виробничих потужностей в країні, що 

має високу частку експорту продукції автомобільної промисловості ФРН, має 

суттєво знизити її участь в експортних операціях країни базування. Однак, на 

практиці таке падіння є досить незначним. 

Загалом, станом на 2013 рік, зростання обсягів виробництва на 

зарубіжних філіях порівняно з попереднім роком склало  5%. Однак,  навіть 

при таких швидких темпах росту міжнародного виробництва, вітчизняним 

потужностям автомобільних ТНК ФРН вдається також досягти невеличкого 



 
 

зростання на 1%, в той час, як обсяги експорту  також мали тенденцію до 

збільшуються на 1,6% [JB14, c.30- 32]. 

 

Рис.  3.1.1.Динаміка зростання обсягів виробництва на зарубіжних та 

вітчизняних потужностях автомобільних ТНК ФРН, 2008-2013 рр., млн. 

транспортних засобів. 

Джерело: складено і розраховано автором на основі [A40, c.6; JB11,c.30; JB12, 

c.46; JB13, c.33; JB14, c.32] 

  

Вивчення досвіду вивозу капіталу ТНК автомобільної промисловості 

ФРН у країни європейського регіону,  який  абсорбує близько 60% загального 

експорту транспортних засобів ФРН (2,48 млн. шт.) [JB14, с. 30], дало змогу 

встановити наступне. 

Розширення системи міжнародного виробництва ТНК автомобільної 

промисловості Німеччини у напрямку Іспанії (417 тис. виготовлених 

транспортних засобів), Чехії (263 тис.), Китаю (226 тис.),  Бразилії (197 тис.) 

Бельгії та Люксембургу (169 тис.), Мексики (146 тис.) абсорбувало лише 9% 

обсягів експорту країни базування.  Крім того, обсяг експортних операцій 

між країною базування та шістьма приймаючими країнами за десятиліття зріс 

майже на 50%, в  той час, як динаміка загальносвітових обсягів експорту 

автомобільної промисловості ФРН не перевищила 3,5%. Із середини 90-х рр. 

ХХ століття, за умов активного балансу міжнародної торгівлі Німеччини в 

автомобільній промисловості, обсяги імпорту із зарубіжних потужностей 



 
 

країн з перехідною економікою Центральної Європи (Польщі,  Словаччини, 

Чехії та Угорщини) збільшилась вдвічі за приблизно таких же темпів 

зростання експортних операцій в ці ж країни [A9, c.31-32]. 

Враховуючи, що обсяги імпорту автомобільної продукції з Іспанії 

протягом зросли майже на 200 тис. транспортних засобів, при зростанні 

обсягів виробництва потужностей ТНК ФРН у цій країні до 417 тис. одиниць, 

та одночасному імпорті автівок із країни базування у 184 тис. одиниць, 

можна зробити висновок, що через створення локального виробництва 

німецьких автівок в Іспанії, частка на ринку автомобільних корпорацій ФРН 

збільшилась при незначному скороченні обсягів експорту продукції 

автомобільної промисловості Німеччини.  

Аналогічні розрахунки підтверджують, що створення виробничих 

потужностей ТНК автомобільної промисловості ФРН у Бельгії та 

Люксембурзі абсорбували лише дві п’ятих обсягу імпортованих з Німеччини 

транспортних засобів.  

Крім того, Німеччина ще з початку 90-х рр. ХХ століття сама стала 

вдаватися до експорту транспортних засобів із зарубіжних виробничих 

потужностей ТНК автомобільної промисловості. Загалом, обсяги імпорту 

транспортних засобів ФРН складали майже третину від обсягів виробництва 

зарубіжних потужностей автомобільних корпорацій в Центральній Європі 

[A9, c.31-32].  Станом на 2010 рік, майже 50% німецьких автомобілів, що 

експлуатувались громадянами ФРН, були імпортовані із приймаючих країн 

[JB12, c.46]. 

Створення зарубіжних виробничих потужностей автомобільними ТНК 

ФРН у Туреччині не вплинуло на характер та динаміку їх міжнародної 

торгівлі. Більш того, Туреччина є одним із найбільших імпортерів 

транспортних засобів Німеччини європейського континенту, посівши у 2013 

році за цим показником четверте місце ( 161 тис. автівок, + 28%) [JB14, с.31], 

а майже 80% структури імпорту продукції з Німеччини складають легкові 

транспортні засоби Такий парадокс має дуже просте пояснення: асортимент 



 
 

виробництва транспортних засобів ТНК автомобільної промисловості ФРН 

обмежений такими категоріями засобів пересування, як  автобус та вантажні 

транспортні засоби [A2, c.39].  

Однак, мова йде також і про скорочення експорту транспортних засобів 

у треті країни внаслідок розширення системи міжнародного виробництва  

ТНК автомобільної галузі ФРН. Так, наприклад, частка експорту 

автомобільної продукції з Німеччини до країн з перехідною економікою 

Центральної Європи (Польщі,  Словаччини, Чехії та Угорщини) з моменту 

відкриття спільного ринку в межах ЄС  до початку ХХІ століття зросла 

майже вдвічі, однак, абсорбувала майже 90 тис. одиниць прямого експорту в 

Австрію щорічно [A9, c.31]. 

Ефект субституції обсягів експортних операцій в автомобільній 

промисловості ФРН може виникнути також  суто з технічних причин та 

специфіки виробництва на зарубіжних потужностях. Так, створення 

транспортних засобів марки Mercedes-Benz, Mini та BMW корпорацій 

Daimler AG  та BMW AG з правостороннім керуванням сконцентровано в 

Південноафриканській Республіці, звідки вони поставляються у 

Великобританію, Індію, Австралію, Японію та в інші африканські країни [A8, 

c.37]. 

Дослідження п’ятирічної динаміки експортних операцій в 

європейський  регіон – регіон активної зарубіжної експансії 

транснаціональних корпорацій автомобільної промисловості ФРН свідчить 

про скорочення обсягів експорту країни базування менш ніж на 9 %.  

Найбільш динамічне зростання обсягів експорту у 2013 році 

продемонстрували Туреччина (161 тис. шт., +28%) Велика Британія (767 тис. 

шт., +11%,), Франція та Італія (252 та 208 тис. шт. відповідно, +5 %).  Таким 

чином, Сполучене Королівство вже п’ятий рік поспіль є найбільшим 

експортером транспортних засобів ФРН. 

 Географічна стратифікація експортних операцій автомобільної 

промисловості ФРН за 2009 та 2013 роки зображена на рис. 3.1.2. 



 
 

 

Рис. 3.1.2.Порівняльна діаграма обсягів експорту автомобільної промисловості 

ФРН за регіонами, 2009 (зовнішня діаграма) та 2013 (внутрішня діаграма) роки, %. 

Джерело: складено автором за [JB10, c.36;  JB14, c.30]. 

 

Дещо інша ситуація  щодо динаміки експортних операцій 

автомобільної промисловості ФРН із приймаючими країнами склалась із 

географічно віддаленими регіонами, як то Латинська Америка.  

Масивні прямі іноземні інвестиції ТНК автомобільної промисловості 

ФРН у країни Латинської Америки протягом 50-60-х рр. ХХ століття у 

створення виробничих потужностей у Бразилії, Аргентині та Мексиці 

фактично звели міжнародну торгівлю легковими транспортними засобами із 

країною базування до мінімуму (станом на 2012 р., обсяги експорту  

становили 25 тис,  15 тис. та 28 тис. транспортних засобів відповідно) [веб]. 

Лише на початку становлення системи виробництва у цих трьох країнах 

існувала крайня необхідність  у поставках наукомістких деталей та 

компонентів з Німеччини, як то моторів, електричного та електронного 

обладнання у зв’язку із відсутністю необхідної кваліфікації, досвіду та 

навичок управління технологічним процесом виробництва з боку місцевої 

робочої сили [A1, c.309].  

Висока залежність виробництва транспортних засобів від імпорту та 

комплектуючих поступово була подолана  у 80-ті рр. ХХ століття шляхом 



 
 

входу на ринок стратегічних глобальних мега-постачальників німецького 

походження та участі автомобільних корпорацій Volkswagen та Daimler у 

підвищенні кваліфікації економічно активного населення, зайнятого на 

виробництві.  

Державна політика щодо поступального підвищення місцевого 

компоненту у продукції  автомобільної промисловості латиноамериканських 

країн (так, протягом 1995-1997 років цей показник становив 50%, у 1998-

2000 роки – 56%, і з 2001 року зріс до 62,5%) сприяла посиленню 

взаємозв’язків між глобальними постачальниками та місцевими 

підприємствами і означала необхідність застосування єдиних санітарно-

технічним норм і стандартів у виробництві. За право постачання місцевого 

компоненту глобальним мега-постачальникам конкурувала велика кількість 

економічних акторів приймаючої країни рівня Tier-2, Tier-3 та Tier-4, що, 

безперечно, сприяло загостренню конкурентної боротьби між ними. 

Прагнення до підвищення власної кваліфікації та компетенції означала 

необхідність раціоналізації та автоматизації виробництва, застосування у 

виробництві результатів НДДКР та складних технологій з метою підвищення 

стандартів продуктивності, які необхідні для задоволення підвищених потреб 

транснаціональних корпорацій. Саме таким чином продуктивність праці в 

автомобільній промисловості приймаючих  країн Латинської Америки зросла 

на 220%, а виробничий цикл поступово замкнувся в межах регіону [A36, c. 

90-95]. 

Майже повна автономність системи міжнародного виробництва ТНК 

автомобільної промисловості ФРН на латиноамериканському континенті  

мало позитивні наслідки для опосередкованого збільшення обсягів 

експортних операцій корпорацій.  Наприклад, Мексика, яка з 1953 р. стала 

повноцінною ланкою глобального ланцюга створення вартості автомобільних 

ТНК ФРН, на сьогодні є потужною експортною платформою в  сусідні країни 

та, що найважливіше,  в інші країни-члени НАФТА – США та Канаду.  



 
 

Крім того, замкнений цикл виробництва в межах країн Латинської 

Америки дозволяє якнайповніше врахувати споживчі уподобання і чітко 

зорієнтуватись на попит локального ринку [A1, c.298-299]. Наприклад, 

виробництво моделі Volkswagen Gol, яка була досить специфічною і 

популярною лише в країнах Латинської Америки, було сконцентровано  

виключно на зарубіжних потужностях корпорації у Бразилії [А8,c.15]. 

За умов агресивної стратегії зарубіжної експансії динамічних та 

перспективних ринків збуту та активного розширення системи міжнародного 

виробництва  ТНК автомобільної промисловості ФРН за допомогою прямих 

іноземних інвестицій,  Німеччина,  досягши позначки у 4,2 млн. автомобілів 

у 2013 році,  стала одним з найбільших експортерів транспортних засобів, 

випередивши за цим показником Японію та Південну Корею, а експортна 

квота автомобільної промисловості ФРН досягла свого історичного 

максимуму і склала 77% [JB14, с.30].   

 

Рис. 3.1.3. Динаміка обсягів виробництва та експорту транспортних засобів 

автомобільної промисловості Німеччини, 1960-2013 рр., шт. транспортних засобів. 

Джерело:  

 

 

Навіть за часів значного превалювання обсягів вітчизняного 

виробництва над зарубіжним, експортна квота легкових транспортних 

https://www.vda.de/de/zahlen/jahreszahlen/automobilproduktion/ 

https://www.vda.de/de/zahlen/jahreszahlen/export/index.html 



 
 

засобів була значно нижчою – з 1957 до 2009 року вона коливалась від  

мінімальних 36,8 % у 1977 до максимальних 74,7% у 2008 році [веб]  

ДОДАТОК Г. 

Одночасне, хоч і непропорційне  зростання зарубіжного виробництва 

ТНК автомобільної галузі ФРН та обсягів експорту країни базування 

пояснюється також  існуючими торговельними та інвестиційними 

обмеженнями  багатьох країн – партнерів [ JB14, с.32].   

Широкий спектр тарифних та нетарифних  торговельних бар’єрів  щодо 

експорту німецьких транспортних засобів в такі країни, як Аргентина, 

Бразилія, Індія, Російська Федерація та Україна детально описані в ІІ розділі. 

Натомість, слід зазначити, що автомобільний ринок Німеччини є цілком 

транспарнтним: 30% проданих автомобілів є імпортованими, а  ставки на 

ввезення транспортних засобів складають 10% для легкових  (пасажирських) 

автомобілів та 22% для вантажівок [ JB13, с.47-49]. 

Спеціалісти Об’єднання німецьких автовиробників наголошують, що 

вільна торгівля відноситься основних складових елементів ринкової 

економіки. Обмеження доступу до ринку в односторонньому порядку через 

деформацію інвестиційних потоків створюють неефективну систему 

міжнародного виробництва автомобільних ТНК ФРН та пригнічують 

інноваційний розвиток глобальної автомобільної промисловості. 

Встановлено також, що торговельні обмеження в автомобільній 

промисловості несуть економічні вигоди у короткостроковому періоді, однак 

в довгостроковому плані вони не приводять до підвищення добробуту 

приймаючої країни [JB10с. 60-69; JB11,c.61-64; JB12, c.62-64; JB13,c.49-50; 

JB14, c.40-43]. Застосування тарифних та нетарифних бар’єрів входу на 

ринок в автомобільній промисловості: знижує експортний потенціал 

глобальної автомобільної промисловості; знижує купівельну спроможність 

споживачів країни, що вдається до протекціоністських заходів; перешкоджає 

ефективній політиці автомобільних ТНК у галузі закупівель субпродуктів та 

сировини; необґрунтовано збільшує ціну продукції автомобільної 



 
 

промисловості; додатково збільшує вартість готового транспортного засобу; 

породжуює неефективне розміщення виробничих потужностей 

автомобільних корпорацій; обмежує обсяги міжнародної торгівлі в 

автомобільній промисловості, що у свою чергу пригнічує економічне 

зростання окремого національного господарства та гальмує розвиток світової 

економіки; перешкоджає процесам передачі технологій, впровадження 

результатів НДДКР та інноваційний розвиток глобальної автомобільної 

промисловості в цілому. Незважаючи на вищеописані загрози входу на ринок 

країн з підвищеним ступенем протекціонізму автомобільної промисловості за 

допомогою прямого іноземного інвестування, ТНК Німеччини вдаються до 

створення виробничих потужностей в ряді таких країн та успішно 

постачають до них високотехнологічні  частини,  деталі та комплектуючі.  

Рис. 3.1.4 наочно демонструє, що основну частину доходу на закритих 

ринках Аргентини, Бразилії та Індії ТНК автомобільної промисловості ФРН 

отримують саме від експорту модульних систем, деталей та вузлів у 

приймаючі країни. Таким чином, автокорпорації Німеччини уникають 

торговельних обмежень на поставки транспортних засобів, та створюють собі 

потужну основу для експансії привабливого ринку. 

 

Рис. 3.1.4. Порівняльна діаграма обсягів доходу від експорту транспортних 

засобів, запасних частин, деталей та комплектуючих ТНК автомобільної галузі ФРН 

та її основних торгівельних партнерів станом на 2013 рр., дол. 

Джерело: [http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dimView.aspx] 



 
 

Слід зазначити також, що вартісна перевага операцій  з експорту  

запасних частин, деталей та комплектуючих ТНК автомобільної галузі ФРН 

та її основних торгівельних партнерів станом на 2013 рр.  спостерігається в 

традиційних та відносно усталених місцях дислокації зарубіжних 

виробничих потужностей корпорацій:  у Мексиці, Польщі, Словаччині, Чехії, 

Іспанії та Франції, звідки сама країна базування імпортує готові транспортні 

засоби  

Традиційно, Бельгія, Велика Британія, Китай та США були ринком, де 

автомобільні корпорації мали найбільший дохід за вартістю експортних 

операцій за категорією транспортних засобів. Так, найбільша вартість 

експортних операцій ТНК ФРН з продажів автомобілів була в Сполучених 

Штатах Америки, де кількісний обсяг експорту зріс  на 5% до 656 тис. шт., а 

вартісний обсяг – до 32 млн. дол. у 2013 році. П’ятирічний лідер з обсягів 

імпорту німецьких транспортних засобів – Велика Британія – із показником у 

767 тис. ввезених автівок,  забезпечив майже 22 млн. дол. доходу ТНК 

автомобільної промисловості ФРН, що є другим показником за величиною 

доходів серед інших торговельних партнерів. Незважаючи на падіння обсягів 

вивезених автівок до Китаю на 42 тис. одиниць, тобто на 15% – до  243 тис. 

транспортних засобів, вартість експортних операцій даної країни становила 

близько 18 млн. дол., третю позицію за доходами автомобільної 

промисловості Німеччини за кордоном. Таким чином, Сполучені Штати, 

Велика Британія та Китай є основними цільовими ринками збуту кінцевої 

продукції автомобільної промисловості ФРН.  

Ці ж країни були також найкрупнішими експортними партнерами  

запасних частин, деталей та комплектуючих ТНК автомобільної галузі ФРН 

за 2013 рр., причому найбільший дохід приніс Китай – майже 8 млн. дол. 

Операції з імпорту субпродуктів німецьких автокорпорацій США принесли 

країні базування дохід у 5 млн. дол., у випадку з Великою Британією – 4,6 

млн. дол. [веб+юнктад]. 



 
 

Отже, на основі даних рис.3.1.4. можна зробити парадоксальний 

висновок про те, що приймаючі країни є активними експортерами як  

запасних частин, деталей, комплектуючих та інших субпродуктів для 

зарубіжного виробництва ТНК автомобільної промисловості ФРН, так і 

експортерами готових транспортних засобів німецького походження.  

Ретроспективний аналіз впливу вивозу капіталу на експортні операції 

ТНК автомобільної промисловості ФРН говорить про компліментарність та 

взаємодоповнюваність цих методів входу на ринок. Як правило, створення 

зарубіжних виробничих потужностей абсорбує до 10% обсягів міжнародної 

торгівлі між приймаючою країною та країною базування, але в жодному разі 

не заміщує її. На сьогодні, при суттєвій перевазі  обсягів зарубіжного 

виробництва на вітчизняним (8,6 проти 5,4 млн. транспортних засобів), 

експортна квота автомобільної промисловості є найвищою з 1957 року і 

складає 77%.  

Більш того,  можна стверджувати, що успішна політика зарубіжної 

експансії ТНК автомобільної промисловості ФРН ґрунтується на виваженому 

застосуванні таких інструментів входу на ринок, як експортні операції та 

прямі іноземні інвестиції.  Саме така стратегія дозволяє стабільно 

утримувати ТНК автомобільної промисловості ФРН частку на світовому 

ринку у 20%. 

 

3.2 Вплив вивозу капіталу автомобільних ТНК на ринок робочої 

сили ФРН 

 Автомобільна промисловість ФРН належить до тих галузей, яка через 

особливий якісний та кількісний вміст свого кінцевого продукту 

відрізняється стійкими та розгалуженими виробничими зв’язками на макро- 

та мезорівні. Сучасний німецький автомобіль складається майже із 12,5 тис. 

різноманітних деталей [A4, с.1], тоді як на початок ІІ декади ХХІ століття 

(лише чотири роки тому) їх кількість складала 10 тис. деталей [A33,S.16]; у 



 
 

1988 році Volkswagen Golf складався з 6,843 тис. комплектуючих, станом на 

1965 рік модель Volkswagen Käfer мала 4,893 тис. деталей [A39, S.21-22]).  

Ускладнення конструкції транспортних засобів стало причиною не 

тільки збільшення кількості робочих місць в автомобільній промисловості, а 

й збільшення кількості зайнятих в суміжних галузях первинного, вторинного 

(металургія, електронна, обробна промисловість та ін.) та третинного сектору 

економіки (страхування, фінансові послуги, післяпродажне обслуговування 

тощо) [A40, с.12-14].  

Вивчення європейського досвіду взаємозв’язків автомобільної 

промисловості та суміжних галузей у посткризовому періоді (2008-2011 рр.) 

вказує на те, що одне робоче місце в даній галузі дає додатково до 5 робочих 

місць в усіх сферах національного господарства, що мають безпосереднє 

відношення до виробництва та експлуатації транспортних засобів. Крім того, 

подана статистична інформація наочно свідчить про найбільше зростання 

саме непрямої зайнятості у суміжних до автомобільної промисловості 

секторах економіки – на 5 %, в той час як темпи приросту зайнятості в 

автомобільній промисловості Європейського Союзу склав лише 0,3% [L3, 

c.31].  

 

Таблиця 3.2.1  

 Пряма та непряма зайнятість в автомобільній промисловості  

Європейського Союзу, 2008-2011, чол.., % 

 2008 2009 2010 2011 %, 

2011/2008 

Пряма зайнятість у 

виробництві транспортних 

засобів 

2233422 2218600 2171800 2239100 0,3  % 

Непряма зайнятість у 

виробництві транспортних 

засобів 

  846010    679023    889124   885295 4,6 % 

Вторинний ринок 

транспортних засобів 

4443645 4549700 4348100 3921800 -11,7 % 

Транспортні перевезення 5111300 4616500 4818900 4901400 -4,1 % 

Техніка для будівництва   759100   748400  713200   728700 -4,0 % 

Всього 13393477 13212223 12941124 12676295 -5,4 % 

Джерело: [L3, c.31]. 



 
 

Автомобільна промисловість Німеччини також характеризується 

високим мультиплікативним ефектом – на початок ІІ декади ХХІ століття, в 

суміжних галузях економіки було створено до 5 млн. робочих місць [JB10,  

с.16].  

Таким чином, вивчення кон’юнктури зайнятості національної 

автомобільної промисловості має особливе значення для підвищення 

добробуту нації та забезпечення високого рівня зайнятості економічно 

активного населення країни первинного, вторинного  та третинного секторів 

економіки.    

За останніми доступними даними, Німеччина має найвищий рівень 

зайнятості в автомобільній промисловості серед інших європейських країн-

автовиробників –  це в 3,5 рази більше, ніж у його найближчого сусіда за 

рейтинговим списком – Франції (224 тис. зайнятих), та в 11,8 рази більше, 

ніж у останнього представника топ-10 – Угорщини із показником у 66 тис. 

робітників. Таким чином, кількість зайнятих в автомобільній промисловості 

ФРН станом на 2011 рік складала 35% усіх зайнятих в автомобільній 

промисловості країн-учасниць Європейського Союзу [L3, c.30-32]. 

Станом на 2013 рік, зайнятість в межах автомобільної промисловості 

ФРН становила 756 тис. робітників, при цьому приріст робочих місць з 

початку ІІ декади ХХІ століття складав 7%, тобто 54 тис. посадових місць  

[JB14, с.18].  

На перший погляд, вивіз капіталу мав нейтральний характер впливу на 

загальні показники зайнятості в автомобільній промисловості ФРН – за 

підрахунками автора, починаючи з 80-х рр. ХХ століття до 2013 року,  її 

флуктуації відносно середньоарифметичного рівня не перевищували 20% 

[A39,с.7]. Однак, всередині самої галузі відбулись серйозні структурні 

зрушення. 

Динаміку коливання зайнятості категорії кінцевих виробників 

транспортних засобів відносно напрямів та стратегій зарубіжної експансії 

автомобільних ТНК можна умовно розділити на кілька етапів.  



 
 

Протягом першого етапу, що припав на 50-80-х рр. ХХ століття, де 40% 

капіталопотоків було спрямовано в країни Латинської Америки [A2, с.32-34], 

зростання кількості робітників в межах даної категорії мав стабільний 

приріст і в цілому позитивну динаміку. Оскільки зарубіжна експансія 

кінцевих виробників в той період була спрямована на освоєння нових ринків, 

що знаходились на іншому континенті, така політика прямого іноземного 

інвестування автомобільних ТНК Німеччини не становила загрози відтоку 

робочих місць в промисловості країни базування.  

  Формування спільного ринку, скасування митних зборів в межах 

Європейського Союзу, природно, призвело до переорієнтації напрямів 

розширення системи міжнародного виробництва ТНК автомобільної галузі 

ФРН. Збільшення обсягів капіталопотоків у країни Центральної та Східної 

Європи протягом другого етапу (1990-1995 рр.) до двох третин від загальної 

суми ПІІ [A1,с.309-310] призвело перенесення основної частини (60%) 

виробництва у європейські країни з більш низькою вартістю робочої сили 

[A9, с.29]. Цей період був найбільш драматичним для ринку робочої сили 

країни базування ТНК автомобільної галузі ФРН, оскільки він 

характеризувався найбільш глибоким спадом - протягом п’яти років було 

втрачено майже 100 тис. робочих місць.   

Прямі іноземні інвестиції як метод входу на перспективні ринки збуту 

країн БРІКС на третьому етапі розвитку зарубіжної виробничої мережі 

автомобільних ТНК ФРН в цілому не змінили загальної кількості зайнятих на 

виробництві в даних корпораціях – з початку ХХІ століття він мав дуже 

незначний приріст. Ареали збуту продукції вітчизняних та закордонних 

виробничих потужностей,  розташованих у приймаючих країнах,  не 

перетинаються, тому можна зробити висновок, що вивіз капіталу в країни 

БРІКС не має дестабілізуючого характеру впливу на ринок робочої сили 

країни базування.  



 
 

 

Рис. 3.2.1  Динаміка зайнятості в автомобільній промисловості ФРН 1980-2013 

рр., тис. чол. 

Джерело:  складено автором [A39, с.7;  JB10, с.24;  JB11, с.23; JB12, с.16; JB13, 

с.16; JB14, с.34-37]. 

 

Отже, із впевненістю можна сказати, що найбільш відчутний вплив на 

ринок праці категорії кінцевих виробників транспортних засобів Німеччини 

справив період активної експансії ТНК у бік країн Центральної та Східної 

Європи. В цей час глобальний ланцюг створення вартості видозмінився 

таким чином, що більшість автівок ввозились до країни базування із 

закордонних виробничих потужностей корпорацій. За підрахунками 

експертів, за десятилітній часовий горизонт (90-ті рр. ХХ століття) у 

міжнародному виробництві автомобільних ТНК ФРН  було зайнято близько 

600 тис. робітників, що становило на той час три чверті від загальної 

зайнятості автомобільної промисловості країни базування та 37% зайнятих в 

обробній промисловості Німеччини [A1, c.31]. 

Активний вивіз капіталу та скорочення робочих місць викликало 

відповідну реакцію з боку уряду Федеративної Республіки. Достатньо 

показовим в цьому плані є прецедент корпорації BMW та німецької Саксонії 

у 2001 році. Мова йшла про створення нового заводу з виробництва 



 
 

транспортних засобів вартістю понад 860 млн. дол., що створило б у 

приймаючому регіоні додаткові 5,5 тис. робочих місць. За даний проект 

конкурували понад 250 місць, в тому числі місто Аррас (Франція), м. Ролін 

(Чеська Республіка) та три німецьких міста – Лейпциг, Аугсбург та Шверін, 

однак BMW надала перевагу Саксонії (місту Лейпцигу), оскільки урядом 

федеральної землі  були надані пільги для закупівлі землі під забудову (495 

гектарів землі обійшлися корпорації лише у 2,23 млн. дол.), та виплачені 

субсидії у розмірі 244 млн. дол. для розвитку економіки депресивного 

регіону; натомість корпорація, окрім створення вищевказаної кількості 

робочих місць, була зобов’язана надати належну освіту та підвищити 

кваліфікацію зайнятого у виробництві автомобілів економічно активного 

населення [D2, S.23].  

Мотив максимізації прибутку є першочерговим для автомобільних  

ТНК ФРН. Корпорація здійснює швидку реструктуризацію своїх авуарів та 

передислокації зарубіжних потужностей, не  зважаючи на можливі негативні 

соціально-економічні наслідки таких кроків країн-акцептантів капіталу. 

Даний випадок цілком підтверджує одне з положень теорії монополістичних 

переваг, яке стверджує, що ТНК не має особливої лояльності до жодної 

країни, в тому числі й і до країни базування, й обирає реципієнта інвестицій 

виключно з позиції оцінки її конкурентних переваг [R1, c. 63]. 

Структура зайнятості в іншому секторі автомобільної промисловості 

ФРН – постачальників деталей, комплектуючих та запасних частин, 

починаючи з 80-х рр. ХХ століття, характеризувалась більш цікавими 

якісними та кількісними змінами. В цілому, майже за півстоліття, зайнятість 

в сфері постачальників зросла майже вдвічі та практично зрівнялась із 

кількістю робітників у кінцевому виробництві транспортних засобів [A39, 

с.7]. 

Вивчення темпоральної модифікації співвідношення зайнятості між 

виробниками транспортних засобів та їх постачальниками глобальної 

автомобільної промисловості у часовому горизонті за 2002-2015 рік дає 



 
 

підстави говорити про вагому перевагу кількості зайнятих на користь 

виробників деталей, запасних та комплектуючих в економічних регіонах та 

країнах Тріади вже в осяжному майбутньому.  

 

Рис. 3.2.2. Динаміка зайнятості фірм-кінцевих виробників транспортних 

засобів та постачальників деталей та вузлів регіонах Тріади за 2002-2015 рр., тис. 

чол. 

Джерело: [A39, с. 50] 

 

Цікаво, що для європейських постачальників таке зростання буде 

найбільшим – зайнятість у секторі постачальників виросте на 70%, в той час 

як в регіоні НАФТА воно складе 33%, в Японії – 18%. За підрахунками 

науковців, до 2015 року виробники деталей, комплектуючих та запасних 

частин Європи можуть створити на своїх теренах близько 1,2 млн. робочих 

місць, причому зростання зайнятості для постачальників Східної Європи 

буде досить незначним – на 117 тис.,а для західноєвропейських країн воно 

буде приголомшливим – на 1 млн. робочих місць [A39, с.50]. 

Однак, описана ситуація структурних змін в європейській 

автомобільній промисловості не співпадає із станом речей конкретно в 

автомобільній промисловості Німеччини: кількість зайнятих у виробництві 

деталей, компонентів та запасних частин наближається до обсягу зайнятості 

в сфері виробництва кінцевої продукції, однак все ще не перевищує її.  

 



 
 

 

Рис. 3.2.3. Структура зайнятості в автомобільній промисловості ФРН за 

основними видами продукції, 2012 - серпень 2014 рр., чол. 

Джерело: [РС1, с.22; PC2,с.19;PC3, с.96] 

 

Оптимізацію рівня зайнятості кінцевих виробників транспортних 

засобів слід розглядати як наслідок структурних змін в процесі 

транснаціоналізації автомобільної промисловості Німеччини. Прогрес у 

компетентності постачальників деталей, комплектуючих та запасних частин 

– комплексність, багатоелементність, висока технологічність, 

взаємопов’язаність та нерозривність процесу виробництва складних 

модульних систем глобальними мега-постачальниками, – став одним із 

найважливіших детермінантів зростання зайнятості саме у сфері виробництва 

субпродуктів автомобільної промисловості. Як бачимо з рис.3.4, 

виробництво окремих елементів транспортних засобів – ходової частини 

(шасі), трансмісії, моторів та агрегатів, деталей інтер’єру та екстер’єру 

транспортних засобів повністю контролюється постачальниками – 

виробниками модулів та комплексних систем, натомість кінцеві виробники 

свідомо скорочують робочі місця в межах цих категорій.  



 
 

 

Рис. 3.2.4  Динаміка зайнятості фірм-кінцевих виробників транспортних 

засобів та постачальників деталей та вузлів за основними товарними позиціями, 

2000-2014 рр., тис. чол. 

Джерело: [A39, с. 51] 

З графічних даних рис. 3.2.4. випливає ще одна важлива особливість 

ринку робочої сили автомобільної промисловості ФРН: лише в 

наукомісткому та інноваційному секторі виробництва електричних та 

електронних приладів, що потребує високої кваліфікації, професійності та 

досвідченості робочої сили спостерігається стабільно високий рівень 

зайнятості як в категорії кінцевих виробників транспортних засобів, так і  їх 

постачальників. Концентрація діяльності усіх економічних акторів 

автомобільної промисловості Німеччини навколо створення наукомісткої та 

інноваційної продукції стало основою високої конкурентоспроможності її 

продукції на світовому автомобільному ринку транспортних засобів та 

модульних систем.  

Виробництво транспортних засобів – складний високотехнологічний 

процес, що потребує значних капіталовкладень у науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські розробки [А2] (Heitger et al. 1999: 121; Vickery 

1996). Підраховано, що вартість інновацій у розрахунку на один автомобіль  

на початок ХХ століття склала 4,2% [А27, с.4], на сьогодні цей показник 



 
 

становить збільшився більш ніж вдвічі до 9% [А4, с.5]. Дійсно, автомобільна 

промисловість ФРН є найбільш прогресивною галуззю її національної 

економіки – майже третина видатків на НДДКР здійснюється саме в цій 

галузі, а це 24,4 млрд. євро в 2013 році  [JB14, с.17]. На сьогодні середній 

рівень капіталовкладень транснаціональних корпорацій ФРН у науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розрахунку на один 

автомобіль складає 783 євро, тобто 4,2% від його собівартості. Підраховано, 

що у 2015 році  капіталовкладення автомобільних ТНК у інноваційні 

розробки зростуть до 800 млрд. євро [A27, с.4], а видатки на НДДКР 

автомобільної галузі Німеччини будуть найвищими і варіюватимуться у 

наступному році від 1800 до 2300 євро з розрахунку на одне авто (рис. 3.5) 

[A29, с.13].  

Найбільші видатки на НДДКР серед автомобільних ТНК - 1,8 млн.  

євро ще на початку ХХІ століття мали німецькі корпорації BMW AG та 

Daimler AG інноваційного архетипу «творці брендів», яким були притаманні 

тісні взаємозв’язки із глобальними постачальниками та вузька спеціалізація 

виробництва брендів преміум-класу для примхливих споживачів  [A30, с.18-

20]. Частка видатків на інноваційні розробки ТНК Daimler AG становила 

4,1%, BMW AG – 4,8%  та Volkswagen AG – 5%, в той час як, наприклад,  у 

корпорацій General Motors  та Toyota вона складала 3,1 та 4,2% відповідно  

[A10, с.19]. 

Це і не дивно, оскільки протягом першого десятиріччя ХХІ століття у 

глобальній автомобільній промисловості левову частку інвестицій в інновації 

становили капіталовкладення саме автокорпорацій Німеччини (33%), 

випередивши за цим показником своїх найближчих конкурентів – Японію 

(20%) та Південну Корею (18% загальносвітових видатків). Традиційно, 

частка інвестицій в інновації автомобільних корпорацій Німеччини протягом 

2009-2011 років була високою і становила 9% від їх доходу [A4, с.5] 

Незважаючи на високі показники індексу розповсюдження мережі ТНК 

автомобільної галузі ФРН, обсяг видатків на НДДКР ланок глобального 



 
 

ланцюга створення вартості на теренах країни базування  значно перевищує 

видатки на інновації філій, дочірніх компаній та асоційованих підприємств 

корпорації у приймаючих країнах (65:35 у 2011 році), що свідчить про 

концентрацію інноваційної діяльності суто в межах домашньої країни 

корпорацій [JB14, с.17].  

Станом на 2013 рік, у сфері розробки інноваційних продуктів для 

автомобільної промисловості ФРН зайнято  93,5 тис. робітників, тобто кожен 

четвертий  науковець в країні [JB14, с.17]. Дані, зібрані в табл., вказують 

позитивну динаміку зростання зайнятості в цій сфері автомобільної 

промисловості, яка навіть перевищує кількість робочої сили в деяких 

секторах виробництва модулів та систем, як то платформ, кузовів та причепів 

(ДОДАТОК). 

Таблиця 3.2. 2. 

Динаміка економічних індикаторів інноваційної діяльності автомобільної 

промисловості ФРН, 2009-2013 рр., млрд. євро, %, чол. 

Рік 

Загальний дохід 

автомобільної 

промисловості ФРН , 

млрд. євро 

Видатки на 

НДДКР, 

млрд. євро 

% від 

загальних 

видатків 

НДДКР 

Загальна 

кількість 

зайнятих,  

чол. 

Зайняті в 

НДДКР,  

чол. 

% від 

зайнятих 

2009 263 20,9 1/3 723 000 90 410 12,5 

2010 317 19,6 1/3 714 000 89 900 12,6 

2011 351 20,8 1/3 719 500 88 200 12,2 

2012 357 22 1/3 742 200 88 500 11,9 

2013 361,6 24,4 1/3 756 000 93 500 12,4 

Джерело:  складено автором за [ JB10, с.16-22;  JB11, с. 18-22,  JB12, с.14-16,  

JB13, с.14-40; JB14, с.16-22 ]. 

 

Отже, на основі вищевикладених даних можна зробити висновок про 

пріоритетність розвитку тих секторів автомобільної промисловості для 

глобальних мега-постачальників та потужних транснаціональних виробників 

Німеччини, що характеризуються високою інноваційною складовою та є 

унікальними продуктами.  

Зайнятість в секторі НДДКР є перспективним напрямком ринку 

робочої сили країни базування, оскільки він має найменшу волатильність за 

останні 5 років (7 б.п. між максимальною та мінімальною часткою у 



 
 

загальній зайнятості) на відміну від інших секторів автомобільної 

промисловості ФРН, яким були притаманні  найбільш сильні коливання у 

структурі зайнятості протягом 2007-2013 рр. 

 
 

Рис.  3.2.5. Динаміка загальної зайнятості, а також зайнятості в окремих 

секторах автомобільній промисловості ФРН, 2009-2013 рр, % до попереднього року.  

Джерело: складено автором за [JB10, с.24; JB14, с. 18].  

 

Вже до початку ХХІ століття співвідношення низько- та високо- 

кваліфікованої робочої сили в структурі зайнятості автомобільної 

промисловості  Німеччини порівняно з базисним 1978 роком було досить  

диспропорційним: воно складало майже 1:7, причому динаміка зайнятості 

низькокваліфікованої робочої сили залишалась практично на рівні базисного 

року, приріст висококваліфікованих кадрів складав майже 70%. Слід також 

зазначити, що середня вартість оплати праці робітників до середини 90-х рр. 

впала до рівня, нижчого за кінець 70-х рр. ХХ століття [A9, с.36]. Динаміка 

зайнятості та середня ставка високо- та низькокваліфікованої робочої сили 

автомобільної промисловості ФРН, 1978-2002 рр. продемонстрована на 

рисунку 3.2.6. 



 
 

 

Рис. 3.2.6. Динаміка зайнятості та середня ставка високо- та 

низькокваліфікованої робочої сили автомобільної промисловості ФРН, 1978-2002 рр. 

Джерело: [A9, с. 36]   

 

На думку автора, вивіз капіталу транснаціональними корпораціям ФРН 

став основним детермінантом структурних зрушень в автомобільній 

промисловості, особливо після зарубіжної експансії у 90-тих рр. ХХ ст. в 

напрямку сусідніх Центрально- та Східноєвропейських країн. Таким чином, 

спочатку потужні виробники кінцевого обладнання, а потім вже і мега-

постачальники ФРН, виходячи з мотивів зниження собівартості своєї 

продукції, розміщували виробництво стандартизованих субпродуктів у 

країнах, які мають  значно нижчу ставку оплати праці. 

Як правило, працемісткі товари вироблялись на зарубіжних 

виробничих потужностях корпорацій,  а потім імпортувались до виробничих 

підрозділів країни, що приймає. Таким чином, зниження попиту на 

низькокваліфіковану робочу силу країни базування є наслідком падіння  цін 

на  дані субпродукти. Відповідно, зайнятість та рівень оплати праці таких 

робітників у розвинених країнах має тенденцію до зниження.  

За кілька десятиліть успішного вивозу капіталу та розвитку системи 

міжнародного виробництва глобальним мега-постачальникам ФРН як 

універсальним виробникам  комплексних та модульних систем, які містять  

як працемістку, так і капіталомістку субпродукцію,  вдалось наростити таку 

кількість робочої сили, що перевищувала зайнятість в окремих корпорацій 



 
 

Великої німецької Трійки, виробничі відносини  в межах яких формувались 

майже півстоліття.  

Таблиця 3.2.3. 

 Обсяг щорічних прибутків та рівень зайнятості серед  найкрупніших 

виробників комплексного обладнання   та мега- постачальників, 2009 р. 

 
 Щорічний обсяг 

прибутків, млрд. євро 

Частка на ринку  окремих 

компонентів в 

автомобільній 

промисловості ФРН, % 

Кількість зайнятих у 

виробництві, тис. чол. 

Виробники комплексного обладнання 

Volkswagen-

Konzern 

135,027  424,78 

Daimler 78,924  258,628 

BMW 50,681  96,207 

Глобальні мега-постачальники 

Robert Bosch 30,261 57 270,687 

Continental 26,483 95 134,434 

ThyssenKrupp 11,305 20 187,495 

ZF 11,23 86 60,48 

BASF 6,968 10 104,779 

Schäffler 6,104 60 61,0 

Mahle 5,277 98 43,489 

Джерело: [A33, c. 17]. 

 

Отже, транснаціоналізація автомобільної промисловості ФРН мала 

досить важливі наслідки для національного ринку робочої сили. І хоча вивіз 

капіталу  майже не вплинув на кількісні показники зайнятості, однак, став 

основним детермінантом якісних ендогенних трансформацій  в галузі. 

Трансформація виробничих відносин в глобальній автомобільній 

промисловості мала також певні наслідки для ринку робочої сили Німеччини. 

Глобальні мега-постачальники перебрали на себе функцію з виробництва 

комплексних деталей та модульних підсистем, що, безперечно, привело до 

збільшення зайнятості даного сектору.  

Нейтральна динаміка зайнятості робочої сили ТНК, на думку автора, 

прямо корелює із географічною відстанню приймаючої країни. Однак, як для 

першої, так і для другої категорії виробників автомобільної промисловості 

ФРН було характерне перенесення виробничих потужностей у країни з більш 

низькою вартістю робочої сили та відповідної освіти. Єдиною товарною 



 
 

категорією, що представляє для обох економічних акторів стратегічний 

інтерес, є електроніка та електричні субпродукти. Для  глобальних 

постачальників вона є високотехнологічним ядром створення модульних 

систем та основою конкурентоспроможності. Для виробників комплексного 

обладнання даний компонент залишається інноваційною та унікальною 

розробкою, «родзинкою» цілої лінійки транспортних засобів, яка досить 

часто є запатентованою власністю та важливим невідчутним активом ТНК.   

Продукція автомобільної промисловості Німеччини є однією з 

найбільш наукомістких у світі, про що свідчить високий рівень видатків 

провідних економічних акторів галузі на інновації та масштабні науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи та зростаюча кількість зайнятих 

науковців у розробці даних проектів.Вивіз капіталу транснаціональними 

корпораціями автомобільної промисловості дозволив створити потужну 

наукову базу та сконцентрувати в материнській країні значний  інноваційний 

потенціал розвитку національної галузі, в тому числі і завдяки притоку 

висококваліфікованих спеціалістів.    

Конкуренція між зайнятими у даній галузі сприяє підвищенню 

кваліфікаційного рівня та освідченості робочої сили в цілому, оскільки 

динаміка виробництва та оплати праці працемістких товарів має негативний 

характер.  

 

3.3 Економетричний аналіз впливу вивозу капіталу на 

національний добробут країни-донора прямих іноземних інвестицій 

Для встановлення та оцінки рівня залежності між показниками 

валового внутрішнього продукту, експорту та зайнятості економіки ФРН від 

обсягу її прямих іноземних інвестицій був використаний метод векторних 

авторегресій (VAR-аналіз). Векторна авторегресія застосовується для 

динамічних рядів і має наступний вигляд: 

                                     .            



 
 

За допомогою економетричного пакету Е-views була протестована 

модель VAR-аналізу. Для аналізу були використані дані  квартальних 

показників валового внутрішнього продукту (GDP), зайнятості (EMP), 

обсягів експортних операцій (TR)  та міжнародної інвестиційної позиції ФРН 

(за активами) (IIR) Статистичного бюро Європейської Комісії (додаток …) за 

51 період. Обрана розмірність періоду – квартал – обумовлена необхідністю 

вибірки для застосування методу векторних авторегресій Value-at-risk  

щонайменше у 40 періодів. Крім того, використання конкретної бази 

статистичних даних (Eurostat), де показники подаються в єдиній валюті 

(євро) фактично нівелюють ризик похибки у даних, що виникає при 

використанні середньорічного рівня валютних курсів при перерахунку 

показників в єдину валюту. Використання інших баз статистичних даних 

(UNCTADstat, IMF database) було також неможливим і через наявність на 

них лише річних даних, що викликало б неспівпадіння співрозмірності 

даних. 

Для перевірки рівня залежності макроекономічних величин країни від її 

міжнародної інвестиційної позиції (за активами), були застосовані показники 

валового внутрішнього продукту,  загального рівня зайнятості та величини 

квартальних експортних операцій.  На думку автора, не вплине на 

адекватність отриманих результатів для автомобільної промисловості, 

оскільки було встановлено, що автомобільна промисловість внаслідок 

багатокомпонентності та ускладнення конструкції кінцевого продукту та 

комплектуючих субпродуктів, має високий мульплікативний ефект у 2,4, що 

означає наявність стійких та розгалужених виробничих зв’язків (каналів) між 

суміжними галузями та високий ступінь впливу на суміжні галузі 

первинного, вторинного та третинного сектору економіки.  

Отже, застосування методу векторних авторегресій дало наступні 

результати. Рис.  3.3.1 демонструє співвідношення обраних факторів – рівня 

зайнятості населення, торгівлі, міжнародної інвестиційної позиції на валовий 

внутрішній продукт  Німеччини за період з 2000 по 2013 рр. 
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Рис. 3.3.1 Результати VAR-аналізу впливу на ВВП рівня зайнятості населення,  

обсягів експорту та міжнародної інвестиційної позиції ФРН, 2000-2013 рр.,%. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Графік наочно демонструє найвищий рівень залежності ВВП 

Німеччини від її міжнародної інвестиційної позиції, що детермінує динаміку 

валового внутрішнього продукту майже на 50%, в той час, як обсяги 

зайнятості економічно активного населення та експортних операцій 

визначають його менш ніж на 5% кожен, причому коливання ступеня 

залежності ВВП від зовнішніх шоків міжнародної інвестиційної позиції 

складає від 15% до 99% (рис 3.3.2.) 
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Рис. 3.3.2. Імпульс-функція залежності валового внутрішнього продукту від 

міжнародної інвестиційної позиції Німечиини, %. 

Джерело: розраховано автором. 



 
 

Графічна інтерпретація залежності обсягів експорту від валового 

внутрішнього продукту, рівня зайнятості та міжнародної інвестиційної 

позиції Німеччини у часовому горизонті між 2000 та 2013 роками, 

розрахована за допомогою ймовірнісно-статистичного підходу VAR, має 

наступний вигляд: 
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Рис. 3.2.3.  Результати VAR-аналізу впливу на експортні операції показника 

зайнятості населення, ВВП та міжнародної інвестиційної позиції  ФРН за період з 

2000 по 2013 рр., % 

Джерело: розраховано автором. 

 

І хоча ступінь залежності обсягів експортних операцій Німеччини від 

усіх трьох незалежних змінних є достатньо високим – від 20% до 60%, 

найвищий рівень детермінації показника експорту за 2000-2013 рік мала 

міжнародна інвестиційна позиція, що становила близько 55%. Межі 

коливання ступеня залежності обсягів експортних операцій від інвестиційної 

позиції складають 500 та 4900.  



 
 

Рис. 3.2.4. Імпульс-функція залежності валового внутрішнього продукту від 

міжнародної інвестиційної позиції Німеччини, % 

Джерело: розраховано автором. 

 

Виявлення існуючих взаємозв’язків між рівнем зайнятості, валовим 

внітрішнім продуктом, обсягами експортних операцій та міжнародною 

інвестиційною позицією ФРН на основі методики векторної авторегресії 

показало наступний результат, зображений графічно на рис.3.2.5.  
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Рис. 3.2.5. Результати VAR-аналізу впливу на рівень зайнятості показників 

ВВП, міжнародної торгівлі, міжнародної інвестиційної позиції  Німеччини у часовому 

горизонті між 2000 та 2013 рр. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Як і у випадку із досліджуваною незалежною величиною ВВП, рівень 

зайнятості  у випадку Німеччини значним чином детермінує її міжнародна 
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інвестиційна позиція – майже на 40%, в той час, як динаміка валового 

внутрішнього продукту та обсяг експортних операцій практично не 

впливають на формування зайнятості економічно активного населення ФРН 

( залежність до 5%). Максимальна ступінь взаємозалежності показника 

зайнятості та міжнародної інвестиційної позиції Німеччини складає 60% 

(рис. 3.2.6.) 
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Рис. 3.2.6. Імпульс-функція залежності зайнятості економічно активного 

населення  Німечиини від її міжнародної інвестиційної позиції,  %. 

Джерело: розраховано автором. 

 

 

Для встановлення характеру пропорційності впливу міжнародної 

інвестиційної позиції Німеччини на показники її зайнятості, експорту та 

валового внутрішнього продукту застосуємо метод найменших квадратів.  

Для всіх трьох досліджуваних каналів, де залежною змінною 

виступають в кожному окремому випадку макроекономічні параметри 

країни, як то ВВП, обсяг експортних операцій та обсяг робочої сили 

поперемінно, а незалежною – міжнародна інвестиційна позиція Німеччини, 

притаманний прямий взаємозв’язок цих величин. Регресія добре пояснює 

залежність між показниками, про що свідчить високий R
2
, що тяжіє до 1

 
( для 

валового внутрішнього продукту він становить 0,969782, для експортних 

операцій – 0,942660, для зайнятості – 0,942660). Критерій t-статистики, що в 

усіх трьох випадках мав величину, значно більше за 2 (ВВП - 39,65573, 



 
 

експорт – 28,38238 , зайнятість – 16,54169) та нульовий показник Prob F-

статистики, теж вказують на високу значимість коефіцієнтів. 

Детальні розрахунки щодо пояснення взаємозалежності обраних 

показників викладено в таблиці. 

Таблиця. 3.3.1.  

Дослідження пропорційності впливу міжнародної інвестиційної позиції 

Німеччини на показники її зайнятості, експорту та валового внутрішнього за 

методом найменших квадратів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розраховано автором. 

Dependent Variable: GDP   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
IIR 0.033319 0.000840 39.65573 0.0000 

C 436.1164 3.790469 115.0561 0.0000 

          
R-squared 0.969782     Mean dependent var 579.0863 

Adjusted R-squared 0.969166     S.D. dependent var 47.59613 

S.E. of regression 8.357722     Akaike info criterion 7.122675 

Sum squared resid 3422.725     Schwarz criterion 7.198433 

Log likelihood -179.6282     F-statistic 1572.577 

      Prob(F-statistic) 0.000000 

Dependent Variable: TR   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
IIR 13.46166 0.474297 28.38238 0.0000 

C 19250.03 2139.737 8.996449 0.0000 

          
R-squared 0.942660     Mean dependent var 77013.70 

Adjusted R-squared 0.941490     S.D. dependent var 19504.80 

S.E. of regression 4717.972     Akaike info criterion 19.79457 

Sum squared resid 1.09E+09     Schwarz criterion 19.87033 

Log likelihood -502.7616     F-statistic 805.5592 

      Prob(F-statistic) 0.000000 

Dependent Variable: EMP   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
IIR 0.000925 5.59E-05 16.54169 0.0000 

C 33.52955 0.252162 132.9683 0.0000 

          
R-squared 0.848122     Mean dependent var 37.49695 

Adjusted R-squared 0.845022     S.D. dependent var 1.412343 

S.E. of regression 0.556000     Akaike info criterion 1.702329 

Sum squared resid 15.14766     Schwarz criterion 1.778087 

Log likelihood -41.40938     F-statistic 273.6274 

      Prob(F-statistic) 0.000000 



 
 

Отже, на основі економетричного аналізу впливу вивозу капіталу на 

національний добробут країни-донора прямих іноземних інвестицій за 

допомогою методу векторних авторегресій можна зробити наступні 

висновки: усі задані макроекономічні величини мають високий ступінь 

залежності від активності зарубіжної експансії транснаціональних 

корпорацій країни базування. Так, міжнародна інвестиційна позиція 

Німеччини є детермінантом валового внутрішнього продукту на 50%, 

експорту – на 55%, зайнятості економічно активного населення – на 40%. 

Слід вказати також на те, що теоретично коефіцієнт залежності цих 

макроекономічних величин від обсягів вивозу капіталу є надзвичайно 

високим, особливо у випадку каналу «міжнародна інвестиційна позиція – 

експортні операції Німеччини», де цей показник коливається від 500 до 4500 

(для валового внутрішнього продукту він становить від 15 до 99, для 

зайнятості  - коливається в межах 10 та 60). 

Застосування методу найменших квадратів дало змогу встановити 

характер відносин між залежними величинами валового внутрішнього 

продукту, експортних операцій, рівня зайнятості та незалежною змінною 

міжнародної інвестиційної позиції ФРН. У всіх трьох каналах чітко 

прослідковується пряма залежність, тобто пропорційне зростання або 

зниження попарних показників.  

Для  перевірки правильності отриманих у п.3.1. теоретичних висновків 

щодо прямої залежності обсягів екпорту від вивозу капіталу автомобільними 

корпораційми ФРН, застосуємо метод лінійної регресії. 

В регресійній моделі досліджуються 4 фактори (див. табл..):  

Y – залежна змінна – обсяг експорту автомобільної галузі Німеччини, 

категорії 781, 782, 784, 786 за класифікацією ЮНКТАД (млрд. дол.) 

X – незалежні змінні: 1) ВВП країни (млрд. дол.); 2) ПІІ з Німеччини (млрд. 

дол.); 3) Відстань між столицями (км).  

                                                                                                       



 
 

    Таблиця 3.3.2 

Кількісні параметри залежної та незалежних змінних 

 моделі лінійної регресії станом на 2013 р., км, $ млрд. 

 

 

Рівняння регресії має наступний вигляд:   Y = α + β*X1 + γ*X2 + δ*X3 + ε, 

Y – обсяг експорту автомобільної галузі Німеччини (млрд. дол.) 

X1 – ВВП країни (млрд. дол.) 

X2 – ПІІ з Німеччини (млрд. дол.) 

X3 – Відстань між столицями (км). 



 
 

Обрана модель включає в себе 

фактори, які охоплюють не тільки 

економічні, а й географічні чинники. 

Загалом, ці вищезгадані фактори на 

89% пояснюють експорт автомобільної галузі Німеччини (R² = 0,89 або 89%).  

Остаточне рівняння регресії має наступний вигляд:  

                       Ŷ = 2,6203 + 0,0017*Х1 + 0,9901*Х2 - 0,0004*Х3 

Тепер варто провести статистичний аналіз рівняння регресії (див. табл..). 

Спочатку проводимо загальну перевірку методом F-тесту, метою якого є 

з'ясування того, чи пояснюють X-змінні значущу частину варіації Y, тобто чи 

превалює вплив факторів Х на зміну функції Y над коливаннями випадкового 

порядку. Для проведення F-тесту рекомендуються наступні прийоми: 

1) на основі критерію Фішера – традиційний спосіб: F-тест проводиться 

шляхом зіставлення обчисленого значення F-критерію з табличним 

показником для відповідного рівня значущості.  

2) на основі рівня значущості α 

3) на основі коефіцієнта детермінації R² 

                                                                                                                       Таблиця 

 



 
 

В даному дослідженні представлені перші два методи оцінки адекватності 

моделі.  

1) По-перше, завдяки Excel отримали розрахF  = 63,44. Для того, щоб 

використовувати цей показник в моделі, необхідно отримати його обернений 

вигляд, тобто 1 / 63,44 = 0,0525 = 0,0158. Тепер шукаємо табличне значення 

критF   (f1 = k = 3 (тобто кількість факторів), а f2 = n – k – 1 = 27 – 3 – 1 = 23).  

Для α = 0,05 маємо: критF  = 3,03 > 0,0158 

Отже, розрахF  < критF , тобто модель є адекватною. 

2)  По-друге, дослідження рівня значущості. В Excel цей рівень позначається 

як «Значимость F» і має значення в 2,81813Е-11. Фактично можна визнати, 

що α = 0,000. Це говорить про те, що дійсно простежується стійка залежність 

між досліджуваною функцією Y та впливаючими факторами Х. 

Отже, основний висновок – рівняння регресії характеризується дійсно 

високим ступенем значущості.  

Наступний крок в аналізі моделі – перевірка адекватності коефіцієнтів 

регресії. Існують 2 способи такої оцінки: t-критерій та оцінка рівня 

значущості ρ. 

1) Оцінка t-критерію: коефіцієнт вважається значущим, якщо його t-критерій 

за абсолютним значенням перевищує 2,00 (точніше 1,96), що відповідає 

рівню значущості 0,05. У даному випадку маємо наступні значення:  

tх1 = 9,06; tх2= 6,27, tх3 = – 2,17. З вищесказаного випливає, що значущими 

виявляються всі коефіцієнти рівняння. 

2) Використання рівня значущості: оцінка проводиться шляхом аналізу 

показника ρ, тобто рівня значущості α. Коефіцієнт вважається значущим, 

якщо розраховане для нього ρ-значення менше (або дорівнює) 0,05 (для 95% 



 
 

довірчої вірогідності). Показник ρ становить для наших коефіцієнтів 4,7308E-

09, 2,14659E-06 та 0,0409 відповідно, отже всі коефіцієнти статистично 

значущі.  

Тепер залишилося визначити ступінь впливу окремих факторів на 

загальну модель. Для цього існує спеціальний метод – порівняння 

стандартизованих коефіцієнтів регресії. У загальному випадку всі 

коефіцієнти регресії можуть бути виражені в різних одиницях виміру. Тим 

самим безпосереднє їх порівняння стає фактично некоректним, оскільки 

формально менший за величиною коефіцієнт насправді може виявитися 

важливішим більшого за величиною. В такій ситуації ми стикаємося з 

класичною проблемою несумісності. Стандартизовані коефіцієнти регресії 

дозволяють вирішити цю проблему за рахунок представлення коефіцієнтів 

регресії в однакових одиницях виміру. Стандартизований коефіцієнт регресії 

обчислюється шляхом множення коефіцієнта регресії iX  на стандартне 

відхилення nS і ділення отриманого результату на yS . Це означає, що кожен 

стандартизований коефіцієнт регрессіі вимірюється як величина iX  * nS  / yS .  

Отримуємо наступні результати для нашої моделі (див. табл..). Тепер 

ми отримали змогу співставити отримані коефіцієнти. Порівняння 

абсолютних значень стандартизованих коефіцієнтів регресії дозволяє 

отримати уявлення про важливість розглянутих факторів. Найбільш 

важливим фактором виступає ВВП, за ним слідує обсяг ПІІ з Німеччини, а 

вже потім -  відстань між столицями.  

                                                 Таблиця 



 
 

 

 Також надзвичайно важливо звернути увагу на знаки факторів в моделі. 

Справа в тому, що якщо факторна ознака (Х) має знак мінус, то зі зростанням 

цього фактору результативна ознака (Y) буде зменшуватися.  

Тоді маємо: 

1) при зростанні ВВП країни-партнера обсяг німецького експорту 

автомобільної галузі також буде зростати → тобто Німеччина експортує 

свої автомобілі переважно в ті країни, які постійно розвиваються і 

економіка яких поступово зростає;  

2) при зростанні обсягу ПІІ з Німеччини в країну-партнер, що виступає 

реципієнтом інвестицій, обсяг німецького експорту автомобільної галузі 

буде зростати → тобто Німеччина експортує автомобілі в ті країни, з 

якими веде активну інвестиційну політику → це означає, що фактично 

торгівля йде слідом за інвестиціями, і навпаки; 

3) при зростанні відстані між Берліном та столицею країни-партнера обсяг 

німецького автомобільного експорту буде зменшуватися → це 

пояснюється зростанням витрат на транспортування автомобілів та 

відповідного устаткування до них.  

Отже, на основі можна зровити висновок, що отримані теоретичні 

висновни щоо впливу вивозу капіталу на екпортні операції повністю 



 
 

підкріплюються відповідними розрахунками на основі рівняння лінійної 

регресії. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ 

Автомобільну промисловість Німеччини по праву можна назвати 

системоутворюючою галуззю, оскільки вона породжує величезну кількість 

стійких виробничих зв’язків між галузями первинного, вторинного та 

третинного сектору економіки. Високий мультиплікативний ефект галузі  - 

2,4 , пояснює високий ступінь впливу розвитку автомобільної промисловості 

на національний добробут. Транснаціоналізація автомобільної промисловості 

Німеччини та активна зарубіжна експансія, природно, мала наслідки для 

економіки країни базування.  

Вивіз капіталу ТНК ФРН фактично не змінив абсолютного показника 

зайнятості економічно активного населення в автомобільній промисловості з 

80-х рр. ХХ ст., однак став причиною глибоких структурних зрушень, що 

були спричинені трансформацією виробничих відносин та збільшенням 

наукомістскості кінцевої продукції. Фактично це означало вирівнювання у 

співвідношенні між зайнятими на виробництві транспортних засобів та 

зайнятими на виробництві комплексних деталей та модульних підсистем 

(1,3:1 станом на 2013 рік.).  

Поступове перенесення основного масиву виробничих потужностей в 

країни з більш низькою вартістю робочої сили призвело до концентрації 

зусиль автомобільних ТНК та глобальних постачальників німецького 

походження на виробництві в країні базування лише тих субпродуктів, що 

мають високу наукоємкість та потребують від зайнятих високої кваліфікації, 

навичок та певного досвіду, як то електроніка та електричні субпродукти. 

Вивіз капіталу транснаціональними корпораціями автомобільної 

промисловості дозволив створити потужну наукову базу та сконцентрувати в 



 
 

материнській країні значний  інноваційний потенціал розвитку національної 

галузі, в тому числі і завдяки притоку висококваліфікованих спеціалістів.    

 

Активна зарубіжна експансія ТНК автомобільної промисловості ФРН 

сприяла також збільшенню обсягів експортних операцій країни базування та 

розширенню їх географічної дисперсії. Встановлено, що вивіз капіталу 

автокорпораціями Німеччини стимулювало як експорт деталей, 

комплектуючих та запасних частин (в основному, високотехнологічних), так 

і готових транспортних засобів. Станом на 2013 рік, при суттєвевому 

превалюванні обсягів виробництва на зарубіжних виробничих потужностей 

(майже 1:2), експортна квота автомобільної промисловості ФРН досягла 

свого історичного максимуму у 77%.  

Створення зарубіжних виробничих потужностей в Центральній та 

Східній Європі абсорбувало близько 10% обсягів європейського експорту, 

однак у випадку з вивозом капіталу ТНК автомобільної промисловості ФРН в 

напрямку країн Латинської Америки відбулось поступове зниження і 

зведення до мінімуму обсягів міжнародної торгівлі між примаючою країною 

та країною базування. Цікаво, що Німеччина є активним імпортером власних 

транспортних засобів, створених на зарубіжних виробничих потужностях 

автомобільних корпорацій Німечиини.  

Збільшення обсягів продажів транспортних засобів німецького 

походження приймаючими країнами, на думку автора, опосередковано 

сприяє зарубіжній експансії та посиленню конкурентних позицій ТНК 

автомобільної промисловості ФРН на глобальному автомобільному ринку. В 

більшості випадків це пов’язано із особливостями конструкції  транспортних 

засобів, розрахованих на задоволення  специфічних потреб нації. Крім того, 

такий ефект субституції експортних операцій країни базування є практично 

мінімальним.  

Загалом, вплив вивозу капіталу  ТНК ФРН автомобільної 

промисловості на національний добробут країни базування можна 



 
 

охарактеризувати як позитивний. Отримані практичні висновки були 

підкріплені результатами економетричного VAR-аналізу та застосуванням 

лінійної регресії.



 
 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення процесів 

транснаціоналізації світової автомобільної галузі, виявлено специфічні 

закономірності розвитку зарубіжної виробничої мережі автомобільних ТНК 

ФРН та встановлено характер впливу операцій цих фірм на національний 

добробут країни базування. Результати дисертаційного дослідження дали 

змогу зробити низку принципових висновків і пропозицій: 

1. Автомобільна промисловість була однією з найперших галузей, що 

делокалізувала свої активи та стала дійсно глобальною. Економічна природа 

галузі відрізняється високою мультиплікативністю, стратегічним характером 

транскордонних операцій та широкомасштабністю горизонтальних та 

вертикальних виробничих зв’язків. Форсована транснаціоналізація світової 

автомобільної промисловості, що проявилась в небаченому розширенні 

глобального ланцюга створення вартості галузі, активній зарубіжній 

експансії та розбудові системи міжнародного виробництва корпорацій, 

пов’язана в першу чергу із пошуками динамічних та містких ринків збуту 

автомобіля як глобального продукту. 

2. Методологія дослідження теоретичних засад транснаціоналізації 

світової автомобільної промисловості підпорядковується 

загальнофілософському закону єдності та боротьби протилежностей – 

найбільш вичерпне пояснення феномену міжнародного руху капіталу в галузі 

можливе лише за поєднання різнорівневих макроекономічного та 

мікроекономічного підходів. Еклектична парадигма Даннінга як така, 

дозволила систематизувати знання про типи прямих іноземних інвестицій та 

переваги, що вони створюють для автомобільних ТНК на різних етапах 

розвитку світової автомобільної промисловості. 

3. Транснаціоналізація світової автомобільної промисловості 

спричинила послідовні глобальні інституційні, структурні та функціональні 

трансформації в архітектурі галузі. Найважливішим результатом цих змін 



 
 

стало відокремлення із системних інтеграторів категорії мега-постачальників, 

що майже повністю перебрала на себе функції з організації, регулювання, 

реструктуризації та контролю виробничого процесу ТНК у глобальних 

масштабах. Космополітизм повного циклу виробництва забезпечувало 

дублювання постачальником будь-якої географічної конфігурації виробничої 

системи автомобільних корпорацій. Такі специфічні тісні взаємовідносини 

виробника і постачальника спричинили процеси фрагментації та консолідації 

у галузі – відмирання неефективних ланок ланцюга створення вартості при 

поглибленні спеціалізації окремих її структурних елементів. 

4. Глокальність світової автомобільної промисловості – парадоксальна 

специфічна риса галузі, що проявляється у повній злагодженості 

різнополюсних глобальних та регіональних процесів інтернаціоналізації. 

Факт існування повноцінних виробничих циклів в окремому регіоні як 

складова глобального ланцюга створення вартості автомобільної 

промисловості підтверджує умовивід, зроблений автором на основі 

теоретичних положень стратегічної теорії ТНК М. Портера про глокальний 

тип транснаціоналізації світової автомобільної промисловості. 

5. Автомобільна промисловість Німеччини є класичним прикладом 

високого ступеню транснаціоналізації галузі та олігопольної структури 

ринку. Процеси формування зарубіжної виробничої мережі автомобільних 

ТНК ФРН розпочались ще у ІІ пол. ХХ ст., однак, значні відмінності у 

філософії ведення бізнесу та стратегіях локалізації фірм спричинили 

різнорідність (різноспрямованість) географічної дисперсії системи 

міжнародного виробництва й суттєвий темпоральний лаг при становленні 

глобального ланцюга створення вартості німецьких автомобільних 

корпорацій із значним випередженням ТНК Volkswagen Group. 

6. Розвиток системи міжнародного виробництва автомобільних ТНК 

ФРН можна умовно розділити на три етапи: перший етап був пов’язаний із 

інтенсивним рухом капіталу до Латинської Америки з метою доступу на 

місткий і ненасичений ринок цих країн; другий етап, спричинений 



 
 

формуванням спільного ринку та скасуванням митних зборів в межах ЄС, дав 

можливість оптимізувати виробничий процес автомобільних ТНК ФРН й 

одночасно зберегти ринки збуту розвинених країн за рахунок передислокації 

виробничих потужностей до країн Центральної та Східної Європи; третій 

етап реконфігурації системи міжнародного виробництва в напрямку 

перспективних і динамічних ринків збуту країн БРІКС був спричинений 

світовою фінансовою кризою та суверенною борговою кризою Єврозони. 

7. Аналіз сучасної географічної дисперсії системи міжнародного 

виробництва автомобільних ТНК ФРН, відповідно до якого майже половина 

виробничих потужностей, незважаючи на вищеописану високу інвестиційну 

привабливість для корпорацій Німеччини інших географічних регіонів світу, 

сконцентрована навколо країни базування, яскраво демонструє прояв 

«ефекту сусідства» в автомобільній промисловості, відповідно до якого 

найбільший обсяг капіталопотоків отримують країни, що мають історичну, 

культурну, мовну та ментальну спорідненість із донором інвестицій. 

8. Інвестиції в нові проекти як унікальний метод входу на ринок, має 

виключне значення для ТНК ФРН. В умовах посилення тенденцій до 

протекціонізму автомобільної промисловості країн Латинської Америки, 

групи АСЕАН та БРІКС, цей інструмент зарубіжної експансії дозволяє 

корпораціям Німеччини забезпечити довгострокову присутність і контроль 

над стратегічними точками збуту, повноцінно користуватись перевагами 

розміщення виробничих потужностей, а значить, майже повністю нівелювати 

негативний ефект встановлених тарифних та нетарифних бар’єрів. 

9. Транскордонні злиття та поглинання, як ефективний, проте менш 

витратний порівняно з інвестиціями в нові проекти спосіб реструктуризації 

глобального ланцюга створення вартості, активно використовувався 

автомобільними ТНК ФРН, але виключно в інтрарегіональному масштабі – 

так, операції злиття та поглинання повністю сформували інституційну 

структуру взаємовідносин Porsche Holding та Volkswagen Group. Інші 

глобальні транзакції посткризового періоду стосувались переважно 



 
 

поглинання німецьких постачальників інноваційних субсистем та модулів 

ТНК НІК Азії. 

10. Розрахунок індексу зарубіжної експансії ТНК ФРН на 15 ключових 

автомобільних ринках світу, запропонований автором як удосконалена 

методологія відстеження та прогнозування географічної конфігурації 

системи міжнародного виробництва ТНК, підтвердив адекватність 

застосування такого підходу до вивчення феномену транснаціоналізації 

автомобільної промисловості. Крім того, результати матриці зарубіжної 

експансії співпали із статистичними даними ефективності та рівня 

завантаженості виробничих потужностей автомобільних  корпорацій у 

досліджених країнах, із формуванням відповідних стратегій та винесенням 

управлінських рішень щодо напрямів розвитку зарубіжної виробничої мережі 

з боку автомобільних ТНК ФРН. 

11. Ретроспективний аналіз впливу вивозу капіталу на експортні 

операції автомобільних ТНК ФРН говорить про компліментарність та 

взаємодоповнюваність цих методів входу на ринок, підтверджуючи висновок 

автора про гібридний тип впливу прямих іноземних інвестицій на 

макроекономічне середовище країни базування на основі положень теорії К. 

Коджими та Т. Озави. Іноземні інвестиції автомобільних ТНК-виробників 

комплексного обладнання сприяли інтенсифікації міжнародної торгівлі 

високотехнологічними вузлами та деталями, одночасно знижуючи обсяги 

експорту готової продукції. Однак, міжнародний рух капіталу автомобільних 

ТНК ФРН має більшою мірою торгівельноспрямований характер, аніж 

антиторговельний. На сьогодні, при суттєвій перевазі обсягів зарубіжного 

виробництва на вітчизняним, Німеччина досягла історичного максимуму 

експортної квоти та залишається найбільшим експортером транспортних 

засобів у світі. 

12. Транснаціоналізація автомобільної промисловості ФРН стала 

основним детермінантом якісних ендогенних трансформацій ринку робочої 

сили.  Розширення зарубіжної виробничої мережі автомобільних ТНК ФРН 



 
 

та прогрес у компетентності системних інтеграторів сприяли концентрації 

високопрофесійних та кваліфікованих кадрів у секторі виробництва 

інноваційних та високотехнологічних деталей та вузлів. Відтак, зниження 

кількості зайнятих низькокваліфікованих спеціальностей компенсувалось 

зростанням наукових співробітників центрів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт із збереженням загального тренду динаміки 

зайнятості в автомобільній промисловості Німеччини.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 
 

Таблиця А1 

Порівняльна характеристика двох моделей світового господарства, 

заснованих на пріоритеті торговельних та інвестиційних зв’язків у міжнародних 

економічних відносинах 

 

 

 

Модель економіки, 

заснована на пріоритеті 

торгівельних зв’язків у 

МЕВ ( 60-80-ті рр.) 

 

Модель економіки, 

заснована на пріоритеті 

інвестиційних зв’язків у 

МЕВ ( 90-ті рр.) 

Форма прояву МЕВ Експорт товарів та послуг Прямі іноземні інвестиції 

Синхронність темпів 

зростання економік країн 

Темпи економічного 

зростання співпадають 

Висока асинхронноість росту  

економік країн 

Характер росту ПІІ 

 

 

Швидкий, з 

випередженням 

міжнародної торгівлі в 2,5 

рази 

Блискавичний, із 

випередженням міжнародної 

торгівлі у 9 разів 

Розвиток мережі філій Помірний темп Швидкий темп 

Зміна розстановки сил на 

міжнародній арені 

Держави є головними 

суб’єктами МЕВ 

Головна роль ТНК у світовому 

господарстві 

Швидкість 

розповсюдження єдиних 

стандартів 

Помірна Блискавична 

Розповсюдження ІКТ 
Зростання видатків у дану 

сферу на поч. 80-х років 

Видатки на ІКТ більше 

видатків на основні фонди 

Розвиток бізнесу через 

телекомунікаційну мережу 

Відсутній 

 

Широкомасштабний 

 

Рівень інфляції Помірний Дуже низький 

Співвідношення росту 

споживання та збережень 

Помірне зростання 

споживання до збережень 

Рівень споживання значно 

вище за рівень збережень 

Джерело: [1, с.46] 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  А1.  Теоретичні витоки еклектичної парадигми  Дж. Даннінга 

Джерело: [5, c. 65] 

Теорія ринкової влади                              

(монополістичної конкуренції) 

Гаймер, Кіндлбергер, Гросс 

Теорія транзакційних витрат 

Кессон, Хеннарт, Кейвз, Тіс 

Теорія інтерналізації 

Барклі, Кассон, Ругман 

Теорія життєвого циклу 

продукту (галузі) 

Вернон, Велс, Грехем 

Макроекономічні підходи до аналізу ТНК 

Гекшер, Олін, Іверсен, Коджіма, Озава, 

Алібер 

Теорії міжнародної конкурентної 

галузі 

Портер, Кентвел,Певіт 

 

Еклектична 

парадигма 

макроекономічні 

переваги розміщення  

переваги від володіння 

невідчутними активами 

мінімізація транзакційних 

витрат 

переваги власності 

         переваги інтерналізації переваги розміщення 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А2. Типи прямих іноземних інвестицій та переваги, що вони створюють 

для ТНК автомобільної промисловості.  

Джерело: складено автором на основі [15, c.38; 24, с.43; 46-51; 52 c. 39-41; 53, 

c. 184-189; 54 c.94-95;].

Транснаціональні корпорації автомобільної промисловості 

 

Країна, що приймає прямі іноземні інвестиції 

Інвестиції з 

метою пошуку 

ринку 

 

Інвестиції з метою 

пошуку ресурсів 

Інвестиції з метою 

пошуку активів 

 

Інвестиції з 

метою пошуку 

ефективності  

Переваги розміщення: 

 Стабільна економічна та 
політична ситуація; 

 Державна політика 
сприяння залученню ПІІ; 

 Приналежність до 
інтеграційних об’єднань 

 Сприятлива кон’юнктура  
ринку; 

 Вигідне географічне 
положення; 

 Відсутність тарифних і 
нетарифних бар’єрів; 

  Розгалужена 
інфраструктура; 

 Доступ до  дешевих/ 
якісних/ексклюзивних 
факторів виробництва; 

 Низькі транспортні та 
логістичні витрати. 

Переваги власності: 

 Наявність соціального,  
інтелектуального, 
культурного та 
символічного капіталу; 

  Чітка організаційна 
структура та  ефективна 
корпоративна система; 

 Володіння унікальними 
технологіями, ноу-хау, 
патентами, торговими 
марками та товарними 
знаками; 

 Економія на масштабах, 
операційна та 
управлінська синергія; 

 Диверсифікація ризиків. 
 Повний контроль над  

виробничим циклом; 
 Інноваційний потенціал.   
 

Переваги інтерналізації: 

 Закриті канали трансферту 
технологій; 

 Фінансова синергія; 
 Уникнення витрат на пошук 

партнерів та ведення 
переговорів; 

 Ефективний та злагоджений 
механізм взаємодії 
виробничих 
внутрікорпораційних ланок; 

 Фактично повне усунення 
державного регулювання  

 Використання механізмів 
трансфертного 
ціноутворення, прискорення 
та затримування платежів, 

 Можливість для взаємного 
кредитування філій та 
перехресного субсидування. 

 



 
 

 

Таблиця А2  

Інноваційні архетипи виробників комплексного обладнання глобальної 

автомобільної промисловості 

Інноваційний 

архетип 

Підготовка інновацій Акценти та 

співробітництво 

Бізнес-модель Приклади  

Творець брендів Інновації продукту, 

зорієнтовані на ринок, 

середні обсяги 

Вузька спеціалізація, 

міцні зв’язки із 

постачальниками, 

Підтримання іміджу 

бренда преміум-

класу,  

BMW 

Mercedes-Benz 



 
 

Джерело:[ А27, с. 24] 

 

 

Таблиця A3 

 Інноваційні архетипи постачальників запасних частин, деталей та компонентів 

глобальної автомобільної промисловості. 

 

Інноваційний 

архетип 

Підготовка 

інновацій 

Акценти та 

співробітництво 

Бізнес-модель Приклади  

Радикальний Заміна старих Вузька Цінова премія, Siemens 

виробництва для 

споживачів із високим 

доходом, 

аутсорсинг НДДКР високий ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності  

Швидкий 

імітатор 

Удосконалення 

інновацій та виведення 

їх на масовий ринок  

Середній рівень 

спеціалізації, 

вибіркова кооперація 

у сфері НДДКР, 

інтенсивний 

аутсорсинг НДДКР 

Максимальна 

концентрація на 

процесі зниження 

видатків, порівняно 

низький ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності 

Daewoo 

Hyundai 

Пристосуванець 

до масового 

ринку 

Адаптація та 

покращення існуючих 

інновацій продукту 

Широкий асортимент 

виробництва, 

інтенсивний 

аутсорсинг НДДКР, 

обмежена кількість 

партнерів у сфері 

інновацій  

Активний пошук 

шляхів зниження 

виробничих 

видатків, низький 

ступінь захисту 

інтелектуальної 

власності, 

підтримання іміджу 

бренда 

Ford 

GM 

Революціонер 

дизайну 

Орієнтація на 

технологічні інновації, 

перехід від масового 

виробництва до 

пошуку вузьких 

ринкових ніш 

Ініціатори створення 

потужних мереж із 

розробки інновацій, 

модульний принцип 

проектування, 

обмежений 

аутсорсинг НДДКР 

Поміркованість у 

пошуках 

можливостей 

зниження видатків, 

середній ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності 

Toyota 

Volkswagen 

Оптимізатори 

виробничого 

циклу  

Інновації продукту 

преміум-класу шляхом 

покращення їх систем 

та компонентів 

Вузька спеціалізація, 

дуже обмежений 

аутсорсинг НДДКР 

Інноваційність 

продукту, дуже 

високий ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності, 

підтримання іміджу 

бренда 

Porsche 

Hummer 

Спеціалісти з 

оптимізації 

виробничих 

витрат  

Інновації, засновані на 

нових технологіях 

виробничого процесу, 

орієнтація на 

споживача 

Широкий асортимент 

виробництва, 

середній рівень 

аутсорсингу НДДКР,  

незмінні партнери у 

сфері інновацій 

Максимальна 

концентрація на 

процесі зниження 

видатків, найвищий 

ступінь захисту 

інтелектуальної 

власності 

Kia 

Dacia 



 
 

інноватор систем чи 

створення нових 

спеціалізація, 

утримання ноу-хау 

в межах корпорації 

середній ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності 

VDO 

Функціональний 

збагачувач 

Впровадження 

нових технологій 

на ринку, 

орієнтація на 

виробника 

комплексного 

обладнання та 

кінцевого 

споживача 

Акцент на 

функціональну 

інтеграцію, 

утримання ноу-хау 

в межах корпорації 

Цінова премія, 

середній ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності 

Gentex 

Системний 

інтегратор 

Оптимізація 

продукту чи 

виробничого 

процесу, орієнтація 

на кінцевого 

споживача 

Експансія у нові 

системи через  

НДДКР-

партнерства, 

відкритий 

інтерфейс 

Цінова премія або 

знижені видатки, 

посередній ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності 

ZF Fridrichschafen 

Чемпіон 

виробничого 

процесу  

Поступальний 

інноваційний 

процес, 

спрямований на 

розширення ринків 

збуту продукції, 

орієнтація на 

клієнта-замовника  

концентрація на 

процесі 

виробництва, 

відкритість для 

співробітництва та 

кооперації 

Знижені видатки, 

зрілі технології, 

низький ступінь 

захисту 

інтелектуальної 

власності, 

ErlingKlinger 

Творець ніш Інноватор продукту 

або процесу 

виробництва, що 

обслуговує нішові 

ринки, орієнтація 

на кінцевого 

споживача 

Дуже вузька 

спеціалізація, 

селективні 

партнерства  

Цінова премія, 

варіативний захист 

інтелектуальної 

власності 

Elmos 

Проектувальник 

модулів  

Орієнтація на 

виробничий процес 

та проектування 

модулів, нові 

модульні 

конструкції  

Унікальні 

комбінації ноу-хау, 

партнерство із 

виробниками 

комплексного 

обладнання чи 

системними 

постачальниками 

Цінова премія, 

зниження видатків 

за рахунок 

виробництва 

модулів 

Brose 

Джерело:[А27, с. 26] 



 
 

 

Таблиця А4 

Аналіз виробничих стратегій провідних автомобільних корпорацій світу та 

відповідні сценарії розвитку їх промисловості 

 
Автомобільна 

промисловість 

Технології в автомобільній промисловості 

Традиційні 

технології 

Гібридні технології «Зелені» технології 

«Захід 

сонця»  

(занепад) 

Локація 

базування 

ТНК 

Північна півкуля  Біо-етанолові 

технології: Бразилія 

ТНК ТНК США  Fiat (біо-етанолові 

технології, Бразилія) 

 

 

Перехідний 

період 

 

Локація 

базування 

ТНК 

  Батарея паливних 

елементів на водні: 

США 

Біо-паливо: Бразилія, 

США,ЄС 

ТНК ТНК ЄС  Автомобілі на водні: 

General Motors 

Виготовлення та 

підзарядка батарей: 

«Better Place», Renault-

Nissan 

«Світанок» 

(довго-

строкове 

зростання) 

Локація 

базування 

ТНК 

Південна півкуля Гібридні електричні автомобілі: 

Японія  

Змішаний тип палива: Бразилія 

Електричні автомобілі: 

Китай, ФРН, США  

ТНК Енергозберігаючий 

двигун (особливо 

дизельний) та 

трансмісія: ТНК 

Японії, ТНК ФРН  

 

Гібридні електричні автомобілі, 

підзарядні гібридні електричні 

автомобілі: Toyota   

Гібридні електричні автомобілі: 

Honda 

Підзарядні гібридні електричні 

автомобілі:BYD-Volkswagen 

Змішаний тип палива: Fiat, 

Volkswagen 

Електричні автомобілі 

із підзарядним 

механізмом: BYD-

Volkswagen  

Джерело: [А25, с. 15-19; А18, с.26]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А3.  Розрахунки кількості прямо та опосередковано зайнятих в 

автомобільній промисловості країн ЄС-27. 

Джерело: [L3, c. 29].

Автомобільна галузь: 

 

 Виробництво автомобілів 

 Виробництво вантажівок та 

фургонів 

 Виробництво обладнання та 

аксесуарів 

2,2      

млн. чол., 

зайнятих 

прямо 

Інші галузі промисловості 

 Виробництво гумових шин  та 

шлангів 

 Виробництво елементів керування 

 Виробництво кліматичних систем 

та кондиціонерів 

 Виробництво комп’ютерів та 

інформаційних процесорів 

 Виробництво електричних моторів, 

генераторів та трансформаторів 

Обслуговування: 

 

 Продаж транспортних засобів 

 Технічне обслуговування та ремонт 

транспортних засобів 

 Продаж запасних частин та деталей 

 Роздрібний продаж палива 

 Оренда та лізинг транспортних 

засобів  

Транспортування та перевезення 

 

 Міські перевезення транспортом 

загального користування 

 Вантажні перевезення 

Інфраструктура 

 

 Прокладення доріг та 

автомагістралей 

 Прокладення мостів і тунелів  

0,9        
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опосеред-

ковано 
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млн.чол. 

4,9 
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Рис. А4.  Регіональна структура доходів 100 найбільших постачальників 

глобальної автомобільної промисловості, % 

Джерело:  [A45, с.5]. 

 

 

 

Рис. А5. Рівень завантаженості виробничих потужностей в ЄС-27 та окремих її 

країнах у 2007 та 2009 роках, %. 

Джерело: [A24, с.2] 

 



 
 

 

Додаток Б 

Ретроспектива розвитку світової  автомобільної промисловості 

  

Перші глобальні зміни в автомобільній промисловості відбулись 

протягом 1902-1920 рр., коли відбувся перехід до масового виробництва 

автомобілів із застосуванням стандартизованих частин. До початку ХХ 

століття  виробництво автомобілів здійснювалось невеликими приватними 

майстернями за індивідуальним замовленням, а економічні відносини між 

постачальником та виробником були зумовлені географічною близькістю. 

Обсяг випущеної продукції був невеликим, а вартість – високою.  

Справжнім проривом для автомобільної промисловості став запуск 

1908 року корпорацією Ford Motor Company серійного виробництва марки 

Model T.  

Табл. А1 

Динаміка окремих економічних показників Ford Model T, 1909-1927 рр. 

 

Рік Середньорічна 

вартість  Ford Model T, 

дол. США 

Річний обсяг продажів 

Ford Model T, 

шт. авто 

Загальна вартість 

проданих автомобілів 

Ford Model T, 

дол. США 

1909 837,5 14 161 11 859 837,5 

1910 925 20 173 18 660 025 

1911 730 53 998 39 418 540 

1912 640 94 662 60 583 680 

1913 562,5 224 783 126 440 437,5 

1914 465 247 715 115 187 475 

1915 415 372 249 154 483 335 

1916 352,5 586 202 206 636 205 

1917 352,5 834 662 294 218 355 

1918 512,5 382 246 195 901 075 

1919 512,5 828 544 424 628 800 

1920 485 1 038 447 503 646 795 

1921 340 869 651 295 681 340 

1922 333,5 1 384 999 461 897 166,5 

1923 378,5 2 055 299 777 930 671,5 

1924 280 1 985 661 555 985 080 

1925 275 1 996 042 548 911 550 

1926 370 1 629 177 602 795 490 

1927 370 387 778 143 477 860 

Джерело: [12, p. 36-38]. 



 
 

 

Це був перший доступний автомобіль, який «посадив Америку на 

колеса». Застосування складальної лінії замість індивідуальної ручної 

обробки, а також зміна концепції виплати працівникам заробітної плати 

пропорційно ціни автомобіля дозволили суттєво знизити вартість 

транспортного засобу:  протягом 1908-1910 рр. – до 825-850 доларів, а з 

1916-1917 рр. –  до 350 доларів (до випуску  Model T середньостатистична 

ціна автомобіля у США коливалась від 1100 до 1700 доларів). Протягом 

1908-1927 рр. філіями компанії Ford Motor у Німеччині, Великобританії, 

Франції, Австралії було випущено 16,5 мільйонів штук  Ford Model T [11, p. 

46-52].  

Отже, основним ядром революційних перетворень на першому етапі 

розвитку світової автомобільної галузі слід вважати Сполучені Штати 

Америки, а саме корпорацію Ford Motor Company, яка вперше у 20-х роках 

ХХ ст. ввела в експлуатацію стандартизований транспортний засіб за 

доступною  ціною. Впроваджені інновації марки Model T суттєво збільшили 

попит на автомобілі та пожвавили розвиток глобального автомобільного 

ринку.  

Міжвоєнний період та Друга світова війна істотно знизили та майже 

призупинили темпи розвитку світового господарства і міжнародних 

економічних відносин, тому друга глобальна трансформація світової 

автомобільної галузі відбулась лише у 1950-1960 рр. Головним осередком 

цих змін можна вважати регіональний ринок країн Західної Європи, 

оскільки виникла необхідність створення авто з іншими технічними 

параметрами –  давалися взнаки різні дорожні умови із США, а також 

неоднаковий рівень доходів населення. Так,  шести- та восьмициліндрові 

авто поступились більш екологічним та економічним 4-циліндровим 

автівкам. На тлі росту цін на нафту в 70-х роках таку інновацію високо 

оцінили й в Сполучених Штатах. Поступово високий попит американських 



 
 

споживачів стали задовольняти за рахунок європейських,  а згодом і 

японських авто [13, p 3-5]. 

 Тобто, головним шляхом до скорочення видатків на виготовлення і  

збільшення попиту на продукцію учасники першої та другої глобальної 

трансформації автомобільної галузі вважали пошук та впровадження  таких 

технологій виробництва, які стосувались лише готового продукту – 

автомобіля. 

Третій етап еволюції світової автомобільної галузі пов’язаний з 

бурхливим розвитком японського автопрому, що обрав якісно інший метод 

зниження собівартості продукції  –  створення підрядного виробництва 

Just-In-Time. Для корпорації Toyota Motor Company така технологія 

виробництва означала втілення ідеальної схеми створення максимальної 

доданої вартості: виготовлені заготовки та деталі в межах єдиного 

виробництва одразу ж ставали частиною  продукції,  яку, ніби по конвеєру, 

точно в строк доставляли в місце наступної  технологічної операції. При 

такій організації роботи забезпечується  не тільки висока продуктивність, 

низька собівартість і швидкий рух виробів через виробництво, а й 

скрупульозний контроль за якістю товару на кожному окремому етапі 

виробництва [14, p. 46-48].  

Отже, головним надбанням третього етапу розвитку світової 

автомобільної галузі  можна назвати технологізацію системи  виробництва 

автомобілів. Чітка та продумана мережа виготовлення продукції дала значно 

більший позитивний економічний ефект для автомобільних корпорацій, ніж 

однобока увага  до готової продукції.  

Наступну, четверту хвилю якісних змін глобальної автомобільної 

промисловості деякі економісти ототожнюють із знаком питання. Зокрема, 

на думку Р.Альтшулера, мова йде про глобальне переміщення усього 

виробництва автомобілів до країн, що розвиваються [5, р.12]. 

 

 



 
 

 

Додаток до С 

 

Табл. Рейтинг  провідних автомобільних ТНК  

за обсягами зарубіжних активів та індексом транснаціоналізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  WIR 2014, annex table 28 

 http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx 

Градація:     Активи Продажі Зайнятість   

Зарубіжні 

активи 

Індекс транс-

націоналізації  

ТНК Країна 

базування 

Зарубіжні  Загальні Зарубіжні  Загальні Зарубіжні  Загальні TNI (%) 

3  67  Toyota Motor 

Corporation 

Японія  274 380  403 088  171 231  256 381  137 000  333 498 58,6 

8  68  Volkswagen Group ФРН  176 656  446 555  211 488  261 560  317 800  572 800 58,6 

20  31  Honda Motor Co Ltd Японія  118 476  151 965  96 055  118 176  120 985  190 338 74,3 

26  44  Nissan Motor Co Ltd Японія  95 228  143 029  81 172  104 606  93 240  160 530 67,4 

28  19  Fiat S.p.A. Італія  90 985  119 474  106 053  115 263  163 082  225 587 80,2 

30  41  BMW AG ФРН  88 370  190 511  85 319  100 980  80 667  110 351 68,0 

32  78  Daimler AG ФРН  87 257  232 023  116 526  156 641  107 101  274 616 50,3 

35  87  Ford Motor Company США  79 092  203 752  61 458  146 917  97 000  181 000 44,7 

42  91  General Motors Co США  70 074  166 344  56 900  155 427  104 000  219 000 42,1 

79  15  Volvo AB Швеція  41 185  53 242  40 477  41 862  72 945  95 533 83,5 

81  72  Renault SA Франція  40 866  103 252  41 062  54 344  70 814  121 807 57,8 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
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Динаміка зростання нових проектів автомобільних ТНК в приймаючих країнах, на 

початку та в кінці 90-х рр. ХХ ст.  
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Джерело: [А10, с. 28; А8, с.5-7] 

 

 

 

 

 

 

 

 


