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Постановка проблеми. В умовах торговельної гло-
балізації комерційна дипломатія відіграє все поміт-
нішу роль, сприяючи виконанню завдань урядової 
політики, спрямованої на підтримку національного 
бізнесу та підвищення його конкурентоздатності. Ра-
зом з тим, існують державні та регіональні особли-
вості реалізації комерційної дипломатії і, як наслі-
док, виникає потреба у їх дослідженні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ки-
тайська дипломатія є предметом багатьох дослі-
джень. Низка вчених, зокрема А. Волохова, Г. Кире-
ев, В. Корсун М. Лантейн, М. Мамонов, В. Мясніков 
розглядають історичний розвиток та сучасний стан 
традиційної китайської дипломатії. А. Мардашев,  
М. Окано-Хейманс, Ф.-П. Ван дер Путтен,  
Дж. Пржиступ, Е. Сафронова, Ф. Сондерс, Е. Фрост 
досліджують економічну дипломатію переважно у 
безпековому контексті. Але комерційна дипломатія 
розглядається в них лише побіжно.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
аналізі процесу трансформації китайської комерцій-
ної дипломатії на сучасному етапі, виокремленні її 
особливостей та інструментарію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хоча 
китайська дипломатія має багатовікову історію та 
традиції, комерційна дипломатія КНР в її сучасному 
вигляді з’явилася наприкінці 1990-х років.

З точки зору теорії, комерційна дипломатія має 
два рівні. Перший з них – торговельна дипломатія, 
інструментами якої вважаються, у першу чергу, 
двосторонні переговори щодо створення зон вільної 
торгівлі, багатосторонні переговори в рамках СОТ, 

а також переговори щодо антидемпінгових тарифів, 
ліцензування експортно-імпортних операцій, квот, 
торговельних та інвестиційних бар’єрів. Другий рі-
вень – сприяння національному бізнесу за кордо-
ном, що передбачає в тому числі підготовку мар-
кетингових досліджень різної складності, розвиток 
та підтримку широкого кола бізнесових і урядових 
зв’язків в інших країнах, організацію промоційних 
заходів, пряме лобіювання та комерційну розвідку.

Однак кожна країна доповнює це поняття влас-
ним змістом, і Китай не є виключенням. М. Лантейн 
зазначає, що термін «комерційна дипломатія» в КНР 
має два розуміння. В першому з них комерційна ди-
пломатія означає використання переговорів, покли-
каних впливати на урядову політику в сфері торгівлі 
та інвестування. Згідно з другим розумінням комер-
ційна дипломатія використовує економічну міць для 
впливу на некомерційні рішення у політичній та на-
віть стратегічній царині [1, c. 52]. Причому все те, 
що належить до міжнародних комерційних питань, 
включаючи тарифне регулювання, торгівлю послуга-
ми, конкурентну політику, приватизацію, може ви-
користовуватися у комерційній дипломатії [2, c. 4].

Звідси випливають і цілі комерційної дипломатії, 
причому остання з них набуває ширшого контексту 
економічної дипломатії. Метою комерційної (еконо-
мічної) дипломатії має бути розвиток торгівлі та ін-
вестицій для забезпечення продовження зростання 
економіки. Однак у випадку Китаю, вона невідривно 
пов’язана з традиційною дипломатією, основною ме-
тою якої є засвідчити світові повернення Китаю до 
числа великих держав як альтернативного Сполуче-
ним Штатам центру сили.
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що відбулася наприкінці минулого століття, не була 
миттєвою. Це зрушення спочатку було лише реагу-
ючим. На початку і в середині 1990-х рр. Китай був 
дуже обережним та спротивливим новачком у комер-
ційній дипломатії. Хоча китайські лідери не довіряли 
глобальним та регіональним інституціям, торговель-
ні пріоритети країни були зосереджені на одержанні 
членства в СОТ [3, с. 158], а відносини з азійськими 
країнами будувалися на двосторонній основі.

Необхідність переорієнтації комерційної диплома-
тії КНР диктував економічний розвиток: його динамі-
ка та залежність від зовнішньої торгівлі та інвестицій. 
З часу початку економічних реформ на початку 1980-
х років частка Китаю у глобальній торгівлі зросла вде-
сятеро. У 2004 році Китай перевершив Японію, став-
ши третьою найбільшою торговельною економікою, а 
у 2012, коли його товарообіг досяг $3,87 трлн. – пер-
шою [4]. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) зростали ще 
швидше за торгівлю. Спочатку вони надходили пере-
важно від етнічних китайців, що проживали за меж-
ами Китаю. Але з середини 1990-х рр. відбувається 
диверсифікація джерел (ПІІ), і за цей час Китаю вда-
лося залучити понад $750 млрд. інвестицій – біль-
ше, ніж всім іншим країнам, що розвиваються, разом 
взятим. За оцінками експертів, 55-70% китайського 
експорту виробляється іноземними компаніями на те-
риторії Китаю або у партнерстві між іноземними та 
китайськими компаніями [5, с. 2].

Поворотним пунктом переорієнтації комер-
ційної дипломатії стала азійська фінансова криза  
1997-98 рр., коли Китай, здебільшого незачеплений 
кризою через контроль за ринками капіталу, заво-
ював довіру регіону, взявши активну участь у пост-
кризових угодах, ініційованих Японією. Їх можна 
розглядати навіть в ширшому контексті економічної 
дипломатії, адже вони передбачали не тільки знижен-
ня або скасування тарифів на окремі товари з країн 
АСЕАН, а й низку двосторонніх валютних свопів та 
включення країн АСЕАН до переліку схвалених на-
прямів для туристів, які не потребують виїзної візи.

Але найбільш наочний приклад застосування 
комерційної дипломатії стався у 2000 році, коли 
Китай запустив ідею запровадження зони вільної 
торгівлі (ЗВТ) між Китаєм та Асоціацією країн Пів-
денно-Східної Азії (АСЕАН). Орієнтація на тіснішу 
регіональну інтеграцію дала поштовх різним префе-
ренційним угодам, які символізують як тісніші по-
літичні зв’язки, так і комерційні можливості. На 
сьогодні Китай має ЗВТ з країнами АСЕАН, Пакис-
таном, Чилі, Новою Зеландією, Сінгапуром, Перу, 
Коста-Рікою, Швейцарією, Ісландією, а також Гон-
конгом, Макао [6].

Важливим імпульсом стало членство КНР в Сві-
товій організації торгівлі (СОТ) у грудні 2001 року. 
З того часу підвищена увага китайської дипломатії 
звертається на протидію торговельному та інвести-
ційному протекціонізму, відновлення переговорів в 
рамках Доського раунду СОТ. Крім того, для Китаю 
СОТ став платформою для переговорів щодо більш 
селективних форм торговельної лібералізації з шир-
шим колом країн. 

Загалом зрушення, що відбулися у комерційній 
дипломатії, стосувалися як стратегічних орієнтирів, 
так і інституційної складової та інструментарію, що 
застосовується. 

У частині стратегічних орієнтирів, КНР змінює 
свій скептицизм щодо торговельної лібералізації та 
преференційної торгівлі і стає їх поборником, усвідо-
мивши власну зростаючу економічну міць. По-друге, 

вона починає диверсифікувати свої зовнішні комер-
ційні інтереси в бік країн Азії та Африки. Інтерес 
до останньої не є випадковим: Африка є багатою на 
сировинні матеріали, яких дуже потребує Китай. 
З іншого боку, Африка є споживачем дешевої китай-
ської продукції. Опосередкованим підтвердженням 
інтересу Китаю до цих регіонів є розташування ди-
пломатичних представництв. На даний час КНР має 
посольства у 169 країнах світу, більшість з яких зна-
ходиться у Африці (50) та Азії (47). 

Виконанню цілей, завдань та пріоритетів зовніш-
ньоекономічної політики сприяє їх формалізація та 
поетапна фіксація. Це стосується, зокрема, страте-
гії активного виходу на зовнішні ринки під девізом 
«Йди назовні», яка активно просувалася з 2001 року, 
а також концепції зовнішньоекономічної політики 
до 2010 року. Такий підхід значно полегшує можли-
вість моніторингу виконання завдань та корекції прі-
оритетів. При цьому, Китай володіє постійним адмі-
ністративним механізмом контролю за виконанням 
урядових настанов. 

Змінюється й інституційне забезпечення. У 2002 
році на основі Міністерства зовнішньої торгівлі та 
економічної співпраці, Державної економічної та 
торговельної комісії та Державної комісії з плану-
вання розвитку, що існували раніше, створюється 
Міністерство комерції КНР, за яким закріплюється 
ведення комерційної дипломатії. Міністерство закор-
донних справ КНР не задіяне у напряму комерцій-
ній дипломатії – просування торгівлі залишається 
частиною торговельної політики. Створення у Мініс-
терстві закордонних справ Департаменту міжнарод-
ної економіки у 2012 році потрібно радше розгляда-
ти як спробу упорядкувати управління економічною 
дипломатією: покращити координацію використання 
економічних важелів для досягнення політичних та 
геополітичних цілей. Однак на мікрорівні КНР до-
кладає значних зусиль для забезпечення постійного 
і послідовного зв’язку Міністерства комерції з Мініс-
терством закордонних справ та інтеграції зовнішньої 
політики з економічними цілями.

Міністерство комерції відповідає за розробку по-
літики у сфері зовнішньої торгівлі, регулювання екс-
порту та імпорту, прямих іноземних інвестицій, за-
хист споживача, ринкову конкуренцію та переговори 
щодо двосторонніх та багатосторонніх торговельних 
угод, підтримку оперативних контактів з торговель-
ними та економічними відомствами інших країн 
тощо. В структурі більшості китайських посольств 
та деяких генконсульств є відповідно канцелярії тор-
говельних та економічних радників та відділи з тор-
говельно-економічних питань. Вони співпрацюють з 
посольством [7, c. 7].

При Міністерстві діють також Центр розвитку зо-
внішньої торгівлі, Центр сприяння зовнішній торгів-
лі та інвестиціям, Центр міжнародного економічно-
го співробітництва, Китайський міжнародний центр 
економічних і технічних обмінів та Китайський 
центр зовнішньої торгівлі. Важливу допоміжну роль 
відіграють Китайський комітет сприяння міжнарод-
ній торгівлі та Китайська міжнародна торговельна 
палата, які мають відділення у всіх провінціях та 
великих містах. Налагоджено та підтримуються кон-
такти з провідними торговельними палатами, феде-
раціями та асоціаціями.

На макрорівні стратегія комерційної дипломатії 
Китаю реалізується через торгівлю, позики, допомо-
гу та інвестиції капіталу. 

У частині торгівлі, набір важелів доволі широ-
кий і може використовуватися і як заохочення, і 
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як покарання. Найбільш застосованим на практи-
ці є створення зон вільної торгівлі. Причому Китай 
може як мати суто комерційну зацікавленість, так 
і переслідувати більш далекоглядні цілі, для досяг-
нення яких він може вести переговори з країнами, 
що мають набагато меншу економіку, для одержання 
економічної ваги в ключових регіонах. Наприклад, 
Китай свого часу, маючи ускладнений доступ на ри-
нок ЄС, почав шукати можливостей укладення угод 
з країнами ЄАВТ. Ісландія, Норвегія та Швейцарія є 
дуже малими економіками порівняно з китайською, 
але Китай відчував, що ця преференційна торговель-
на угода може бути «зручним вікном у часто усклад-
нену європейську ринкову систему» [1, с. 52]. Інши-
ми прикладами використання торгівлі є нещодавній 
викуп у країн-сусідів-партнерів по ЗВТ надлишку 
сільськогосподарської продукції для стабілізації цін.

Однак торгівля може використовуватися і як за-
сіб тиску для досягнення політичних цілей. Прикла-
дом використання подібної практики Китаєм може 
бути припинення у вересні 2010 року китайських 
поставок рідкісноземельних елементів до Японії у 
відповідь на затримання капітану китайського рибо-
ловецького судна у водах спірних островів Сенкаку, 
що знаходиться під контролем Японії, але розгля-
даються КНР та Тайванем в якості їхньої суверен-
ної території. Також було уповільнено розмитнення 
японської продукції на кордоні, а регіональні органи 
управління у Шенгду змусили японські компанії від-
мовитися від участі у торговельній виставці, а фір-
му з транспортного машинобудування – від участі у 
тендері на один з проектів. Також можна пригадати 
«бананову війну», яку розпочали у 2012 році мит-
ні органи Китаю, відмовляючись приймати фрукти з 
Філіппін під час територіальної суперечки між Пекі-
ном та Манілою. 

Щодо кредитів та допомоги, то вони, як правило, 
мають вигляд кредитів з низьким відсотком, а також 
застрахованих або субсидованих урядом інвестицій у 
інфраструктуру та природні ресурсі. Водночас, ця до-
помога є дуже обмеженою і цільовою – більшість з 
неї використовується для забезпечення власного роз-
витку (Китай вимагає, щоб 50% проектних матеріалів 
та послуг на проекти допомоги походили з Китаю, га-
рантуючи таким чином зайнятість та доходи вдома) та 
сприяння експорту природних ресурсів до Китаю. За-
галом, як вже зазначалося, швидкі темпи економічно-
го росту та зростання населення Китаю призводять до 
зростання споживання енергоресурсів і сільськогоспо-
дарських і харчових продуктів. Тому на комерційну 
і економічну дипломатію також покладено завдання 
покриття дефіциту ресурсів за рахунок імпорту. До 
речі, про важливість цього завдання може свідчити і 
те, що дипломатія, яка опікується цими питаннями 
отримала назву «ресурсна дипломатія».

З 2001 року держава в рамках стратегії «Йди 
назовні» заохочує підприємства, які знаходяться у 
державній власності, виходити на іноземні ринки, 
інвестувати, створювати міжнародні бренди, роби-
ти поглинання, забезпечувати сировину та загалом 
брати учать у глобальній економічній конкуренції за 
ринки та ресурси. Завдяки цій стратегії китайські 
компанії стають більш активними учасниками зо-
внішньоекономічного співробітництва. Наразі майже 
40% з китайських інвестицій за кордон спрямовано 
на злиття з іноземними компаніями або їх поглинан-
ня [8, с. 227].

Комерційна дипломатія, що сприяє національному 
інвестуванню за кордоном, притаманна радше розвину-
тим країнам. Однак КНР з її розміром валютно-фінан-

сових ресурсів може собі це дозволити. Більше того, у 
2007 році уряд створив Китайську інвестиційну кор-
порацію – суверенний фонд з початковим капіталом у 
$200 млрд. з валютних резервів. Існують небезпідстав-
ні побоювання, що Китай використовує кошти фонду 
не тільки на комерційні цілі, а й на геополітичне по-
зиціювання, викуповуючи частки підприємств у таких 
стратегічних галузях, як телекомунікації, енергетика, 
фінансові послуги, видобуток природніх ресурсів.

Щодо особливостей комерційної дипломатії Ки-
таю, то можна виділити наступні:

1) китайська комерційна дипломатія в більшос-
ті випадків не ставить перед собою першочергової 
мети досягти політичного впливу за кордоном, од-
нак якщо уряд вважатиме це необхідним, він може 
використовувати комерційні важелі для досягнення 
політичних цілей;

2) на відміну від комерційної дипломатії захід-
них країн, особливо США, китайська дипломатія є 
чутливою до місцевих умов торговельного партнера 
[9, с. 2]. Вона не висуває вимог щодо політичної та 
економічної поведінки;

3) успіхи китайської комерційної дипломатії та-
кож пов’язані з традиційною доволі сильною роллю 
держави. Цей фактор є характерним для всіх азіат-
ських країн, однак у Китаї він більш формалізований. 
Державний контроль над зовнішньоекономічними 
зв’язками забезпечує тісну взаємодію між національ-
ними суб’єктами зовнішньої торгівлі та бізнесу і по-
літичними та управлінськими структурами країни. 
З іншого боку, держава в Китаї володіє контроль-
ним пакетом акцій майже всіх значимих підприємств 
з приватним капіталом. Це створює певні державні 
гарантії діяльності таких підприємств за кордоном і 
страхує як їх, так і їхніх партнерів від багатьох ри-
зиків, сприяє стійкості господарчої діяльності бізнес-
одиниць і всередині країни, і за кордоном;

4) Китай поєднує розвиток торгівлі з обіцянка-
ми торговельним партнерам більших можливостей у 
сфері торгівлі та інвестицій;

5) на відміну від країн Заходу, які розглядають 
допомогу країнам, що розвиваються, як допомогу 
розвиткові, Китай використовує її на користь влас-
ного розвитку та досягнення стратегічних цілей. Ці-
кавою в цьому сенсі є статистика: Китай розподіляє 
19,9% своєї допомоги країнам з низьким та середнім 
доходом, а 11% цієї ж допомоги йде країнам з се-
реднім та високим доходом [10, с. 8]. Тобто, майже 
третина допомоги надається країнам, чий дохід на 
душу населення майже дорівнює чи перевищує ки-
тайський, що може свідчити про певний стратегіч-
ний інтерес;

6) важливе значення для китайської дипло-
матії мають особисті відносини [11, с. 52], які 
необов’язково означають позитивне вирішення пи-
тання, а є радше способом уникнення зайвих склад-
нощів. Тому китайські дипломати приділяють ува-
гу розвитку мережі особистих зв’язків. Можливо, 
продовженням такої традиції є віддання переваги 
неформальним консультаціям (а не формальним ме-
ханізмам розв’язання суперечок) у підходах до пре-
ференційних угод. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го можна зробити висновки про те, що Китай є при-
кладом того, як швидка та формалізована реаліза-
ція стратегії комерційної дипломатії може сприяти 
економічному розвитку. З кінця 1990 рр. Китай пе-
реглянув дипломатичні пріоритети – почав звертати 
більшу увагу та ресурси на поглиблення зв’язків з 
кранами, що розвиваються, особливо у Азії та Афри-
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ці, прийняв нову торговельну стратегію проникнен-
ня на ринки у малорозвинених країнах цих регіонів, 
продовжуючи торгівлю із Заходом, ретельно вивча-
ючи торговельних партнерів та структуру торгівлі. 
Ця зміна у поведінці була сформована під впливом 
внутрішніх та глобальних ринкових потреб.

Особливостями китайської комерційної дипло-
матії є можливість використання комерційних ва-
желів для досягнення політичних цілей; чутливість 
до місцевих умов торговельного партнера та відсут-
ність вимог щодо політичної та економічної поведін-
ки; державний контроль над зовнішньоекономічни-
ми зв’язками та володіння державою контрольним 
пакетом акцій майже всіх значимих підприємств з 
приватним капіталом; розвиток торгівлі у поєднан-
ні з обіцянками торговельним партнерами більших 
можливостей у сфері торгівлі та інвестицій; а також 
важливість особистих відносин.
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