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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Удосконалення державного регулювання економікою є

одним з основних питань економічної науки. Державне ре-
гулювання корпоративного сектору як важлива складова
державної економічної політики будь-якої країни, відно-
ситься до зовнішньої структури системи корпоративного
управління. Реформування економіки КНР обумовило пе-
реорієнтацію від закритої, центрально-планової до ринко-
вої економічної системи, однак, при цьому країна зберегла
досить великі розміри державного сектору, що є важливою
складовою реалізації експансіоністських стратегій Китаю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним аспектам корпоративного управління
присвятили роботи багато авторів, зокрема, О.А. Гавриш [1],
Л.Є. Довгань [1], В.А. Євтушевський [2], П.В. Круш [1],
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У статті з урахуванням світових тенденцій формування моделі управління державною власністю до-
сліджено характерні риси державного управління китайського корпоративного сектору. Держава зберігає
за собою контроль та управління корпорацій КНР в базових галузях економіки (енергетика, нафтогазо-
ва, вугільна промисловості, такі галузі машинобудування, як авіабудування, суднобудування, ракетно-
космічне і оборонне машинобудування, транспорт, будівництво, телекомунікації). З метою переходу на
сучасні методи державного управління з урахуванням позитивного досвіду країн світу, в КНР створений
єдиний державний керуючий холдинг SASAC (Державна комісія по контролю і управлінню активами).
Керуюча компанія SASAC одночасно виконує функції державного власника та менеджера. Проаналізо-
вано особливості державного регулювання корпоративного сектору економіки КНР в умовах реалізації
експансіоністських стратегій.

The article gives an overviewof global trends, provides a model of state property management and
underlinesmain characteristics of governance in Chinese corporate sector. Carried out, that the state retains
control over thecorporations management in the basic sectors of the Chinese economy (energy, oil and gas, coal
mining, engineering such as aerospace, shipbuilding, missile and space and defense engineering, transportation,
construction, telecommunications). With the shift to modern methods of governance based on the positive
experience of the world, China has created a single national managing holding SASAC (State Commission for the
control and management of assets). Management company SASAC performs the functions of both the owner and
the manager. The features of state regulation of the corporate sector in terms of the implementation of China's
expansionist strategies were critycally analised.
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І.П. Малик [1], Л.О. Птащенко [3]. Проблематику органі-
зації управління холдингових структур розглядали В.А. Ма-
карова [4], Т. Коллер [5] та інші. Питання державного регу-
лювання корпоративного сектору висвітлені в роботах та-
ких вчених, як С. Б. Авдашева [6], Я.М. Бергер [7], Л. Галь-
періна [15], Дж. Дайер [8], А. Котов [9], Н. Панкратова [10],
Е.В. Чиж [11], А. Щеглов [12] та ін. Дослідженню моделі роз-
витку китайської економіки присвячені роботи багатьох ав-
торів, у тому числі М. Алексієнка [13], М. Байдарової [14],
Лі Ган , Лі Лань, А.Островського [20], Д. Салла [16], А. Се-
лищева [23], Чжай Дуншена, Цзінь Бея та інші. Разом з тим,
роль та особливості державного регулювання корпоратив-
ного сектору в моделі економічного зростання Китаю зали-
шились поза увагою дослідників, що і обумовило мету та за-
дання дослідження.

ЦІЛІ СТАТТІ
Виявити роль та особливості державного регулювання

корпоративного сектору Китаю.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні роки, особливо у зв'язку з
світовою фінансовою кризою 2007—2008 рр.,
в багатьох розвинених країнах спостері-
гається тенденція до зростання частки дер-
жави у приватних корпораціях. Головним на-
прямком такої політики стала не приватиза-
ція державних компаній, а розширення меж
їх господарської самостійності — на основі
розділення права власності і права госпо-
дарської діяльності. При цьому держава збе-
рігає за собою значні повноваження щодо
регулювання їх діяльності.

У КНР частка держсектору за різними
оцінками становить приблизно 50 % ВВП
[27]. Наявність значного за обсягом держав-
ного корпоративного сектору підвищує роль
і значення державного управління цими
підприємствами. Державний корпоративний
сектор економіки Китаю представлений корпораціями, що
перебувають у державній власності, а також змішаними ак-
ціонерними компаніями з різною часткою державної влас-
ності. За чисельністю вони складають всього 11 % загальної
чисельності підприємств в країні, однак, їх частка в реалі-
зованому прибутку дорівнює майже 50 %, а в податкових
надходженнях — майже 57 % [7]. На сьогоднішній день в
КНР існує майже 150 тис. державних підприємств, які в
більшості належать місцевим органам влади. Однак осно-
вою державного корпоративного сектору є великі корпо-
рації в базових галузях економіки. В цілому, держава збер-
ігає за собою контроль і управління над головними базови-
ми галузями і фінансовим сектором економіки КНР (табл.
1).

У КНР в останні роки відбувається реформування сис-
теми управління державним корпоративним сектором з ура-
хуванням світових тенденцій. Аналіз світового досвіду
свідчить, що в практиці багатьох розвинених країн управ-
ління державним корпоративним сектором все частіше ба-
зується на використанні методів і механізмів, які застосо-
вуються у приватному бізнесі. На основі узагальнення існу-
ючих підходів до управління державним корпоративним сек-
тором можна виділити дві моделі, які застосовуються у
різних варіантах (рис. 1) [6].

Перша модель — управління корпораціями державно-
го сектору здійснюється одним або декількома органами ви-
конавчої влади (міністерствами, відомствами).

Друга модель — управління державними корпораціями
здійснюється шляхом передачі державного пакета акцій в
управління спеціально створеним інститутам (державним
фондам або холдингам). При цьому найчастіше використо-
вуються класичні варіанти стратегічних керуючих холдингів.

Керуючий класичний холдинг — це холдинг, в якому
материнська компанія здійснює єдине економічне управлі-
ння дочірніми компаніями. В стратегічному керуючому хол-
дингу таке управління обмежується вирішенням стратегіч-
них завдань і не стосується поточної діяльності дочірніх
компаній, чим забезпечується синергетичний ефект об-
'єднання. Як показує міжнародний досвід, формування дер-
жавних холдингових структур у вигляді класичного стра-
тегічного керуючого холдингу найбільше відповідає вимо-
гам реалізації експансіоністських стратегій [4], [5].

Для вибору тієї чи іншої моделі управління принципо-
вим є питання розміру державного пакета акцій. Держава
може виступати як мажоритарний власник (володіти 50%
+1 акцією), так і бути міноритарним власником. В останні
роки саме міноритарна участь держави в корпораціях на-
буває все більшого розвитку. У випадку, якщо держава вис-
тупає міноритарним власником, тільки застосування дру-
гої моделі може забезпечити ефективне управління держав-
ним корпоративним сектором.

У разі мажоритарної власності другим принциповим пи-
танням є визначення намірів виконавчої влади відносно реа-
лізації прав власності. Якщо державні органи беруть на себе
функції власника і менеджера одночасно, то вибір моделі
управління залежить від ступеня розмежування прав на уп-
равління діяльністю і управління пакетом акцій. У разі, якщо
держава вважає на доцільне не розділяти ці функції (наприк-
лад, у разі недостатньої розвиненості фондового ринку), зас-
тосування другої моделі не є обов'язковим. У цьому випадку
ефективне управління державним корпоративним сектором
може бути забезпечено і в рамках першої моделі.

У світі є достатньо прикладів управління державним
корпоративним сектором, які реалізують елементи двох
моделей одночасно. Однак, як свідчить аналіз світового дос-
віду, загальної тенденцією є поступовий перехід до другої
моделі із застосуванням централізованого механізму управ-
ління державним корпоративним сектором. Зокрема, дер-
жава може створювати державні холдингові компанії для
управління своїм пакетом акцій в значній кількості інших
компаній. Прикладом таких державних керуючих холдингів
є компанії IRI (Італія), OIAG (Австрія), SEPI (Іспанія) та ін.

Для системи управління державним корпоративним сек-
тором КНР також є характерним послідовний перехід від
першої до другої моделі (рис. 2). При цьому реалізується
підхід, що базується на створенні єдиного державного ке-
руючого холдингу.

У КНР єдиний державний керуючий холдинг SASAC
(Державна комісія по контролю і управлінню активами) був
створений у 2003 р. для реорганізації та консолідації управ-
ління галузей, де діяли державні підприємства. На початку
формування холдинг SASAC об'єднав майже 200 великих
державних корпорацій різних галузей. Слід зазначити, що
особливістю холдингу SASAC є те, що під його контроль не
підпадають державні корпорації фінансового сектору (бан-
ки, страхові компанії тощо) [12].

Головною метою створення холдингу стало бажання
уряду відмовитись від надмірної опіки державних
підприємств і перейти на сучасні методи управління ними з
урахуванням світових тенденцій і позитивного досвіду у цій
сфері. Головним завданням діяльності державного холдин-
гу стало забезпечення максимально ефективного управлін-
ня держсектором щодо реалізації встановлених урядом дов-
гострокових стратегій з урахуванням визначених державою
обмежень. Ще в кінці 2005 р. тодішній голова Наглядової
ради SASAC Ли Сяонань, враховуючи складність реформу-
вання державного сектору, визначив, що процес створення
сучасної системи управління державним корпоративним
сектором продовжиться до 2015—2020 рр. [7]. Протягом
цього періоду перед SASAC ставилося завдання, перш за все,
проаналізувати переваги і недоліки різних форм участі дер-
жави в акціонерному капіталі корпорацій і на основі такого
аналізу здійснити поступове скорочення державного сек-
тору шляхом підготовки до послідовної повної або частко-
вої приватизації державних підприємств.

В останні роки, у зв'язку з посиленням уваги керівниц-
тва КНР до реалізації експансіоністських стратегій держав-
них корпорацій, перед холдингом SASAC було поставлено
завдання сприяти створенню китайських ТНК, забезпечи-
ти їх лідерство у світових рейтингах 500 глобальних корпо-
рацій [11]. Для консолідації ресурсів в базових галузях пе-
редбачалося прискорити процес об'єднання державних
підприємств в 80—100 корпорацій-холдингів, з яких 30—50
мали забезпечити успішну конкуренцію з іноземними ТНК
на глобальних ринках [26].

Для вирішення цих завдань була удосконалена зако-
нодавча база, зокрема, зняті обмеження щодо злиття і
поглинання в базових галузях економіки та збільшення
частки приватного (вітчизняного та іноземного) капіта-
лу в корпораціях державного сектору, що мало привес-
ти до зростання обсягів приватних інвестицій у базові
галузі промисловості. Фактично це сприяло зменшенню
частки державної власності в акціонерному капіталі кор-
порацій.

Таблиця 1. Загальна характеристика державного корпоративного
сектору Китаю

Джерело: складено автором.

Основні структурні 

ознаки 
Характеристики ознак 

Структура власності За структурою власності до державного корпоративного сектору 

належать: 
- корпорації, в яких держава володіє 100 % акцій;  

- корпорації, в яких держава виступає мажоритарним власником 

(50 % +1 акція); 

- корпорації, в яких держава є міноритарним власником 

Галузева структура Більшість складають корпорації базових галузей: гірничодобувна 

промисловість, енергетика, нафтогазова і хімічна промисловість, 

транспорт, зв’язок, ВПК, металургія, машинобудування тощо 

Структура за 

масштабами 

Головним чином великі та середні корпорації 

Структура за сферою 

діяльності 

Нефінансові (виробничі) корпорації , фінансові корпорації (банки, 

страхові та ін. компанії) 
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Слід зазначити, що поставлені завдання послідовно ре-
алізуються холдингом SASAC на практиці. На початку сво-
го створення у 2003 р. SASAC об'єднував 196 великих дер-
жавних підприємств, які отримали назву центральних дер-
жавних підприємств (Central SOEs). Через 6 років їх чи-
сельність скоротилася до 138. В 2010 р. під управлінням
SASAC знаходилися 123 державних підприємств, а на те-
перішній час холдинг об'єднує 117 великих компаній, які
складають основу державного корпоративного сектору еко-
номіки КНР [28]. Таким чином, за 10 років частка держав-
ного корпоративного сектору, об'єднана холдингом SASAC,
скоротилася на 40 %.

Таке чисельне скорочення структури SASAС відбува-
лося головним чином за рахунок злиття компаній в більш
потужні корпорації. Наприклад, у 2004 р. на базі об'єднан-
ня трьох центральних державних авіакомпаній (Air China
Limited, China National Aviation Company, China Southwest
Airlines) був створений потужний Китайський національний
авіаційний холдинг Air China, акції якого були успішно за-
реєстровані на Гонконгській і Лондонській біржах. Форму-
вання потужної Китайської фармацевтичної групи
ChinaPharm у 2008 р. також є результатом поглинання ним
таких центральних держпідприємств, як біоінженерна ком-
панія CNBG та Шанхайський інститут фармпромисловості
SIPI [10]. Процес укрупнення державних корпорацій про-
довжується і сьогодні. Так, у 2014 р. з метою зниження ко-
мерційних збитків та оптимізації власної міжнародної ло-
гістики розглядається можливість об'єднання в єдиний хол-
динг двох центральних держпідприємств — морського кон-
тейнерного оператора COSCO і судноплавної компанії China
Shipping [6].

На сьогодні корпорації холдингу SASAC за різними
оцінками забезпечують від 30 до 50 % китайського ВВП.
Менше третини цих корпорацій залишається в повній дер-
жавній власності, в більшості інших компаній держава во-

лодіє контрольним пакетом акцій, при цьому поступово зро-
стає кількість корпорацій з міноритарною державною влас-
ністю (табл. 2).

Ще один із шляхів реформування структури холдингу
SASAC — це зменшення частки державної власності за ра-
хунок залучення приватних акціонерів. Прикладом може слу-
гувати перетворення держави в міноритарного власника фар-
мацевтичної групи ChinaPharm з результаті продажу у 2009
р. контрольного пакету акцій приватній комп'ютерній ком-
панії Legend Holdings Ltd. Головними галузями, що контро-
люються держхолдингом SASAC, є енергетика, нафтогазо-
ва, вугільна промисловості, такі галузі машинобудування, як
авіабудування, суднобудування, ракетно-космічне і оборон-
не машинобудування, транспорт, будівництво, телекомуні-
кації. В управлінні державними корпораціями холдинг SASAC
послідовно реалізує методи і підходи, що притаманні другій
моделі. Так, керуюча компанія SASAC бере на себе виконан-
ня функцій державного власника і менеджера одночасно. При
цьому, незважаючи на значні повноваження, надані холдин-
гу китайським урядом, поступово впроваджується принцип
організаційного розподілення функцій управління пакетом
акцій і управління поточною діяльністю державних корпо-
рацій. Головною функцією керуючої компанії SASAC є за-
безпечення стратегічного управління її дочірніми підприєм-
ствами — державними корпораціями в рамках реалізації кор-
поративної експансіоністської стратегії. Про ефективність
реалізації цього напряму свідчить поступове зростання чи-
сельності корпорацій холдингу у рейтингу глобальних кор-
порацій (табл. 3). Зростає присутність корпорацій SASAC на
глобальних ринках. У 2009 р. обсяг зарубіжних активів ста-
новив 19 % від загального обсягу активів центральних дер-
жпідприємств, а прибуток від реалізації досяг 37 % від за-
гального прибутку [29].

Резюмуючи вищенаведене, можна стверджувати, що сис-
тема управління державним корпоративним сектором Китаю

Рис. 1. Умови застосування різних моделей управління державним корпоративним сектором

Джерело: складено автором на основі аналізу [6], [23].
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формується з урахуванням сучасних світових тенденцій, на-
ближаючись до методів корпоративного управління приват-
ними компаніями. Однак цей процес не позбавлений певних
недоліків. Головними проблемами, що виникли в ході реалі-
зації експансіоністської стратегії холдингу SASAC є такі:

1. На початковій стадії для прискорення зовнішньої еко-
номічної експансії уряд дозволив центральним державним
корпораціям робити зовнішні інвестиції від імені приватних
осіб (як правило, високих чиновників і менеджерів корпо-
рацій), які через відкриті за межами Китаю приватні ком-
панії здійснюють інвестиції за державні кошти. Протягом
часу цей вид діяльності перетворився у велику проблему,
пов'язану з ризиком відтоку державних активів і виникнен-
ням спірних питань прав власності.

2. Центральні державні підприємства, що входять до хол-
дингу SASAC, мають значні преференції, зокрема державні
субсидії, легкий доступ до дешевих кредитів від державних
банків, податкові та інші пільги (наприклад, безкоштовне ко-
ристування землею). Таке субсидіювання державних корпо-
рацій призводить до порушення міжнародної конкуренції. Ці
корпорації використовують своє монопольне становище на
внутрішньому ринку для поширення його на інші сфери діяль-
ності, що призводить до обмеження вільної конкуренції все-
редині країни. Крім того, система субсидій знижує ефек-
тивність державних корпорацій і сприяє розвитку корупції (на-
приклад, протягом 2001—2009 рр. загальний прибуток держав-
них корпорацій склав 920 млрд дол., а загальний обсяг суб-
сидій, наданих їм урядом, становив 1190 млрд дол.) [9].

3. У більшості підприємств холдингу SASAC сформова-
на так звана "гібридна" структура управління, в якій поєдну-
ються риси державних і приватних корпорацій. Тому поряд
з певними досягненнями залишаються невирішені пробле-
ми, зокрема:

— низький рівень прозорості фінансових операцій дер-
жавних корпорацій (зокрема, щодо перерозподілу активів
між материнською компанією і її дочірніми компаніями);

— високий рівень залежності не тільки керівництва хол-
дингу SASAC, але й менеджерів державних компаній від
урядових рішень (наприклад, у 2004 р. уряд за одну ніч, без
попередження, змінив голів правління таких великих дер-
жавних корпорацій, як China Telecom и China Unicom) [8];

— для більшості центральних державних корпорацій
керівна компанія SASAC встановлює обов'язкову закупів-
лю сировини, матеріалів та обладнання у компаній-парт-
нерів, чим порушується принцип другої моделі, щодо розд-
ілення функцій управління між керівною компанією і дер-
жавними корпораціями;

— наділення керуючої компанії SASAC значними повно-
важеннями призводить до неефективного розподілу диві-
дендів між корпораціями — нерідко вони направляються на
підтримку діяльності неприбуткових компаній, а не на роз-
виток та модернізацію успішно діючих корпорацій холдингу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Зміцнення позицій китайських державних корпорацій
на глобальних ринках в значній мірі залежить від ефектив-

Джерело: складено автором на основі аналізу [6], [22], [33], [34], [36], [37].
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Рис. 2. Порівняння термінів впровадження другої моделі в управління державним сектором країн світу

Сфери діяльності 

Корпорації у складі 

холдингу SASAC 

кількість, 

од. 

частка

, % 

Енергетика 14 11,9 

Гірничодобувна промисловість (в т.ч. 

нафтогазова, вугільна)  

12 10,3 

Металургія 12 10,3 

Хімічна промисловість  4 3,5 

Авіаційне, ракетно-космічне і оборонне 

машинобудування 

8 6,8 

Автомобілебудування, суднобудування, 

залізничне машинобудування 

6 5,1 

Енергетичне і металургійне машинобудування 7 6,0 

Інші галузі машинобудування (в т.ч. 

електронне, будівельне, загальне) 

14 11,9 

Легка промисловість 7 6,0 

Будівництво 8 6,8 

Транспорт (в т.ч. авіаційний, морський) 9 7,7 

Телекомунікаційна галузь 6 5,1 

Сільське господарство, харчова промисловість 3 2,6 

Інші галузі (в т.ч. торгівля, туризм)  7 6,0 

ВСЬОГО 117 100 

Таблиця 2. Структура державного холдингу SASAC за
сферами діяльності

Джерело: складено автором на основі аналізу [28].
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ності системи управління державним корпоратив-
ним сектором. У КНР в останні роки відбувається
реформування системи управління державним
корпоративним сектором з урахуванням світових
тенденцій. Характерною рисою є послідовний пе-
рехід до моделі управління державною власністю
на основі створення єдиного державного керую-
чого холдингу (SASAC), який об'єднує 117 вели-
ких корпорацій в базових галузях економіки. Го-
ловними галузями, що контролюються держхол-
дингом SASAC, є енергетика, нафтогазова, вугіль-
на промисловості, такі галузі машинобудування,
як авіабудування, суднобудування, ракетно-кос-
мічне і оборонне машинобудування, транспорт,
будівництво, телекомунікації. Головною функцією
керуючої компанії SASAC є забезпечення страте-
гічного управління її дочірніми підприємствами —
державними корпораціями. Головним напрямом
виконання цієї функції є реалізація корпоративної експан-
сіоністської стратегії. Про ефективність реалізації цього
напряму свідчить поступове зростання чисельності корпо-
рацій холдингу в світових рейтингах глобальних корпорацій.
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