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ВСТУП
Розвиток сучасної системи міжнародних економічних відносин відбувається під впливом стрімкої глоба-

лізації світової економіки, що супроводжується посиленням взаємозалежності економік різних країн світу
внаслідок зростання трансграничних переміщень товарів та послуг, експорту капіталів, інтенсивного обміну
інформацією та технологіями тощо. По суті, даний процес є логічним вираженням зростаючої інтернаціона-
лізації господарського життя, і ця тенденція не переривається навіть через економічні чи фінансові кризи.

На цій стадії відбувається своєрідне «стирання» національних кордонів, а світова економіка поступово
набуває загальної основи, важливими компонентами якої є транснаціональне виробництво, глобальна фінан-
сова система, побудована на узгоджених правилах система міжнародної торгівлі, утворення єдиного інфор-
маційного простору.

Головними діючими особами процесу глобалізації, які у той же час є одними з головних її «винуватців»,
а також становлять головну її рушійну силу, є транснаціональні корпорації (ТНК), що оперують у світовому
економічному просторі.

Утворення й поширення ТНК, як було зазначено вище, є результатом інтернаціоналізації економіки і
розвитку світового ринку. Конкуренція, прагнення подолати митні та інші бар’єри, існуючі на світовому
ринку, підштовхують корпорації до створення своїх підрозділів в інших країнах, до придбання активів зару-
біжних компаній, міжнародних злиттів тощо.

Але в той же час стрімкий розвиток економічної діяльності ТНК та зміни в системі міжнародних еконо-
мічних відносин вимагають актуалізації та аналізу причин та наслідків поширення влади ТНК та отримання
ними значних конкурентних переваг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення та обґрунтування причин та сучасних проявів формування конкурентних пе-

реваг транснаціональних корпорацій та прогнозування очікуваних ефектів та можливих змін в системі су-
часного міжнародного бізнесу.

РЕЗУЛЬТАТИ
На початок ХХІ століття у світовому господарстві склалася ситуація, за якої ТНК контролювали до поло-

вини світового промислового виробництва, понад 60% зовнішньої торгівлі, технології та «ноу-хау». Під їх
контролем знаходилося 90% світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну, джуту та
залізної руди, 85% ринку міді та бокситів, 80% — чаю і олова, 75% — бананів, натуральної і сирої нафти.
Половина експортних операцій США здійснюється американськими та іноземними ТНК. У Великобританії
їх частка досягає 80%, а у Сінгапурі 90% [10, с. 34].

У світогосподарській системі, як зазначалося, можна виділити 100 найбільших ТНК, доля зарубіжних
продажів яких у загальному обсязі реалізації на початок ХХІ століття складала понад 40% [10]. Більша
частина цих ТНК розташована в країнах з розвиненою економікою. Чільну роль відіграють американські
компанії, які становлять майже третину ведучих ТНК. Серед ТНК інших країн передові позиції у Франції
(14 ТНК), Німеччини (13 ТНК) та Великобританії (12 ТНК) та Японії (7 ТНК). Таким чином, аналізуючи
дані щодо першої сотні світових ТНК, можна прийти до висновку, що на США, Німеччину, Францію, Вели-
кобританію та Японію припадає майже 85% сукупних активів 100 найбільших ТНК світу [11].

Аналіз галузевої структури показує, що за інвестиційною привабливістю лідирують такі сфери діяльності,
як електроніка, автомобілебудування, нафтопереробка, хімічна промисловість, харчова промисловість. Пос-
тійно зростає значення електронних, електротехнічних та комп’ютерних компаній, тобто компаній у сфері
інформаційних технологій, причому, незважаючи на загальне зростання питомої ваги передових галузей у
структурі ТНК, конкретні переваги ТНК конкретної країни пов’язані з типом міжнародної спеціалізації даної
країни. Так, наприклад, Японія представлена переважно електронними фірмами (Sony, Toshiba, Hitachi,
Matsushita), Німеччина — автомобільними (Volkswagen, BMW, DaimlerChrysler — спільно з США) [6].

Дуже характерним на сучасному етапі є посилення задіяності найбільших ТНК в глобалізаційні процеси.
Ця тенденція виражається у зростанні відношення зарубіжних активів ТНК, зарубіжних продажів та чисель-
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ності робітників за кордоном до їх загальної величини та чисельності. Ці три відношення за методикою
ЮНКТАД зводяться у загальний показник транснаціоналізації. Поряд із зростанням абсолютних фінансово-
економічних показників діяльності ТНК відбувається зростання показників транснаціоналізації, зокрема, зро-
стає частка зарубіжних активів, частка зайнятості на зарубіжних підрозділах у всій чисельності зайнятості.
Так, даний коефіцієнт, обчислений по 100 найбільших ТНК, в середньому підвищився з 51% у 1990 р. до 57%
у 2009 р. Це означає, що ресурси корпорацій, задіяні на світовому ринку, вже перевищують внутрішні [11].

Характерно, що найбільш високими показниками транснаціоналізації відрізняються ТНК з малих країн,
таких як Швейцарія, Голландія, Швеція тощо. Цей показник у них може досягати рівня 85-95%. За останні-
ми даними ЮНКТАД, коефіцієнт транснаціоналізації досяг значення 95,5% та 94,5% у швейцарських кор-
порацій Holcim AG та ABB, відповідно, а, наприклад, у бельгійської корпорації Interbrew SA, яка вже довгий
час працює на українському ринку напоїв, цей показник становить 90,8%.

Такий високий показник транснаціоналізації саме у невеликих країн свідчить про те, що компанії малих
країн більш інтегровані у світову економіку, ніж фірми великих держав. Невелика ємність внутрішнього ринку
малої країни, недостатня забезпеченість природними ресурсами, необхідність внаслідок цього оплачувати свій
імпорт, розвиваючи конкурентоспроможний експорт, — є основними причинами більш яскраво вираженої,
ніж у великих країн, орієнтації малих високорозвинених країн на експортний варіант економічної стратегії.

З огляду на зазначене, цілком природнім є бажання будь-якої фірми, що поставляє товари на світовий
ринок, мати за кордоном дистриб’юторську мережу, систему сервісного супроводу своєї продукції, а у бага-
тьох випадках — її збору та виготовлення, оскільки це одразу надає компанії ряд суттєвих переваг над
своїми конкурентами, що ведуть свою діяльність на території однієї держави. Іноземні філії відіграють
виключно важливу роль у забезпеченні доступу до іноземних ринків, зниженні виробничих витрат, підви-
щенні прибутків, а також забезпеченні фінансової стійкості ТНК в цілому. Розглянемо основні причини
створення та розвитку ТНК, що відбивають ряд потенційних переваг для фірми, що починає, продовжує чи
інтенсифікує свою діяльність в міжнародній сфері. Компанія, яка виходить на міжнародний ринок, як пра-
вило, переслідує такі цілі [1, 4]:

1. Збільшити обсяги продажів і прибутків через присутність на менш конкурентних ринках: керівництво
компанії може розцінити свій домашній ринок для своєї продукції, як такий, на якому присутня надто велика
кількість конкурентів. З огляду на це, вихід на іноземний, менш конкурентний для даного виду продукції
ринок є дуже перспективним щодо зростання обсягів продажу.

2. Знайти можливості підвищення ефективності та підсилення конкурентоспроможності, які є спільни-
ми для усіх великих промислових компаній, що інтегрують у свою структуру постачальницькі, виробничі,
науково-дослідницькі, розподільчі та збутові підприємства та пов’язані з ефектом масштабу та економією на
витратах, властивих ринковим трансакціям.

«Вплив іноземного компоненту діяльності фірми, — підкреслює Дж.Даннінг — найбільш сильно позна-
чається на трансакційних (а не виробничих) витратах».

3. Важливу роль відіграють причини, які пов’язані з недосконалістю ринкового механізму в реалізації
власності на технології, виробничий досвід та інші нематеріальні активи (управлінський та маркетинговий
досвід у першу чергу) шляхом операцій купівлі-продажу, та які змушують компанію прагнути зберігати
контроль над використанням своїх нематеріальних активів. Особливо важливим при цьому є те, що в рамках
ТНК вказані активи стають мобільними, здатними до переносу до інших країн, і зовнішні ефекти від вико-
ристання цих активів не виходять за рамки ТНК.

4. Фірма, операції якої набувають транснаціонального характеру, отримує додаткові можливості підви-
щення ефективності та підсилення своєї конкурентоспроможності завдяки доступу до ресурсів іноземних
держав та зниженню, таким чином, своїх операційних витрат у порівнянні з конкурентами

Наприклад, фірма може використовувати у своїх іноземних підрозділах більш дешеву чи більш кваліфі-
ковану робочу силу, сировинні ресурси, науково-дослідницький потенціал, виробничі можливості та фінан-
сові ресурси приймаючої країни.

1. Дуже суттєвим фактором є безпосередня близькість до споживачів продукції іноземної філії компанії
та можливість отримання інформації, яка дозволяє здійснювати оцінку перспектив ринків країни, у якій
розміщено філію, та про конкурентний потенціал фірм країни-реципієнта.

При цьому, філії ТНК у конкуренції з фірмами даної приймаючої країни отримують важливі переваги в
результаті використання науково-технічного та управлінського потенціалу своєї материнської фірми та усіх
її підрозділів.

2. ТНК отримує можливість використовувати у своїх інтересах такі фактори, як особливості державної
(наприклад, податкової) політики в різних країнах, різницю в курсах валют тощо [3].

Розглянемо вказаний мотив детальніше. Наявність закордонних виробничих підрозділів відкриває перед
ТНК ще одну можливість використання відмінностей у господарських ситуаціях у різних країнах — зміцнення
своїх позицій за рахунок валютних операцій. Валютні (як і біржові) операції взагалі складають одне із по-
мітних джерел доходів сучасної фінансової олігархії. Вирішальне значення має те, що ТНК володіє велики-
ми виробничими підрозділами у різних країнах, кожен з яких володіє переконливими фінансовими ресурса-
ми і, що не менш важливо, такими ж значними потребами у грошових засобах. Будь-яка зміна курсу валюти
в цих умовах приносить вигоду частині підприємств, які входять до системи ТНК, не завдаючи реальної
шкоди решті її підрозділів. Більше того, з такої ситуації ТНК може отримати цілком відчутну користь. Зави-
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щений курс національної валюти сприяє зарубіжному інвестуванню. Його можна використати для того, щоб
не надто зменшуючи ресурси материнської компанії, надати значної фінансової підтримки філіям. Таким
чином, ТНК мають можливість здійснювати особливий вид операцій, який можна умовно назвати «безпрог-
рашними валютними операціями».

В принципі, тим же способом, що й валютні коливання, ТНК можуть використовувати різницю у ставках
відсотку і, навіть, різницю у рівнях інфляції країн, де розташовані їх материнські компанії та підрозділи.

1. Ще однією важливою причиною створення та перевагою ТНК є здатність продовжувати життєвий
цикл своїх технологій та продукції, переносячи їх по мірі застаріння у свої закордонні філії та зосереджую-
чи зусилля та ресурси підрозділів, розташованих у країні базування материнської компанії, на розробці
нових технологій та виробів. При цьому складається своєрідна конфігурація ТНК, науково-інноваційне ядро
якої складають її підрозділи, розташовані у країні розміщення материнської фірми, а периферію — численні
виробничі, розподільчі та збутові підрозділи [2].

2. І, нарешті, завдяки прямим іноземним інвестиціям, ТНК отримує можливість подолати різного роду
бар’єри, які знаходяться на шляху на іноземний ринок через експорт.

Зважаючи на наведені причини створення та поширення ТНК, можна стверджувати, що не випадково
ефективність зовнішньоекономічної експансії як засобу послаблення кон’юнктурних коливань оцінюється
дуже високо та вважається значно більшою за ту, яку забезпечують чисто національні способи зниження
економічного ризику.

Американський дослідник Т. Агмон на базі розрахунків дійшов висновку, що наявність філій у багатьох
країнах більш надійно гарантує стабільність отримання прибутків, аніж навіть такі важливі фактори, як вели-
кий абсолютний розмір компанії чи ступінь диверсифікованості її виробничої програми всередині країни. За
Коеном, вільно маневрувати розмірами виробництва корпорація може лише тоді, коли у неї низька «критична
точка», тобто коли вона здатна отримувати прибуток навіть за невеликого розміру виробництва [7].

Поширена мережа виробничих підрозділів, розташованих у різних країнах, дозволяє ТНК збільшувати ви-
робництво там, де його можна здійснювати з максимальною вигодою, і обмежувати там, де воно є збитковим.

Як свідчить наведена таблиця 1, у сучасних умовах наявними є усі перераховані вище мотиви трансна-
ціоналізації діяльності фірм, однак роль різних мотивів сильно залежить від регіону, у який інвестує фірма.

У таблиці 1 наведено приклад японських ТНК. Основною причиною прямих іноземних інвестицій япон-
ських компаній у інші країни є забезпечення доступу до ринків цих країн, причому часто такі інвестиції в ту
чи іншу країну слугують своєрідним «трампліном» для проникнення в інші країни регіону.

Таблиця 1
Мотивація ПІІ японських фірм переробної промисловості (% опитаних японських

компаній, що назвали відповідний мотив) [10]
РЕГІОН ІНВЕСТУВАННЯ

МОТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ Північна
Америка

Західна
Європа Азія Південна

Америка
Доступ на ринок приймаючої країни 80,4 79,8 61,2 62,1
Доступ на інші ринки 12,5 36,8 25,3 13,0
Збір інформації 26,2 19,9 13,1 5,6
Використання робочої сили приймаючої країни 14,6 20,9 64,3 48,0
Стимули приймаючої країни для прямих іноз.
інвестицій іноземних фірм 9,4 20,2 32,8 37,9

Подолання обмежень на експорт в приймаючу
країну 16,4 16,3 1,8 0,6

Експорт в Японію 10,0 3,7 18,2 6,2
Доступ до сировини приймаючої країни 8,9 1,8 6,5 14,1

Разом з тим, ло-
кальні переваги різних
регіонів, які використо-
вують компанії, не-
однакові. Так, фактори,
пов’язані з пропози-
цією порівняно деше-
вої робочої сили,
відіграють набагато
більш важливу роль у
якості залучення інве-
стицій японських фірм
в країни Азії та Півден-
ної Америки, ніж у
країни Північної Аме-
рики. У той же час при

інвестуванні в останні, так само як і в країни Західної Європи, дуже важливим є інформаційний аспект, що
пов’язаний з високим рівнем науково-технічного розвитку цих країн, а також прагнення обійти різного роду
бар’єри на шляху японського експорту до цих країн.

Проте, незважаючи на очевидні переваги від набуття компанією статусу ТНК, не слід відкидати можли-
вості, що із виходом на міжнародні ринки компанія може зіткнутися також і з певними ускладненнями [5, 8]:

1. Необхідність працювати за різних політичних, економічних та культурних умов та за потенційної можли-
вості різкої їх зміни. Проблеми, які можуть з цього виникнути, неминуче ускладнюють роботу на міжнародній
арені у порівнянні з роботою виключно на домашньому ринку. Наприклад, припустимо гіпотетичну ситуацію,
за якої керівництво деякої умовної ТНК, яка розташована у США, отримало інформацію, що рівень інфляції в
Албанії, де розташований її завод, різко зростає; що шведські наймані працівники у її японському відділенні
банку не можуть пристосуватися до культурного середовища Японії; а політична нестабільність у Грузії може
зірвати виконання щойно укладених угод. Проблеми такого роду неминуче роблять діяльність компанії у міжна-
родному середовищі набагато більш складною, ніж оперування виключно на національному ринку.

2. На іноземних ринках важче слідкувати за конкурентами. Бути інформованим про дії конкурентів у
багатьох країнах часто є складно через відстань між країнами, різні мови, різні національні позиції; збір та
передача інформації ускладнюється різними можливостями телекомунікацій у різних країнах.
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Таблиця 2
Політичний ризик та міжнародна сфера бізнесу [9]

Джерела політичного ризику Організації (групи), які генерують
політичний ризик

Наслідки від політичного ризику
на діяльність ТНК

 Різні політичні філософії
(націоналізм, соціалізм, кому-
нізм тощо)
 Соціальний безлад та неста-
більність
 Місцеві монополії
 Нещодавно отримана чи
очікувана політична незалеж-
ність
 Воєнні конфлікти, внутрі-
шні повстання, перевороти,
тероризм
 Нові міжнародні альянси

 Діючий уряд та його відомства
 Парламентські опозиційні групи
 Непарламентські опозиційні гру-
пи (анархістські чи терористичні
групи, які діють всередині країни чи
поза нею)
 Неорганізовані групи, об’єднані
спільними інтересами: студенти,
робітники, селяни і т.ін.
 Іноземні уряди чи міжнародні
урядові організації, такі як ЄС
 Іноземні уряди, що прагнуть всту-
пити у воєнні конфлікти чи підтри-
мати внутрішні повстання

 Конфіскація: втрата активів без
компенсації
 Експропріація з компенсацією:
втрата свободи дій
 Операційні обмеження: частка
ринку, характеристики продукції,
політика щодо зайнятості і т.ін.
 Втрата свободи передачі диві-
дендів, процентних платежів,
трансферу товарів, персоналу та
прав власності
 Порушення чи односторонній
перегляд контрактів та угод
 Податкова дискримінація, при-
мусові субконтракти
 Нанесення шкоди власності чи
персоналу (викрадення) через по-
встання, війни, тероризм

4. Політичний
ризик, тобто по-
тенційна можли-
вість втрати конт-
ролю над власніс-
тю чи прибутками
корпорації через
дії іноземного уря-
ду. У таблиці 2 на-
ведено ряд умов,
за яких виникає
політичний ри-
зик, організації та
групи, які генеру-
ють політичний
ризик та мож-
ливий вплив по-
літичного ризи-
ку на діяльність
компанії.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що завдяки створенню міжнародної мережі філій та

підрозділів ТНК, створюється широка база стійкості та пов’язана з нею висока ефективність кредитно-
фінансової стабілізації. На користь ТНК працюють найрізноманітніші явища, такі як елементи асинхрон-
ності світового циклу та зарубіжна диверсифікація виробництва, зміни валютних курсів та різна інтенсивність
інфляційних процесів, відмінності між відсотковими ставками тощо. Подібна різноманітність методів дає
гарантію, що практично у будь-якій ситуації, якщо не один, то інший прийом сприятиме подоланню поста-
лих перед компанією труднощів.

Реалізуючи вказані фактори, ТНК, безумовно, досягає більш високого прибутку від інвестицій у по-
рівнянні з іншими фірмами, операції яких обмежуються національними кордонами однієї країни, відкрива-
ючи для себе нові регіони і напрями діяльності.

Таким чином, прагнучи досягти усіх можливих переваг від ведення міжнародного бізнесу, максимально
уникаючи при цьому неминучих ризиків, борючись за ринки збуту у глобальному масштабі, ТНК стали
домінуючою економічною силою у світовому господарстві.
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3. Необхідність працювати з багатьма різними монетарними системами значно ускладнює процеси об-
ліку. Такі завдання, як порівняння звітності операційних одиниць у різних країнах, а також передача товарів
між цими одиницями можуть бути ускладненими.


