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Метою статті є побудова СAGE-моделі транснаціоналізації компаній країн регіону Східної Азії та визначення основних «дистанцій» між країнами 
регіону, що дозволяє дослідити основні фактори прийняття рішень щодо транснаціоналізаційних стратегій регіональних компаній. Розглянуто 
бізнес-цілі компаній країн Східної Азії в умовах транснаціоналізації діяльності. Наведено основні фактори CAGE-моделі. Встановлено множину 
показників, які можуть бути використані для аналізу віддаленості країн Східної Азії. Запропоновано та розраховано субіндекси CAGE-моделі, що 
впливають на транснаціоналізацію бізнесу між Японією та Китаєм, Японією та Кореєю, а також Китаєм і Кореєю. Розраховано парні субіндекси 
CAGE-моделі транснаціоналізації для виділених країн-партнерів регіону Східної Азії.
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Процес транснаціоналізації бізнесу відбуваєть-
ся під впливом цілої низки факторів, а саме: 
ендогенних – умови ведення бізнесу в країні, її 

політична, економічна, соціальні, правова системи, що 
може мати амбівалентний вплив та впливати як фактор 
виштовхування компаній на міжнародні ринки, а також 
як фактор тяжіння іноземних компаній на національний 
ринок; екзогенних, що є факторами зовнішнього серед-
овища, які доволі складні в оцінці, оскільки стратегія 
прийняття рішення щодо початку процесу транснаціо-
налізації бізнесу значною мірою залежить від сфери ді-
яльності компанії, її економічної «сили» та інших фак-
торів, які носять неекономічний характер. 

Стратегічне управління транснаціоналізацією роз - 
глядається у працях зарубіжних науковців, зокрема  
Я. Йохансона, Ф. Вейдершейм-Пауля, Я.-Е. Вална, П. Ге - 
мавата та ін. Проте постійний розвиток транснаціона-
лізації міжнародного бізнесу у країнах Східної Азії ство-
рює необхідність оцінки дистанції між країнами в кон-
тексті транснаціоналізації бізнесу.

На даному етапі важливим є дослідження факто-
рів вибору компаніями регіону тієї чи іншої країни базу-
вання. Вибір пулу країн, на ринках яких може бути здій-
снена транснаціоналізація компаній, – це одне з осно-
вних питань, яке пов’язане, перш за все, з аналізом зо-
внішнього середовища компанії, аналізом внутрішнього 
середовища компанії (визначення ресурсів, які можуть 
бути задіяні в процесі транснаціоналізації) та формулю-
ванням стратегії та цілей компанії.

Мета статті – побудувати СAGE-модель трансна-
ціоналізації компаній країн регіону Східної Азії та ви-

значити основні «дистанції» між країнами регіону, що 
дозволить дослідити основні фактори прийняття рі-
шень щодо транснаціоналізаційнихстратегій регіональ-
них компаній.

Транснаціоналізація компаній країн Східної Азії 
може описуватися за допомогою теорії «поступально-
го» виходу компаній на зовнішні ринки Я. Йохансона,  
Ф. Вейдершейм-Пауля та Я.-Е. Валнома [1, 2]. Дана стра-
тегія передбачає «поступальну» транснаціоналізацію біз-
несу, тобто на початковому етапі компанії більш схильні 
до вибору найбільш близьких країн для провадження 
міжнародного бізнесу. Це пов’язане з тим, що найбільш 
суттєвою проблемою є ризики, пов’язані з асиметрією 
інформації, що виникає при налагодженні контактів між 
партнерами з різних країн. Ведення бізнесу в близьких 
країнах зменшує інформаційну асиметрію та полегшує 
процес отримання та інтерпретації необхідної інформації 
про стан закордонного ринку, основних акторів, що діють 
на ньому, та можливі шоки зовнішнього середовища.

Процес вибору пулу країн для транснаціоналізації 
бізнесу базується на системі факторів, що включають в 
себе цілі компаній та «віддаленість» країн, що дозволяє 
сформувати систему факторів впливу на транснаціона-
лізацію бізнесу в країнах Східної Азії (рис. 1). Треба за-
значити, що, крім географічності, дистанція може бути 
оцінена на основі теорії П. Гемавата, а саме – СAGE-
моделі, що включає в себе оцінку культурних, адміні-
стративних, географічних та економічних факторів [3]. 

Використання даної моделі для країн Східної Азії 
в розрізі основних інвестиційних партнерів дозволяє 
побудувати оцінку їх віддаленості або близькості, що 

Основні бізнес-цілі компаній
Східної Азії  

Диверсифікація
каналів

отримання
виручки  

Оптимізація
структури затрат

на ведення бізнесу  

Отримання доступу
до дефіцитних

факторів
виробництва 

Оптимізація умов
зовнішнього середовища

для ведення бізнесу,
зменшення екзогенних

ризиків  

− Розмір та
   потенціал
   зростання ринку;
– рівень розвитку
   інфраструктури;
– наявність
   «місцевих»
   конкурентів;
– економічна,
   політична,
   соціальна
   стабільність

 

 
 

 
 

 
 

− Витрати
   на основні фактори
   виробництва
   та доступність
   таких факторів;
– транспортні
   затрати
   та наявність
   інфраструктури;
– наявність
   прихованих
   витрат

 

 

 

− Доступність
   дефіцитних
   факторів
   виробництва,
   їх якість та кількість;
– можливість
   отримання доступу
   до факторів
   виробництва;
– рівень витрат
   і доступ до факторів
   виробництва

 

 
 

 
 

− Оптимізація
   податкового тягаря;
– стійкість політичної
   та законодавчої
   системи;
– зменшення
   екзогенних ризиків

 
 

 

 
  

 

СAGE-модель оцінки дистанції між країнами в контексті
транснаціоналізації бізнесу

   
 

Рис. 1. Основні бізнес-цілі компаній країн Східної Азії в умовах транснаціоналізації діяльності [3]
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дозволяє оцінити подальший потенціал транснаціоналі-
зації компаній країн даного регіону. 

Класична СAGE-модель, розроблена П. Гемаватом 
[4, 5] включає в себе систему компаративних факторів, 
що дозволяють провести парні якісні оцінки «відставні» 
між країнами (табл. 1).

таблиця 1

Основні фактори СAGE-моделі

Культурна дистанція політична дистанція Географічна дистанція Економічна дистанція

Відмінність мови;  
відмінність культури;  
відмінність релігії;  
етнічна спорідненість;  
відмінність соціальних норм

Відсутність колоніальних 
зв’язків;  
відсутність монетарної або 
політичної асоціації;  
політична ворожість;  
урядова політика;  
розвиток інститутів

Фізична віддаленість;  
наявність спільного кордону;  
наявність виходу до моря 
чи ріки;  
розмір країни;  
слабкі транспортні чи кому-
ні каційні зв’язки;  
відмінність клімату

Дохід на душу населення;  
наявність природних 
ресурсів;  
наявність фінансових 
ресурсів;  
наявність людських ресурсів;  
інфраструктура

Джерело: систематизовано за матеріалами [4, 5].

З даних табл. 1 можна зазначити, що СAGE-модель 
включає в себе набір якісних характеристик, які, втім, 
можуть бути доповнені чи змінені для цілей аналізу. 
Розрахунок кількісних показників дозволить провести 
компаративістський аналіз «віддаленості» чи близькос-
ті країн – основних інвестиційних партнерів для компа-
ній Східної Азії. Проте треба зазначити, що деякі якісні 
показники досить важко оцінити кількісно. Перш за все, 
це стосується блоку культурної дистанції.

Для аналізу транснаціоналізації бізнесу можна ви-
окремити таку множину показників, які можуть будуть 
використані для аналізу віддаленості країн Східної Азії 
(табл. 2).

Сформована система показників дозволяє про-
вести аналіз та розрахувати «дистанцію» між країнами. 
Однак очевидним є питання співрозмірності показни-
ків для здійснення порівняння. Для рішення даної зада-
чі пропонується розділити запропоновану множину на 
декілька підмножин:
 бінарні показники – дана підмножина включає 

в себе фактори, які можуть бути однозначно 
оцінені при порівнянні та приймати значення 
1 – коли фактори або однакові для двох кра-
їн, або об’єктивно існують, та 0 – у всіх інших 
випадках. До даної підмножини належать по-
казники існування спільної мови, етнічної спо-
рідненості, наявності колоніальних зв’язків, 

таблиця 2

показники для аналізу віддаленості країн Східної Азії

Культурна дистанція політична дистанція Географічна дистанція Економічна дистанція

Спільна мова;  
культурні відмінності за 
показниками культурних 
індексів Г. Ховштеде (по-
казник індивідуалізму та 
мускулінності);  
етнічна спорідненість 

Наявність/відсутність 
колоніальних зв’язків;  
спорідненість політичної системи;  
показник корумпованості;  
захищеність права власності;  
незалежність судової  
системи;  
довіра до політичної системи

Віддаленість столиць;  
сусідство країн;  
протяжність спільного 
сухопутного кордону;  
різниця середньорічних 
температур у столицях

Показник ВВП на душу населення;  
показник розвитку фінансо вого 
ринку;  
показник розвитку ринку праці;  
показник розвитку інфра - 
струк тури;  
розмір внутрішнього ринку;  
валові внутрішні заощадження

Джерело: систематизовано за матеріалами [6, 7].

спорідненості політичних систем, існування 
спільного кордону;

 вимірні показники – до даної підмножини вхо-
дять фактори, які не увійшли до першої підмно-
жини. Вони можуть бути представлені індексни-
ми значеннями (індекси культурних відміннос-

тей та ін.) або абсолютними величинами, такими 
як ВВП на душу населення, чисельність населен-
ня та інше. При порівнянні таких показників не-
обхідно враховувати ступінь їх відмінності між 
собою та привести їх до зіставного вигляду, що 
може здійснюватися на основі такої формули:

   
,

N N
P EAN

EA N
EA

F F
F

I




  

(1)

де   
N
EAI – співставний показник дистанції для країни 

Східної Азії;
N

PF – значення n-го показника для країни-парт-
нера для розрахунку «дистанції» між країнами;

N
EAF  – значення n-го показника для країни Схід-

ної Азії для розрахунку «дистанції» між країнами.
Надалі для розрахунку «дистанції» необхідно пе-

рейти до показника «дистанції»:

  

1 0,2;

0.6 (0,2;0,5]

0.4 (0,5;0,8)

0 0,8.

N
EA

N
EAN

EA N
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Такі параметри, як протяжність спільного сухо-
путного кордону, а також відстань між столицями, та-
кож трансформуються на бінарні показники, причому 
якщо відстань між столицями становить більше 2000 км, 
значення бінарного показника становить 0, у протилеж-
ному випадку – 1.

У результаті проведення зіставлення показни-
ків отримаємо чотири субіндекси, що характеризують 
«дистанцію» між країнами та впливають на транснаціо-
налізацію міжнародного бізнесу в країнах Східної Азії. 

Розрахуємо внутрішньорегіональні показники 
«дистанції» для Японії, Кореї та Китаю.

Розрахунок показників «дистанції» між Японією 
та Китаєм наведено в табл. 3.

Дані наведені в табл. 3 дозволяють розрахувати 
субіндекси СAGE-моделі за такою формулою: 

  

1

1

1 ,

N
N
EA

iM
S N

i

D

M
D 



 





  

(3)

де 
M
SD – субіндекс СAGE-моделі;

1

N

i
M


 – максимально можлива сума балів, що вира-

жає максимальну ідентичність країн за субіндексом 
СAGE-моделі;

1

N
N
EA

i
D


 – фактична сума кількісних оцінок, що вира-

жає «дистанцію» країн за субіндексом СAGE-моделі.
Таким чином, на основі табл. 3 та формули (3) мож-

на розрахувати субіндекси СAGE-моделі, що впливають 
на транснаціоналізацію бізнесу між Японією та Китаєм 
та представити на рис. 2.

Отже, ми можемо говорити про економічну близь-
кість даних країн, що і обумовлює значну взаємну сту-
пінь транснаціоналізації бізнесу в даному регіоні. Одно-
значно неможливо стверджувати, що середні значення 
субіндексів культурної, політичної та географічної дис-
танцій негативно впливають на розвиток транснаціона-
лізації бізнесу в даних країнах.

таблиця 3

Розрахунок міжкраїнової «дистанції» для Японії та Китаю, що впливає на транснаціоналізацію бізнесу

Фактор «дистанції»  
між країнами Японія Китай показники «дистанції»

Культурна дистанція

Спільна мова Японська Китайська 0

Індивідуалізм 66 20 0,4

Мускулінність 95 66 0,6

Етнічна спорідненість Конфуціанська Конфуціанська 1

Політична дистанція

Наявність/відсутність колоніальних 
зв’язків Відсутні Відсутні 0

Спорідненість політичної системи Неспоріднені Неспоріднені 0

Показник корумпованості 5,12 4,05 0,6

Захищеність права власності 6,14 4,45 0,6

Незалежність судової системи 6,19 3,89 0,6

Довіра до політичної системи 4,53 4,05 1

Географічна дистанція

Віддаленість столиць 2092,3 0

Сусідство країн + + 1

Протяжність спільного сухопутного 
кордону

Сухопутний кордон  
відсутній 0

Різниця середньорічних температур  
у столицях 16,3 12,9 0,6

Економічна дистанція

Показник ВВП на душу населення 38200,00 14300,00 0,4

Показник розвитку фінансового ринку 4,71 4,00 1

Показник розвитку ринку праці 4,80 4,50 1

Показник розвитку інфраструктури 6,13 5,09 1

Розмір внутрішнього ринку 6,11 6,97 1

Валові внутрішні заощадження 22,36 48,87 0

Джерело: авторська розробка.
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Аналогічно можливо розрахувати парні індекси 
СAGE-моделі для інших країн регіону (Японія – Корея, 
Китай – Корея). Результати розрахунку даних величин 
наведено в табл. 4.

Провівши парний порівняльний аналіз країн регі-
ону Східної Азії за СAGE-моделлю транснаціоналізації, 
представимо це графічно на рис. 3.

 Таким чином, можна зробити висновок про до-
сить значну економічну близькість даних країн, що і 
обумовлює стратегічний розвиток транснаціоналізації 
бізнесу. Незначні культурні, політичні та географіч-
ні дистанції також сприяють внутрішньо регіо нальній 
транснаціоналізації міжнародного бізнесу.

На основні даних, наведених в Доповіді про між-
народні інвестиції 2015 р. (World Investment Report 2015) 
[8] можна виділи групу країн для Східної Азії з найбіль-
шим ступенем взаємної транснаціоналізації бізнесу.

Для країн-партнерів також необхідно розрахувати 
субіндекси СAGE-моделі транснаціоналізації (табл. 5).

Отже, процес транснаціоналізації міжнародного 
бізнесу країн Східної Азії відбувається за рахунок еко-
номічної близькості країн-партнерів – і це є основна 
детермінанта розвитку. У той час, як інші фактори, такі 
як географічна, культурна та політична дистанції, віді-
грають роль підтримуючих детермінант, що обумовлено 
подальшим розвитком глобалізаційних процесів у світі. 

ВИСНОВКИ
На основі побудови СAGE-моделі визначено 

основ ні «дистанції» між країнами регіону, що дозволяє 
дослідити основні фактори прийняття рішень щодо 
транснаціоналізаційних стратегій регіональних компа-
ній. Виявлено, що основним фактором, що визначає пул 
країн, на ринки яких відбувається вихід компаній, є еко-
номічна близькість, у той час, як культурні, географічні та 
політичні «дистанції» відіграють досить незначну роль. 
Таким чином, для східноазійских компаній не справджу-
ється теорія «поступальної» транснаціоналізації.           
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Рис. 2. Субіндекси СAGE-моделі, розраховані для Японії та Китаю

таблиця 4

Розрахунок субіндексів СAGE-моделі для країн Східної Азії

Фактор «дистанції» між країнами Японія – 
Корея

Китай – 
Корея

Культурна дистанція

Спільна мова 0 0

Індивідуалізм 0,4 1

Мускулінність 0,4 0,6

Етнічна спорідненість 1 1

Політична дистанція

Наявність/відсутність колоніальних 
зв’язків 1 0

Спорідненість політичної системи 0 0

Показник корумпованості 0,6 0,6

Захищеність права власності 0,6 1

Незалежність судової системи 0,6 1

Довіра до політичної системи 0,6 0,6

Географічна дистанція

Віддаленість столиць 1 1

Сусідство країн 1 1

Протяжність спільного сухопутного 
кордону 0 0

Різниця середньорічних темпера-
тур у столицях 0,6 1

Економічна дистанція

Показник ВВП на душу населення 1 0

Показник розвитку фінансового 
ринку 0,6 1

Показник розвитку ринку праці 1 1

Показник розвитку інфраструктури 0,6 1

Розмір внутрішнього ринку 1 0,6

Валові внутрішні заощадження 0,4 0,6

Культурна дистанція 0,55 0,35

Політична дистанція 0,43 0,47

Географічна дистанція 0,35 0,25

Економічна дистанція 0,23 0,3

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 3. Узагальнені значення субіндексів СAGE-моделі для країн Східної Азії

таблиця 5

парні субіндекси СAGE-моделі транснаціоналізації для країн Східної Азії

Дистанція Японія –  
Китай Японія – СшА Китай – Індія Китай – СшА Корея –  

Сингапур Корея – Китай

Культурна 0,50 0,60 0,62 0,83 0,49 0,35

Політична 0,53 0,48 0,53 0,64 0,37 0,47

Географічна 0,60 0,80 0,41 0,81 0,53 0,25

Економічна 0,27 0,23 0,31 0,37 0,27 0,3

Джерело: авторські розрахунки.
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