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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Існує очевидна взаємозалежність між 

економічним зростанням та міжнародною торгівлею: інтенсивне зростання 

економіки зумовлює розширення експортного сектора та активне долучення  

країни до системи міжнародної торгівлі; активна зовнішня торгівля 

продукує вищі темпи зростання як ВВП країни загалом, так і доходу на 

душу населення за рахунок впливу на різнопланові макроекономічні 

індикатори. Проте детермінанти такого впливу все ще не є чітко 

встановленими. 

Найбільш системно та комплексно дослідити вплив міжнародної 

торгівлі на економічне зростання вдалося завдяки широкому застосуванню 

економетричних моделей з різними варіантами змінних, які квантифікували 

масштаб впливу торгівлі на зростання економіки. В економічній теорії 

дослідження зв’язку між міжнародною торгівлею та економічним 

зростанням знайшли своє відображення у працях багатьох вчених– 

економістів Заходу: Д. Доллара, С. Едвардса, Дж. Сакса та Е. Ворнера,       

Ф. Родріґеза та Д. Родріка, Р. Болдвіна, Р. Барро, В. Істерлі та Р. Левіна,      

Е. Берга та А. Кругер, А. Брюнера, Дж. Ґросмена та Е. Ґелпмена, Д. Ірвіна та 

М. Тервіо, Х. Сала-і-Мартіна, Дж. Франкела та Д. Ромера, Р. Вакцярга і      

К. Велх, Е. Боренжштайна, Дж. ді Ґреґоріо та Дж.-В. Лі, В. Арори та            

А. Вамвакідіса. 

Щодо розвитку вітчизняних економічних досліджень у цьому напрямі, 

потрібно констатувати, що українська економічна думка не має достатніх 

напрацювань стосовно комплексного впливу механізмів міжнародної 

торгівлі на зростання економіки, хоча окремі з механізмів досліджені доволі 

ґрунтовно. Серед найбільш системних – дослідження впливу іноземних 

інвестицій, експорту, людського капіталу, лібералізації торгівлі на 

зростання економіки. Дослідження впливу лібералізації на економіку країн є 
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у напрацюваннях Б. Губського, Д. Лук’яненка, В. Сіденка, В. Попова,        

Ю. Біленка та ін. Практичним і теоретичним аспектам зовнішньої торгівлі 

загалом і в окремих країнах та регіонах присвячені праці А. Філіпенка,        

І. П’єнської, Л. Шинкарук, В. Шевчука. Дослідження процесу формування 

відкритості України містяться у працях А. Мокія, Я. Бєлінської, В. Геєця,   

Л. Дедяєвої, С. Ткаленко та інших, тоді як перспективи розвитку країни при 

досягненні максимальної відкритості за умов глобалізації є сферою 

інтересів О. Рогача, О. Шниркова, І. Пузанова, В. Онищенка, Т. Вакарчук. 

Особливої уваги, з огляду на комплексність дослідження, заслуговують 

праці І. Бураковського.  

Однак існує гостра потреба у виокремленні ключових механізмів впливу 

торгівлі на економічне зростання із використанням диференційного підходу, 

а також їхнього різновекторного дослідження з метою встановлення способів 

та методів регулювання цих механізмів задля отримання бажаних 

економічних результатів, що й зумовило вибір теми дисертації, визначило її 

мету, завдання та структуру дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у межах науково-дослідної теми кафедри міжнародного 

економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені 

Івана Франка „Дослідження проблеми вибору та формування траєкторії 

розвитку держав в умовах їх значної торговельної та фінансової відкритості” 

(номер державної реєстрації 0113U000869 січень 2013–грудень 2015). 

Особисто дисертантом проаналізовано та систематизовано теоретико-

методологічні напрацювання щодо способів впливу міжнародної торгівлі на 

економічний розвиток країн, розроблено базові емпіричні моделі механізмів 

такого впливу, а також здійснено економетричне тестування найбільш 

комплексної моделі механізмів впливу торгівлі на зростання на рівні регіонів 

світу. Виходячи з результатів дослідження, здійснено групування регіонів за 

домінуючими механізмами, а також виконано аналогічні розрахунки для 

економіки України. 
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Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення та 

наукове обґрунтування домінуючих механізмів впливу міжнародної торгівлі 

на економічне зростання регіонів та країн світу, аналіз їхнього прояву в 

обраних регіонах для відповідного макроекономічного регулювання з 

метою досягнення економічних цілей. Комплексний підхід до реалізації 

поставленої мети окреслив коло завдань, які слід вирішити: 

— проаналізувати і систематизувати теоретико-методологічні та 

сучасні емпіричні (зокрема, економетричні) підходи до аналізу 

зв’язку “міжнародна торгівля–економічне зростання”; 

— розробити та здійснити класифікацію механізмів впливу 

міжнародної торгівлі на основі принципу їхньої дії; 

— побудувати комплексну модель для емпіричного тестування, яка 

акумулюватиме в собі усі суттєві механізми; 

— проаналізувати динаміку міжнародної торгівлі та економічного 

зростання в різних регіонах світу та з’ясувати тенденцію впливу 

частки експорту у ВВП на зростання економіки; 

— визначити моделі економічного зростання для регіонів на основі 

тестування комбінованої моделі економетричним методом; 

— погрупувати регіони світу, виходячи із домінуючих механізмів 

впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання країн 

розглянутого регіону; 

— встановити залежність визначених механізмів впливу торгівлі від 

зміни різних макроекономічних умов (рівня ВВП на душу 

населення, сальдо торговельного балансу, індексу відкритості); 

— розробити модель економічного зростання під впливом механізмів 

зовнішньої торгівлі для України; 

— запропонувати поетапний алгоритм модернізації економіки 

України, виходячи з результатів виконаного дослідження та 

враховуючи економічні умови. 
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Визначені завдання даватимуть змогу окреслити предмет і об’єкт 

дисертаційного дослідження.  

Об’єкт дослідження – процес впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання. 

Предмет дослідження – моделі механізмів впливу міжнародної 

торгівлі на економічне зростання регіонів світу та окремих країн. 

Методологія та методи дослідження. Методологічною основою 

дисертаційного дослідження є теоретичні положення теорії міжнародної 

торгівлі та економічного зростання, а також їхній синтез у рамках 

ендогенних теорій економічного зростання.  

У дисертаційному дослідженнні використано такі методи:  

— історичний (під час аналізу розвитку теорій міжнародної торгівлі 

та економічного зростання в ретроспективі – у розділі 1); 

— аналіз та синтез (під час інтеграції досліджень торгівлі та 

зростання в поле ендогенної теорії зростання – у розділі 1); 

— абстрагування та узагальнення (за виявлення схожості 

застосовуваних пояснювальних параметрів під час емпіричного 

тестування впливу торгівлі на зростання західними вченими у – 

розділі 1); 

— порівняння та аналогія (під час зіставлення отриманих 

економістами результатів та встановлення можливості їхнього 

використання для виконання аналогічних досліджень щодо іншої 

вибірки країн – у розділах 1 та 2); 

— моделювання та формалізація (під час побудови моделей 

механізмів впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання у 

– розділі 1). 

— спостереження (для моніторингу динаміки міжнародної торгівлі та 

світового ВВП; оцінювання тенденцій зміни темпів зростання 

торгівлі, зміни частки експорту у ВВП регіонів, зміни економічних 

умов України – у розділах 2 і 3); 
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— вимірювання (у процесі створення масиву статистичної бази даних 

для подальшої емпіричної оцінки – у розділах 2 і 3); 

— описово-аналітичний та статистико-економічний метод (під час  

побудови статистичних та аналітичних таблиць для порівняння 

тенденцій впливу експортного сектора на ВВП розглянутих 

регіонів та України – у розділах 2 і 3); 

— графічний (для побудови графічних зображень та для наочної 

демонстрації отриманих результатів – у розділах 2 і 3); 

— кореляційний та регресійний аналіз (під час обчислення ступеня та 

напряму взаємовпливу економічного зростання з різними 

пояснювальними змінними, а також для оцінки коефіцієнтів 

запропонованих моделей зростання – у розділах 2 і 3). 

Інформаційною базою дослідження є наукові та аналітичні праці 

вітчизняних та закордонних вчених, офіційні публікації статистичних органів 

Європейського Союзу та міжнародних організацій (Світовий Банк, ООН, МВФ, 

ЮНКТАД, СОТ), Державного комітету статистики України, періодичні 

видання, матеріали міжнародних конференцій, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у всебічному 

вивченні та науково-теоретичному обґрунтуванні механізмів впливу 

міжнародної торгівлі на економічне зростання держав. Найвагомішими 

результатами дисертаційного дослідження, які спрямовані на виконання 

поставлених завдань, а також характеризують його наукову новизну та 

розкривають особистий внесок дисертанта, вважати такі: 

вперше: 

— здійснено ґрунтовну емпіричну оцінку взаємозв’язку механізмів 

міжнародної торгівлі та економічного зростання країн світу 

шляхом побудови регресійних моделей за умови класифікації країн 

на основі географічно-інтеграційного та макроекономічного 

(класифікація за рівнем ВВП на душу населення, темпом зростання 

ВВП, сальдо торговельного балансу та індексом відкритості) 
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критеріїв, що дало змогу з’ясувати домінуючі механізми впливу 

міжнародної торгівлі: економетрично встановлено ключову 

залежність країн регіону Південно-Східної Азії від залучення ПІІ, 

критичну залежність економічного зростання від обсягу експорту, 

світового попиту для країн СНД та ЄС, Південної Азії – від частки 

високотехнологічного експорту у загальному експорті, Латинської 

Америки, регіону НАФТА, ЄС та Близького Сходу – від рівня  

розвитку людського капіталу; 

удосконалено: 

— методику класифікації потенційних механізмів впливу 

міжнародної торгівлі на макроекономічні умови країни/регіону, 

виходячи з їхньої різноспрямованості: фінансову, технологічну та 

інтеграційну, а також синтез розглянутих механізмів у рамках 

комбінованої моделі як основи для емпіричного тестування будь-

якої країни чи регіону; 

— використання (як пояснювальних змінних) частки 

високотехнологічного експорту у загальному товарному експорті 

як репрезентацію зміни структури торгівлі за переходу до більш 

довготермінових та ефективних моделей зростання, а також 

індексу умов торгівлі як репрезентацію безпосереднього впливу 

зовнішніх умов на грошову масу країни/регіону; 

— класифікацію регіонів світу за ступенем залежності від 

міжнародної торгівлі через введення критерію частки експорту (у 

відсотках) до регіонального ВВП: слабка залежність (< 20 %), 

помірна залежність (20 % > < 30 %) і значна залежність (> 30 %); 

набули подальшого розвитку: 

— теоретико-методологічні та концептуальні підходи до аналізу ролі 

частки експорту у ВВП шляхом порівняння тенденцій динаміки 

частки експорту та зростання реального ВВП і проведення 

компаративного дослідження для періоду 1993–2012 рр. щодо 
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пояснювальної здатності зміни цієї частки як каталізатора 

економічного зростання із застосуванням кореляційного аналізу; 

— рекомендації державної регулятивної політики у торговельній 

сфері з урахуванням моделі економічного зростання України, для 

якої емпірично встановленими домінуючими механізмами 

зростання є притаманні технологічній та монетарній моделям 

чинники, та з урахуванням існуючих дисбалансів у структурі 

експорту–імпорту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

теоретичні положення, методичні та прикладні аспекти можуть 

використовувати науковці для подальшого дослідження впливу міжнародної 

торгівлі на економічне зростання, а також державні органи влади у здійсненні 

ними економічної політики на макроекономічному рівні.  

Емпіричні результати та висновки дисертаційної роботи впроваджено у 

практичну діяльність та використано при підготовці аналітичних матеріалів 

Львівською торгово-промисловою палатою (довідка № 19–08–3 / 150 / 1 від 

05.02.2015 р.). 

Головні результати та висновки дисертаційної роботи використовуються 

у навчальному процесі Львівського національного університету імені Івана 

Франка факультету міжнародних відносин при викладанні дисциплін 

“Фінанси і економічне зростання держав”, “Міжнародний економічний аналіз” 

(довідка № 475–В від 05.02.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням, наведені наукові результати отримані 

безпосередньо автором та є особистим внеском здобувача у розробку 

проблеми. 

Апробація результатів дисертації. Базові положення, результати та 

висновки дисертаційної роботи доповідалися на: ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції “Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна 

теорія і практика (Львів, 12 лютого 2013 р.); ІІІ Міжнародній науково-
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практичній конференції “Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна 

теорія і практика (Львів, 11 лютого 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Пошук ефективних механізмів господарювання в 

контексті сучасної економічної теорії” (Одеса, 30–31 травня 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективи розвитку 

фінансової системи: економічні та інноваційні аспекти” (Дніпропетровськ, 

30–31 травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи” (Львів,    

30–31 травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Проблеми фінансово-економічного та соціального розвитку країн” (Київ, 

5–6 вересня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого 

співробітництва з країнами ЄС” (Одеса, 19–20 вересня 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції “ Управління економічними 

процесами у світовій і національній економіці” (Київ, 23–24 січня 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Зовнішні та внутрішні 

фактори впливу на економічну систему країн” (Київ, 30–31 січня 2015 р.), а 

також на щорічних наукових семінарах кафедри міжнародного 

економічного аналізу та фінансів упродовж 2012–2015 рр. 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано шість 

наукових праць: 

1. Біда М. Б. Визначення мультиплікатора зовнішньої торгівлі для країн 

Центральної та Східної Європи / М. Б. Біда // Вісник Львівського 

національного університету ім. І. Франка. – 2013. –  № 33. – С. 239–247. 

(Серія міжнародні відносини) 

2. Біда М. Б. Технологічний вплив міжнародної торгівлі на економічне 

зростання: інвестиційний механізм / М. Б. Біда // Економічний аналіз : зб. 

наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. –  

2014. – Т. 16. –  № 2. – С. 6–11. – ISSN 1993-0259. 
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3. Біда М. Б. Сучасні теоретичні підходи до аналізу зв’язку між 

міжнародною торгівлею та економічним зростанням / М. Б. Біда // 

Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний 

економічний університет. – 2013. – Т. 14. – № 1. – С. 25–30. – ISSN 1993-

0259. 

4. Біда М. Б. Неоднорідний вплив міжнародної торгівлі на економічне 

зростання регіонів світу / М. Б. Біда // Вісник Одеського національного 

університету / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. –

2014. – Т. 19. – Вип. 2/1. – С. 61–64. – ISSN 2304-0920. 

5. Bida M. B. Empirical Testing of the Influence of International Trade on 

Economic Growth / M. B. Bida // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT 

Publishing, 2014. – № 5. – P. 122–124. – ISSN 2195-2183. 

6. Біда М. Б. Емпіричне тестування механізмів впливу міжнародної 

торгівлі на економічне зростання / М. Б. Біда // Трансформаційні процеси 

національної економіки : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних 

наук / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропетровськ. – 2014. – 

Ч. 1.– С. 18–27. – ISSN 978-617-7178-40-7. 

Частини роботи апробовані на конференціях у вигляді тез доповідей: 

1. Біда М. Б. Технологічна модель впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання / М. Б. Біда // Пошук ефективних механізмів 

господарювання в контексті сучасної економічної теорії : тези доп. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Одеса, 30–31 травня 2014 р.). – Одеса, 2014. – Ч. ІІ. –      

С. 62–647. 

2. Біда М. Б. Інтеграційна модель впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання / М. Б. Біда // Перспективи розвитку фінансової 

системи: економічні та інноваційні аспекти : тези доп. Міжнар. наук.-практ. 

конференції (Дніпропетровськ, 30–31 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ, 

2014. –   Ч. І. – С. 98–100. 

3. Біда М. Б. Фінансова модель впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання / М. Б. Біда // Соціально-економічний розвиток країн: 
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досвід та перспективи : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 30–31 

травня 2014 р.). – Львів, 2014. – Ч. ІІ. – С. 24–27. 

4. Біда М. Б. Вибір торгівельної стратегії: емпіричні докази на користь 

лібералізації / М. Б. Біда // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна 

теорія і практика : тези доп. ІІ щорічної Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 

12 лютого 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 186–189. 

5. Біда М. Б. Інвестиційний канал впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання / М. Б. Біда // Економіка країн: стан, досягнення та 

перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС : тези доп. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Одеса, 19–20 вересня 2014 р.). – Одеса, 2014. –   С. 112–

114. 

6. Біда М. Б. Взаємодія та взаємовплив міжнародної торгівлі та 

економічного зростання / М. Б. Біда // Міжнародні відносини в умовах 

ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : тези доп. ІІІ щорічної Міжнар. наук.-

практ. конф. (Львів, 11 лютого 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 56–61. 

7. Біда М. Б. Вплив економічного зростання в країнах-торгівельних 

партнерах на економіку країни / М. Б. Біда // Проблеми фінансово-

економічного та соціального розвитку країн : тези доп. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 5–6 вересня 2014 р.). – К., 2014. – С. 101–103. 

8. Біда М. Б. Перевірка виконання умови Маршала-Лернера для 

економіки України / М. Б. Біда // Управління економічними процесами у 

світовій і національній економіці : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Київ, 23–24 січня 2015 р.). – К., 2015. – С. 18–20. 

9. Біда М. Б. Порівняльні переваги зовнішньої торгівлі України в 

контексті структурного дисбалансу експортного сектора / М. Б. Біда // 

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн : тези 

доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30–31 січня 2015 р.). – К., 2015. – 

С. 23–26. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний 
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обсяг дисертації становить 303 сторінки, із них 188 сторінок основного тексту. 

Робота містить 23 таблиці на 13-ти сторінках, 28 рисунків на 10-ти сторінках 

та 6 додатків на 98-и сторінках. Список використаних джерел містить 167 

позицій на 17-ти сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

15 

РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 

МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

 

1.1. Класичні та сучасні теоретичні концепції взаємодії торгівлі та 
економічного зростання  

Починаючи з теорії абсолютних переваг А. Сміта і теорії порівняльних 

переваг Д. Рікардо, економісти упродовж двох століть розвинули доволі 

логічні аргументи на користь політики вільної торгівлі. Проте відсутність  

доказовості, емпіричності та, передусім, визначення конкретних шляхів 

впливу торгівлі на економічне зростання, за допомогою регуляції яких 

вдалося б досягти бажаних економічних результатів, практично гальмували 

цей процес.  

Суперечки щодо вигод і втрат від міжнародної торгівлі почали активно 

розвивати ще в доктрині меркантилізму, послідовники якої вважали, що 

активний торговельний баланс є запорукою багатства держави, оскільки 

саме він слугує основою процвітання нації. За висловлюванням А. Сміта, 

меркантилісти вважали, що “багатство складається з грошей” [1, с. 30], 

отож, як і кожен індивід, країна повинна витрачати менше від отримуваного 

доходу, тоді її капітал зростатиме. Активне торговельно сальдо, яке, згідно з 

концепцією Т. Мана, означає перевищення експорту (товарного і 

невидимого) над імпортом, передбачає механізм припливу золота або 

надання кредиту іншим державам, тобто вивіз капіталу. Отже, міжнародна 

торгівля впливає на економіку за допомогою простого монетарного 

механізму. Згодом, 1630 року, Т. Ман висунув думку про те, що приплив 

золотих і срібних злитків підвищує ціни всередині країни, а “дорогий 

продаж і дешева купівля” може повернути торгівельний баланс проти самої 

країни [1, с. 32].  
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Погоджуючись з Дж. М. Кейнсом, ми вважаємо, що меркантилісти 

розуміли інтуїтивний зв’язок між низькими відсотковими ставками та 

кількістю грошей в обігу [2]. Слабкі стимули до інвестицій, за логікою  

меркантилістів, є розв’язанням економічної проблеми. Елементом істини в 

доктрині меркантилізму, за відсутності монетарної політики і прямих 

державних інвестицій, є розкручування інфляції за допомогою активного 

сальдо торговельного балансу: якщо експорт більший від імпорту, то це 

сприяє підтриманню внутрішнього рівня цін; приплив дорогоцінних металів 

знижує відсоткову ставку, збільшуючи пропозицію грошей, у такий спосіб 

стимулюючи інвестиції та зайнятість. Такий механізм впливу торгівлі на 

економічне зростання, припускав Дж. М. Кейнс, був основою 

меркантилістської концепції та доволі раціональним твердженням щодо 

механізмів впливу торгівлі на добробут у цьому вченні. 

Адам Сміт активно критикував позицію меркантилістів: збільшення 

доходів нації узалежнював від поділу праці у його найширшому розумінні, 

охоплюючи все, що ми тепер називаємо технічним прогресом. Вдаючись до 

мотиву особистої вигоди, він демонстрував, що загальному добробуту та 

збагаченню країни слугуватиме скасування всіх обмежень на імпорт та 

експорт [3].  

Дві раціональні ідеї в концепції А. Сміта знаходить О. Афонсо: по-

перше, міжнародна торгівля уможливила подолання обмеженості 

внутрішнього ринку; по-друге, за рахунок зростання ринку покращився 

механізм поділу праці, а, отже, зросла продуктивність. На його думку, 

міжнародна торгівля у баченні А. Сміта є динамічною силою, що здатна 

інтенсифікувати вміння робітників, сприяти технічним інноваціям та 

акумуляції капіталу, тобто забезпечувати економічне зростання [4]. 

Чіткіше обґрунтування власне механізму впливу торгівлі на добробут 

країни знаходимо у працях Д. Рікардо. Раціональність концепції Д. Рікардо, 

на наш погляд, полягає у його динамічній моделі економічного зростання з 

трьома рушійними силами (заощадження, міжнародна торгівля та 
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інституційне підґрунтя) і двома обмеженнями (закон зменшення доходів і 

мальтузіанський закон народонаселення). Прогресивні країни, на думку     

Д. Рікардо, мають високий рівень заощаджень, акумуляції капіталу, 

виробництва, продуктивності, що сприяє зростанню заробітної плати та 

збільшенню чисельності населення. Однак, з огляду на обмеженість 

земельних ресурсів, додаткові ресурси здобувають в умовах спадної віддачі. 

Внаслідок цього валовий дохід поглинається заробітною платою щораз 

більше і більше, зменшуючи стимули до інвестування.  Проте, міжнародна 

торгівля може відтермінувати зменшення рівня доходів [4]. У цьому і 

вбачали головний механізм впливу торгівлі на добробут нації.  

Наступник Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілль доводив, що фактичні умови 

торговельного обміну залежать не лише від співвідношення виробничих 

витрат, а й від структури попиту в країні. Він також стверджував, що 

виробництво залежить винятково від людських ресурсів, капіталу, землі та 

їхньої продуктивності. Продуктивність Дж. Ст. Мілль узалежнював від 

технічного прогресу, який здобувають завдяки міжнародній торгівлі. Саме 

технічний прогрес, як один з механізмів міжнародної торгівлі, має 

позитивно вплинути на економіку країни [5]. Тобто, вже у ранніх 

концепціях класичної школи акцент науковців зміщується зі статичних 

переваг раціонального розміщення та застосування ресурсів до динамічних 

переваг, які, завдяки міжнародній торгівлі, країна отримує разом з новими 

технологіями з-за кордону. Це, очевидно, спрощене розуміння ендогенного 

механізму зростання, проте його визначальну роль для економіки належно 

оцінили вже на ранніх етапах розвитку економічних доктрин.  

Як продовження класичної теорії, А. Маршал зазначав, що вивчення 

міжнароної торгівлі сприяє економічному зростанню [6]. Йдеться про те, що 

розширення ринку внаслідок активного залучення держав до міжнародної 

торгівлі спричиняє збільшення глобального виробництва, а, отже, й 

зростання їхніх доходів. Серед прихильників А. Маршала лише А. Янг 

вивчав економічне зростання, вважаючи, що розмір ринку обмежує поділ 



	  

	  

18 

праці та, відповідно, продуктивність. Він дослідив і внутрішні зв’язки між 

галузями у процесі економічного зростання, і виникнення нових галузей 

унаслідок спеціалізації після розширення ринків, і вплив розширення ринків 

на технічний прогрес [7]. 

На залежності рівня економічного зростання від акумуляції капіталу й 

технічного прогресу також наголошував Й. Шумпетер. Але він пішов ще 

дальше, розрізняючи “винахід” (представлення корисного для виробництва 

знання) від “інновації” (економічної активності від використання такого 

знання). Вважаючи останні центральним елементом економічного 

зростання, Й. Шумпетер описав гостру необхідність в успішних інноваціях, 

які залежать від відкриття ринків зовнішньому світові [8].  

Підсумовуючи ранній етап розвитку концепцій зв’язку між торгівлею 

та зростанням економіки, зауважимо, що розглянуті вище положення 

вчених, незважаючи на певну раціональність, все ж були фрагментарними. 

Такі дослідження відзначались частковістю та незавершеністю: з одного 

боку, методологічний підхід для аналізу був недостатньо розвинений, з 

іншого – ще не існувало інтеграції досліджень торгівлі та економічного 

зростання. Зрештою, відсутність емпіричних, статистичних та 

економетричних інструментів спричинила неможливість тестування, а 

відтак – підтвердження чи спростування висунутих гіпотез.  

Комплексна теорія міжнародної торгівлі з’явилася на початку 

двадцятого століття, коли Е. Гекшер та Б. Оллін запропонували загальну 

модель рівноваги, яку й досі вважають ядром теорії торгівлі [9]. Економісти 

постійно використовують модель Гекшера–Олліна, щоб довести, що вільна 

торгівля сприяє переходу економіки на вищий рівень реального 

національного доходу, на противагу протекціонізму. Згодом П. Самуельсон 

та його послідовники розвинули теоретичні наслідки моделі             

Гекшера–Олліна: теорему Рибчинського, що описує реакцію міжнародної 

торгівлі на зростання пропозиції факторів виробництва – праці й капіталу; 

теорему Столпера–Самуельсона, що ілюструє розподіл вигод від торгівлі 
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між власниками цих факторів [10]; Ф. Рамсі представив опис економічного 

зростання та принцип, за яким формується його оптимум [11]; К. В. Коб та 

П. Г. Дуглас створили виробничу функцію, відому як виробнича функція 

Коба-Дугласа, що слугує важливим елементом численних моделей 

економічного зростання [12]; А. Янг [7], П. С. Флоренс [13], Ґ. Штіглер [14], 

Дж. Мід [15], І. Свенільсон [16] і Т. Скітовскі [17] дослідили динамічні 

ефекти – результат зростання конкуренції, виграшу від економії на 

масштабі, змін у рівні і природі інвестицій, зростання витрат на 

дослідницьку роботу, технічного прогресу, зниження ризику і 

непередбачуваності торгівлі. Незалежно один від одного Р. Ф. Харрод [18] 

та Е. Домар [19] розвинули моделі, що вивели вивчення економічного 

зростання країн у певну площину з чітким спрямуванням. Зрештою,            

П. Н. Розенштайн-Родан повернувся до ідей А. Янга, коли увагу економістів 

привернули проблеми негативного впливу міжнародної торгівлі на 

економіку найменш розвинутих країн у поствоєнний період [20]. 

На противагу прихильникам класичної школи, у поствоєнний період 

більшість економістів погоджувались, що відкритість небажана у певних 

часових періодах. Протекціонізм у межах окремої галузі, на думку 

прибічників кейнсіанства, не має відчутного негативного впливу на 

валютний курс, сукупний експорт та імпорт, монетарну чи фіскальну 

політику. Таку позицію підтримав Ґ. Мирдаль, стверджуючи, що 

міжнародна торгівля не вирівнює пропозицію факторів і, на відміну від 

промисловості розвинутих країн, традиційні галузі країн, що розвиваються,  

залишаються слабкими. У короткотерміновому періоді міжнародна торгівля 

створює певні позитивні ефекти через дифузію знання, у довготерміновому 

– негативні наслідки стають відчутнішими, оскільки стимулюється 

виробництво товарів первинної переробки, які є найменш стійкими у 

відношенні цін та попиту [21]. 

Зі статичної точки зору, у загальній теорії другого найкращого варіанта 

(second-best) висунуто припущення, що у разі існування ринкових 
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деформацій, вільна торгівля не завжди є рушієм зростання. Найвідоміший 

приклад цього доведення – розвиток молодої галузі. Задля розвитку нової 

галузі у певних випадках протекціонізм на мезорівні також може сприяти 

зростанню продуктивності і конкурентоздатності. Проте й у цьому разі 

вчені погоджуються, що застосування субсидій є прийнятнішим, аніж 

протекціоністські заходи. І, як доречно зауважив Дж. Мід, конкуренція між 

вітчизняними та більш ефективними зарубіжними підприємствами сама по 

собі є недостатньою підставою для протекціонізму [22]. 

З іншого боку, не існує прямих емпіричних доказів того, що 

економічна система під протекцією держави зростає швидшими темпами, 

ніж за вільної торгівлі. Навіть у випадку зростання, витрати на 

протекціонізм нівелюють будь-які вигоди за рахунок підняття цін для 

вітчизняних споживачів. Дослідження Р. Вакцярга та К. Г. Велх, щоправда, 

демонструє кілька прикладів, коли ефект від лібералізації був близьким до 

нуля або навіть негативним. Зокрема, відкриття ринків для зовнішньої 

торгівлі не принесло очікуваних результатів Колумбії (1951–1998), 

Угорщині (1971–1998), Мексиці (1951–1998), Філіпінам (1951–1998) [23]. 

На противагу цим країнам, доволі вдалими прикладами впливу лібералізації 

торгівлі на економічне зростання держави вважають Чилі, Гану, Індонезію, 

Південну Корею, Польщу, Тайвань, Уганду [23].  Перелічені економіки 

здебільшого вдалися до лібералізації у час економічної чи політичної кризи. 

Серед них лише Тайвань мав стабільне економічне середовище та порівняно 

низькі тарифні ставки у час проведення лібералізації.  

Схожі дослідження країн, що розвиваються, виконали А. Кругер [24] та 

Я. Бхаваті [25], Д. Пападжорджіо, М. Мікелі та А. Чоксі [26]. Ці дослідники 

фокусували увагу на окремих періодах внутрішньо та зовнішньо 

орієнтованої стратегії, зважаючи не лише на зміни в ступені захисту 

імпорту та рівні субсидування експорту, а й загалом на матрицю 

макроекономічної політики – монетарну, фіскальну, насамперед політику 

валютного курсу, спрямовану на імпортозаміщення чи його наслідки. У 
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дослідженнях зосереджували увагу на ефективних валютних курсах, з 

якими працювали експортери та імпортери, тобто номінальних валютних 

курсах для імпорту та експорту, скоректованих різноманітними 

експортними субсидіями та імпортними тарифними й нетарифними 

обмеженнями. В усіх дослідженнях виявили, що стратегія заміщення 

імпорту не продукує стабільного зростання у довготерміновому періоді, 

тоді як експортоорієнтована політика є придатнішою для досягнення 

економічного зростання.  

Отже, з огляду на провал інтровертних теорій економічного зростання, 

успіх екстровертних стратегій, передусім у випадку з країнами Південно-

Східної Азії, і початок домінування теоретичних підтверджень ефективності 

зовнішньої орієнтації економіки, ООН рекомендувала країнам відкривати 

ринки для зовнішньої торгівлі. Цей процес розпочався 1961 року з резолюції 

№1707 [27] і продовжився у рамках Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД).  

Як зазначає Дж. М. Фінгер, основна ініціатива процесу лібералізації 

полягала у зниженні тарифів і нетарифних бар’єрів з надвисоких рівнів у 

міжвоєнний період та у досягненні конвертованості валюти для трансакцій 

рахунку поточних операцій. Раунди торговельних переговорів під егідою 

ГАТТ сприяли вирішенню цих питань. Багатосторонні торговельні 

переговори знизили середній тариф на промислові товари розвинутих країн 

з 40 % у 1940-х роках до 5 % після Токійського раунду 1979 року. Доволі 

значних поступок країни домоглися на перших раундах: на Женевському 

(1947) та Аннеському (1949). Після раунду Діллона у 1961 році середній 

тариф на промислові товари імпорту США став на 80 % нижчим, ніж до 

переговорів, тобто близько 10 % [28]. 

Важливим теоретичним та емпіричним підтвердженням ефективності 

міжнародної торгівлі стала доповідь Світового банку 1987 року. Інформація 

стосувалась 41-ї країни, що розвивається, і двох часових періодів:          

1963–1973 і 1973–1985 рр. Країни розподілили на такі 4 групи відповідно до 
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торговельної стратегії: сильно екстровертна; помірно екстровертна; помірно 

інтровертна; цілком інтровертна. Завдяки цьому вдалося виявити, що 

екстровертна стратегія була найефективнішою, а найшвидший, доволі 

стабільний і збалансований (щодо розподілу доходів) економічний розвиток 

спостерігається у країнах з торговельною орієнтацією [29]. 

Очевидна неефективність інтровертних стратегій, з одного боку, та  

досвід вдалої спеціалізації внаслідок відкриття ринків, з іншого, сприяли 

об’єднанню теорій торгівлі та зростання. Існуючий паралелізм розвитку 

концепцій міжнародної торгівлі та економічного зростання усунутий в 

ендогенних моделях завдяки інтеграції аналізу обох елементів та 

відродженню класичної традиції, перерваної неокласичними концепціями. 

Модель Р. Солоу фактично анонсувала комплексне вивчення 

міжнародної торгівлі та економічного зростання, які взаємодіють через 

технічний прогрес. На думку автора, економічне зростання не можна 

пояснювати лише зростанням виробничих факторів – праці та капіталу, 

оскільки його значна частина опиняється у залишку  навіть після введення 

таких додаткових змінних, як акумуляція людського капіталу, економія на 

масштабі, краще розміщення ресурсів, новітні генерації продуктивного 

устаткування [30]. 

Отже, Р. Солоу дійшов висновку, що рівень зростання економіки 

залежить від темпів зростання робочої сили та капіталу (традиційних 

джерел), зважених відповідно до участі у виробництві, й технічного 

прогресу чи загальної продуктивності факторів (Total Factor Productivity, 

TFP). TFP є різницею між темпом зростання, який спостерігають в 

економіці, та частиною економічного зростання, яку пояснюють 

традиційними джерелами. Учений розрізняє ефекти економічного зростання 

(три згадані вище джерела) та рівневі ефекти. Отож, міжнародна торгівля 

стає рівневим ефектом, який створює позитивні наслідки у транзитивний 

період. 
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Запропонована Р. Солоу модель описує зв’язок між заощадженнями, 

акумуляцією капіталу та економічним зростанням на основі функції 

сукупного виробництва [30; 31]. У цьому й полягала ідея постійної 

рівноваги, якої можна досягти, незалежно від первинних умов. Разом з 

дифузією технічного прогресу відбуватиметься й конвергенція темпів 

економічного зростання на душу населення для будь-якої країни. Звідси, 

завдяки полегшенню дифузії технічного прогресу, міжнародна торгівля стає 

головним чинником зростання для країн, що розвиваються. 

Важливим аналітичним поштовхом до розвитку досліджень у цій сфері 

наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років було удосконалення 

ендогенних теорій зростання Р. Лукасом [32], Дж. Ґросменом та                   

Е. Гелпменом [33].  

 Модель Дж. Ґросмена та Е. Гелпмена демонструє вплив торговельної  

політики на темпи зростання. Використовуючи доволі просту модель, вони 

припускають, що кожна країна є “малою” у сенсі впливу на фіксовані 

світові ціни двох товарів кінцевого споживання. Згідно з їхнім 

припущенням, існує два фактори виробництва – людський капітал і 

некваліфікована робоча сила, пропозиція яких є фіксованою. Вихідні умови 

цієї теорії такі: один з кінцевих товарів виробляється за допомогою 

людського капіталу та фіксованої кількості диференційованого проміжного 

напівфабрикату; інший товар виробляється за участю некваліфікованої 

робочої сили та такої ж кількості проміжного напівфабрикату; проміжний 

напівфабрикат, який не надходить у торговельний обіг, виготовляють за 

умов монополістичної конкуренції з використанням обох факторів 

виробництва; постійний ефект від масштабу діє як для кінцевих, так і для 

проміжних товарів; людський капітал також залучають у розробку нових 

технологій, які створюють нові різновиди проміжних товарів. Висновок  

полягав у тому, що проміжні товари є ключем до зростання продуктивності: 

кожен кінцевий продукт потребує заданої сукупності проміжних товарів, 

однак чим більше різновидів у цій сукупності, тим вищою є продуктивність. 
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Це наштовхує авторів на думку, що поділ завдань на складові шляхом 

спеціалізації сприяє зростанню віддачі від масштабу [33]. 

Зв’язок між міжнародною торгівлею та економічним зростанням 

вивчав також П. Ромер. Автор дослідив, що навіть густонаселені країни      

(з великою кількістю як споживачів, так і робочої сили) виграють від 

міжнародної торгівлі. Учений пропонував найменш розвинутим країнам 

відкрити свої ринки для закордонних інвестицій з країн з доволі  

розвинутими технологіями. Відкриття ринків для закордонних інвесторів, 

які обізнані з сучасними технологіями, є швидким і безвитратним способом 

збільшення темпів зростання економіки. Країни-імітатори – найменш 

розвинуті країни – досягають конвергенції з країнами-лідерами хоча б 

частково завдяки тому, що копіювання технологій є значно дешевшим, ніж 

їхнє створення [34]. 

У моделі “навчання в процесі роботи” і порівняльних переваг (1988)     

Р. Лукас об’єднує міжнародну торгівлю та економічне зростання. 

Зазначимо, що він брав до уваги функцію сукупного виробництва з двома 

споживчими товарами і тільки одну виробничу функцію – людський 

капітал, чий темп акумуляції залежав від кількості робочої сили, задіяної у 

виробництві. Учений дійшов висновку, що з залученням у міжнародну 

торгівлю кожна країна спеціалізуватиметься на товарі, для якого вклад 

людського капіталу в умовах автаркії буде порівняльною перевагою. Ця 

спеціалізація має тенденцію до посилення, оскільки навчання відбувається у 

секторі спеціалізації [32]. Відповідно, якщо рівень навчання відрізняється 

між секторами, то темп економічного зростання відрізнятиметься між 

країнами. 

Теоретики ендогенного зростання звертають увагу на наслідки 

накладення мита на імпортовані товари. Якщо країна імпортує товар, під 

час виробництва якого використовують лише людський капітал, а експортує 

товар, у виробництві якого інтенсивно використовують некваліфіковану 

робочу силу, то мито збільшить відносну внутрішню ціну товару, який 
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виробляється з використанням людського капіталу, і, за теоремою 

Столпера–Самюелсона, підніме відносну заробітну плату кваліфікованих 

працівників. Таке зростання у ціні людського капіталу знизить рівень 

технологічних розробок внаслідок зростання витрат, отож спричинить 

нижчий рівноважний рівень зростання. У протилежному випадку (якщо 

країна імпортуватиме товари, що виробляють з активним залученням 

некваліфікованої робочої сили), протекціоністська політика знизить рівень 

відносної заробітної плати кваліфікованих кадрів і, відповідно, 

пришвидшить економічне зростання. Щоправда, автори у своїй моделі не 

дають однозначної відповіді щодо впливу протекціонізму на рівень 

зростання. Вважають, що він залежить від конкретної схеми імпорту та 

експорту [32; 33]. 

Однак прихильники ендогенної теорії зростання акцентують увагу на 

одній із суттєвих проблем. Технологічне знання за своєю природою є 

публічним благом, отож ринкова система не може гарантувати його 

виробництво без належної системи патентування. За визначенням, наявність 

патенту дає змогу власнику як монополісту отримувати монопольну ренту. 

З іншого боку, патент фіксує витрати для користувача, оскільки його ціна 

загалом не залежить від використання. Патентна система є позитивною, 

оскільки узаконює права на дослідницькі розробки. Водночас вона обмежує 

дифузію екстерналій, пов’язаних з інноваціями. 

Власник технології користується зростаючою віддачею від факторів, 

що спричиняє недосконалу конкуренцію і тимчасове отримання 

монопольної ренти. Тому володіння новими технологіями є постійною 

боротьбою за здобуття монопольної позиції та економічного зростання. На 

противагу неокласичним переконанням, у цьому випадку монополію не 

розглядають як небажану ситуацію, що супроводжується ціновими 

деформаціями та неефективністю, а, погоджуючись з думкою 

Й. Шумпетера, вважають такою, що надає більші можливості для інновацій 

[8; 33; 34].  
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Важливою передумовою дії ендогенного механізму зростання є 

ліквідація бар’єрів у торгівлі. На думку П. Ромера та Л. А. Рівери-Батіза, 

зниження торговельних бар’єрів може стимулювати зростання кількома 

шляхами.  

По-перше, тісніші економічні стосунки між країнами збільшують 

трансмісію технологій, що дає змогу уникати зайвих досліджень. По-друге, 

міжнародна інтеграція секторів, які характеризуються зростаючим ефектом 

від масштабу, збільшує виробництво без зайвих затрат сировини. По-третє, 

відкритість торгівлі зменшує цінові деформації, перерозподіляючи ресурси 

та забезпечуючи вищу ефективність. Перші два наслідки, на думку             

П. Ромера та Л. А. Рівери-Батіза, безперечно, сприяють економічному 

зростанню; третій ефект стимулює зростання до тієї міри, до якої вища 

ефективність сприяє вивільненню ресурсів для дослідницьких розробок 

[35]. 

У теоріях ендогенного зростання існують дослідження, які 

опосередковано доводять виняткову важливість міжнародної торгівлі. Для 

прикладу, Р. Левін та Д. Рене виявили позитивну залежність між рівнем 

інвестицій і рівнем економічного зростання, а також аналогічний зв’язок 

між зростаням експорту та зростанням інвестицій. Згідно з їхнім 

дослідженням, зростання рівня заощаджень, яке матеріалізується у 

зростанні інвестицій, непрямо впливає на зростання експорту, що, своєю 

чергою, сприяє збільшенню рівня ВВП [36]. 

Ще один аспект – економічна інтеграція. Розширення ринку в цьому 

випадку розглядають як позитивний чинник для виробничої ефективності. 

Наслідки розширення ринку в Європейському Союзі 1992 року емпірично 

проаналізував Р. Болдвін, беручи до уваги ендогенний механізм ЄС. Він 

зауважив, що збільшення ринку спричинило пришвидшення глобального 

темпу економічного зростання. У середньотерміновому періоді це змінило 

рівень заощаджень та інвестицій, а в довготерміновому – рівень зростання 
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виробництва й споживання та детермінанти інноваційної прибутковості 

[37]. 

Однак в аналітичному контексті Ґ. Бертола пропонує дещо скромніші 

наслідки європейської інтеграції. На думку автора, мобільність створить 

надлишкову концентрацію факторів виробництва, яка може негативно 

вплинути на глобальне економічне зростання й спричинити застосування 

комплексу заходів економічної політики [38]. 

Наступним прикладом є модель Р. Фіндлея 1980 і 1984 років щодо 

комерційних відносини між розвинутою Північчю та менш розвинутим 

Півднем. Інтегрувавши неокласичні теорії міжнародної торгівлі та 

економічного зростання зі специфічними особливостями найменш 

розвинутих країн, учений припустив, що економіку Півночі динамічно 

описує модель Р. Солоу, за винятком того факту, що імпортовані товари 

споживають водночас з вітчизняними. Економіка ж Півдня діє за моделлю 

необмеженої пропозиції робочої сили В. А. Льюіса, а умови торгівлі 

поєднують економічне зростання у двох економіках [39; 40].  

Отже, за висновками автора, Південь застосовує міжнародну торгівлю 

як рушій економічного зростання, однак темп цього зростання визначається 

(екзогенним) темпом економічного зростання Півночі. Наздоганяння 

стандартів розвинутих країн країнами, що розвиваються, автор очікує з 

таких міркувань: по-перше, зважаючи на вищі потенційні відсотки на 

залучення капіталу внаслідок недостатньої кількості капіталу та нижчі 

співвідношення капіталу до робочої сили; по-друге, унаслідок більшої 

відсталості цих країн у сфері технологій продуктивність може зростати 

вищими темпами [39; 40]. Хоча найновіші емпіричні й теоретичні 

дослідження засвідчують, що торгівля вигідна і для розвинутих країн, які 

визначають інновації, і для країн, що розвиваються, адже вони отримують 

динамічні ефекти завдяки інтеграції.  

Окрім цих наслідків, сучасні теоретичні моделі підтверджують 

довготермінове зростання, що забезпечується тоді, коли спеціалізація 
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виробництва внаслідок торгівлі підпорядковується зростаючому ефекту 

масштабу. Дослідження Д. Т. Ко, Е. Гелпмена та А. В. Гофмайстера        

1997 року доводить прямі наслідки впливу торгівлі на зростання 

продуктивності у країнах, що розвиваються. За їхніми розрахунками, 

загальна продуктивність факторів у панельній регресії з 71-ї країни значною 

мірою залежить від рівня розвитку наукових та інноваційних ідей у країнах 

– торговельних партнерах. Торгівля, зокрема імпорт машин та обладнання, 

сприяє дифузії знань, що є важливою детермінантою продуктивності 

економіки [41]. 

Щоправда, відомі і контраргументи. Якщо існують ринкові чи 

інституційні деформації, відкритість може спровокувати недовикористання 

людських та капітальних ресурсів, зосередження виробництва у видобувних 

галузях чи спеціалізацію на технологічно слабких товарах, які не здатні 

збільшувати ефект масштабу. Автори Дж. Ґросмен, Е. Гелпмен та                 

К. Матсуяма створили технологічні моделі, в яких технологічно відсталі  

країни спеціалізуються на нединамічних секторах економіки в результаті 

відкриття ринків, а, отже, втрачають переваги від зростаючого ефекту 

масштабу [33, 42].  

Проте навіть у найскептичніших емпіричних дослідженнях  

(наприклад, у працях М. Мікелі [43], В. Тайлера [44] і С. Додаро [45]) не 

ставлять під сумнів позитивний вплив міжнародної торгівлі на економічне 

зростання, однак за умови, що країни вже досягли певного рівня розвитку.  

Найважливіший результат ендогенних теорій зростання полягає у тому, 

що такий механізм дає змогу економіці досягти збалансованого зростання 

через ендогенні чинники, головним рушієм яких є знання і технологічний 

прогрес. Інновація, ендогенна у цих моделях, поширюється за допомогою 

міжнародної торгівлі.  

Головним механізмом забезпечення економічного зростання є вплив 

міжнародної торгівлі шляхом “переливу” знань, дифузії технологій, 

копіювання найперспективніших досягнень науки у розвинутих країнах, а 
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також супутні з ними механізми притоку ПІІ, зростання продуктивності, 

підвищення рівня розвитку людського капіталу, що загалом, за високої 

інституційної якості приймаючої країни, має забезпечити пришвидшення 

темпу економічного зростання. До того ж, такий тип економічного 

зростання є довготерміновим й акумулятивним.  

Коротко проаналізуємо сучасні теоретичні механізми впливу 

міжнародної торгівлі на економічне зростання, які стосуються інших сфер 

економіки. 

Вплив лібералізації ринку капіталу на економічне зростання у           

2001 році оцінили Ґ. Бекерт, К. Р. Гарві та К. Лундблед [46]. Ґрунтовно цей 

аспект, який супроводжує торговельні потоки, дослідили також Р. Ґ. Раджан 

та Л. Зінґалес. Автори висунули гіпотезу про те, що торгівля та фінансова 

відкритість є необхідною передумовою для фінансового розвитку – 

важливого механізму зростання. Тільки тоді, коли економіка відкрита для 

міжнародної торгівлі та капітальних потоків, можна досягти економічного 

зростання. Хоча існує застереження, що відкритість торговельним і 

фінансовим потокам є рушієм фінансового, а, отже, й економічного, 

пожвавлення лише у країнах із якісним інституційним середовищем [47]. 

Доволі очевидний канал, через який відкритість сприятиме 

позитивному фінансовому розвитку – це зростання розміру ринку та 

збільшення попиту на фінансові послуги. У цьому контексті торгівля 

генерує попит на нові фінансові інстументи, включаючи інстументи 

фінансування торгівлі та хеджування ризиків [48]. Окрім цього, відкритість 

рахунку капіталу може збільшити ліквідність та знизити вартість капіталу, 

що,  своєю чергою, пришвидшить розвиток фінансового сектора.  

Багато авторів відзначає ймовірний зв’язок між збільшенням торгівлі, 

відкритістю рахунку операцій з капіталом та стабільнішим інституційним 

середовищем. Водночас Ф. Мишкін стверджує, що притік іноземного 

капіталу також є своєрідним “технологічним трансфером”, який змушує 

банки приймаючої країни підвищувати свої кредитні стандарти та зважати 
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на міжнародну практику в банківському секторі [49]. Як вважають А. Козе 

та інші, лібералізація рахунку операцій з капіталом, яка, зазвичай, 

супроводжує міжнародні торговельні потоки, може закласти певну 

дисциплінованість у веденні макроекономічної політики та збільшити 

“вартість” здійснення неправильних заходів [50]. Цей вплив значною мірою 

стосується монетарної політики, оскільки фіскальна політика не відчуває 

прямих переваг від цього механізму. Очевидним недоліком розглянутого 

каналу є зростання волатильності як похідне від можливості розвитку 

фінансових криз. 

Важливим чинником може бути також лібералізація ринку капіталу як 

необхідна реформа фінансової політики. Згідно з дослідженням Р. Вакцярга 

та К. Велх, порівняння рівня інвестицій до та після активного залучення 

країни у міжнародну торгівлю показали, що насамперед зріс рівень 

інвестування у Південній Кореї, Тайвані, Індонезії, Йорданії, Гвінеї-Бісау. 

Досліджуваний період охоплював 1950–1998 роки. Проте певні країни з 

вибірки не відчули зростання закордонного інвестування, адже ефект від 

лібералізації ринку капіталу може бути нівельований, наприклад, 

рестрикційною макроекономічною політикою або шоками умов торгівлі. 

Так було в Угорщині та Мексиці, уряди яких підняли відсоткові ставки 

після відкриття ринків. У Мексиці ситуацію погіршила також ревальвація 

валюти на початку 1990-х років. Однак у Ботсвані умови торгівлі мали 

вирішальний вплив на економіку унаслідок волатильності на світовому 

ринку діамантів [23]. 

Вивчаючи взаємозв’язок між інвестиціями, фізичним капіталом та TFP, 

Б. де Лонг та Л. Саммерс зауважили, що ті країни, які витрачали значні 

кошти на інвестиції в обладнання, мали вищі рівні TFP. Інвестиції в 

устаткування, здебільшого в країнах, що розвиваються, надходять з 

імпортом капітальних товарів. Акумуляція імпортованого капіталу стає 

додатковим виробничим фактором [51]. З іншого боку, капітальні блага з-за 
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кордону можуть замінити некваліфіковану робочу силу, тому ці два 

фактори можна розглядати як субститути. А от акумуляція внутрішнього 

капіталу стає доповнюючим фактором. 

Значною мірою на розвиток наукової думки у цьому напрямі вплинула 

праця Д. Акемоглу та Ф. Зіліботті. У розумінні авторів, відкритість 

(необмежений доступ до технологічного прогресу) не сприяє покращенню 

виробництва у країнах, що розвиваються, якщо вони не в змозі розвивати 

людський капітал та забезпечувати збереження прав на інтелектуальну 

власність [52]. Модель, у якій відсутність фінансового розвитку та інертна 

мобільність факторів спричиняють втрати у бідних країнах після відкриття 

ринків, оскільки непродуктивні сектори не витримують конкуренції з 

зарубіжними конкурентами, а капітал і робоча сила у цих секторах не здатні 

перейти у більш досконалі сектори, представили А. Банерджі та А. Ньюмен 

[53]. 

Здебільшого автори пропонують зниження високих тарифів і 

нетарифних обмежень у країнах, але також важливими чинниками 

зростання вважають зменшення бюджетного дефіциту, стримувальну 

монетарну політику, встановлення ринкових валютних курсів, заохочення 

конкуренції серед виробників, викорінення корупції, покращення освітньої 

системи, гармонізацію законодавства. Той факт, що відкритість економіки є 

сприятливішою для економічного зростання у довготривалому періоді, не 

означає, що держава не має застосовувати інтервенції: селективне 

субсидування експорту чи короткотерміновий контроль над рухом капіталу 

на певних етапах розвитку країни є доволі ефективними.  

Отже, опрацьовані нами теоретичні й емпіричні (деякі опишемо далі) 

підходи до розуміння зв’язку між міжнародною торгівлею та економічним 

зростанням узагальнено подамо у вигляді таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1  

Узагальнення досліджень впливу міжнародної торгівлі  

на економічне зростання держав (складено автором) 

Напрям 
економічної думки, 

автор 

Вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання: 
розглянуті механізми  

Меркантилізм Активне сальдо торговельного балансу è притік 
грошової маси è зниження відсоткових ставок 
è стимул до інвестування è економічне 
зростання 

Класична школа      
(А. Сміт,                
Д. Рікардо,           
Дж. С. Мілль) 

Вільна торгівля	  	  è подолання обмеженості 
внутрішнього ринку è поділ праці  è зростання 
продуктивності è сприяння технологічним 
інноваціям è економічне зростання 

М. Найт, Н. Лоайза, 
Д. Віллануева 

Залучення у міжнародну торгівлю è доступ до 
світових ринків è зростання конкуренції 
è збільшення виробничої активності è економічне 
зростання  

Е. Берг, А. Крюгер, 
Р. Болдвін 

Лібералізація è можливість інтеграції 
è застосування механізму конвергенції темпів 
економічного зростання  

Р. Солоу, П. Ромер, 
Л. Рівера-Батіз 

Міжнародна торгівля è дифузія технологічного 
прогресу è економічне зростання 

П. Ромер,             
Дж. Ґросмен,          
Е. Гелпмен 

Лібералізація è залучення прогресивних інвестицій, 
менеджменту, бізнес-практики è акумуляція знань 
è економічне зростання 

Р. Фіндлей,             
В. Арора,               
А. Вамвакідіс 

Міжнародна торгівля è активніші контакти між 
країнами è конвергенція економічного розвитку з 
розвитком у країнах-торговельних партнерах 

Д. Ко, Е. Гелпмен, 
А. Гофмайстер,     
Б. де Лонг,             
Л. Самерс 

Зняття торговельних обмежень è імпорт 
устаткування і техніки è дифузія знань 
è зростання продуктивності è пришвидшення 
темпу економічного зростання 

Б. Баласса,               
Ґ. Федер,                 
А. Крюгер, Р. Рем 

Лібералізація торгівлі è зростання експорту 
è швидше зростання ВВП на душу населення 

Ґ. Бекерт, К. Гарві, 
К. Лундбленд,      
Ф. Мишкін 

Активне залучення у міжнародну торговельну 
систему è супутня лібералізація ринку капіталу 
è притік ПІІ è зростання попиту на фінансові 
інструменти та послуги è рівневий ефект для ВВП 
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Продовження табл. 1.1 

Р. Вакцярг, К. Велх, 
Р. Левін, Д. Рене 

Лібералізація è інтенсифікація експорту 
è зростання валових внутрішніх інвестицій 
è економічне зростання 

Р. Чанг, Л. Калтані, 
Н. Лоайза, Р. Барро, 
Дж.-В. Лі 

Залучення до міжнародної торгівлі è зростання 
експорту è необхідність інвестицій в освіту, якість 
управління, громадську інфраструктуру 
è перспектива довготермінового економічного 
зростання  

 

Стосовно розвитку вітчизняної економічної думки у цьому напрямі, 

зазначимо, що українська економічна думка не має достатніх напрацювань 

щодо впливу комплексу механізмів міжнародної торгівлі на економічне 

зростання, хоча окремі механізми досліджені доволі ґрунтовно. Серед них – 

дослідження впливу іноземних інвестицій, експорту, людського капіталу, 

лібералізації торгівлі на зростання економіки.  

Як зазначено вище, західні вчені довели ефективність лібералізації 

зовнішньої торгівлі та активного залучення країни у міжнародну торгівлю 

задля стимулювання економічного зростання. Вітчизняні науковці також 

підтримують ідею відкриття ринків для торгівлі, проте комплексних теорій 

вони не розробили.  Дослідження впливу лібералізації на економіку країн є 

у напрацюваннях українських та російських економістів: Б. Губського,       

Д. Лук’яненка, В. Сіденка, І. Бураковського, В. Попова, В. Шевчука та ін. 

Проте у цих дослідженнях недостатньо математичної доказовості  

ефективності того чи іншого торговельного режиму. Практичним і 

теоретичним аспектам зовнішньої торгівлі загалом та у деяких країнах та 

регіонах зокрема присвячені праці А. Філіпенка, І. П’єнської, Л. Шинкарук, 

С. Ткаленко.  

Дослідження процесу формування відкритості України здійснено у 

працях Я. Бєлінської, В. Геєця, Л. Дедяєвої та інших, тоді як перспективи 

розвитку країни за досягнення максимальної відкритості за умов 

глобалізації є сферою інтересів А. Мокія, А. Філіпенка, О. Рогача,               

О. Шниркова, І. Пузанова, В. Онищенка, Т. Вакарчук. З огляду на 
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нестандартність висловлених тверджень, особливої уваги заслуговує праця 

В. Попова, оскільки автор з’ясував умови, за яких політика протекціонізму з 

усім своїм інструментарієм може бути ефективною. До таких умов 

науковець зачислює одночасність застосування митного захисту ринку та 

експортоорієнтованої стратерії, на противагу імпортозаміщуючій, що 

даватиме змогу досягти двох цілей: захистити виробника і сприяти 

нарощуванню експорту ефективних підприємств. Окрім того, В. Попов 

переконаний, що державі належить надавати захист лише справді 

ефективним експортерам – наприклад, наукомістким [54]. 

З огляду на достатню системність та комплексність дослідження, уваги  

заслуговує праця І. Бураковського, який дослідив взаємодію та взаємовплив 

міжнародної торгівлі й економічного розвитку в країнах з перехідною 

економікою. Вихід у світ цієї праці співпав у часі з виявленою у ній доволі 

актуальною для України інформацією – аналізом особливостей 

трансформації командно-адміністративних систем у ринкові за їхнього 

залучення до системи міжнародних торговельних зв’язків. 

Характеризуючи особливості країн з транзитивними економіками, 

автор пропонує такі моделі економічного зростання: модель трансформації 

країни, що розвивається; модель економічної реконструкції; модель 

системних перетворень. Водночас він переконаний, що зростання на рівні 

держави є наслідком зростання на мікрорівні – рівні підприємств і 

домогосподарств. На думку І. Бураковського, обов’язковою передумовою 

успішного нарощування експорту є розширення внутрішнього ринку [55]. 

Цікавою вважаємо думку щодо можливості розгляду міжнародної 

торгівлі як “своєрідного замінника інноваційного процесу” [55, с. 23]. Хоча 

автор і визнає, що така субституція може бути лише частковою. Проблемою 

є замкнуте коло в технологічному секторі в транзитивних країнах: для 

переходу до більш наукомістких експортних статей необхідна модернізація 

науково-технічного комплексу, а для його розвитку – кошти, які, зазвичай, 

отримують у вигляді доходів від експорту. Стосовно країн, що 
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розвиваються, проблемою, на думку науковця, є низький темп 

впровадження науково-технічних доробків у виробництво за загалом 

високого рівня освіченості наукових кадрів та достатнього потенціалу для 

наукомістких галузей. 

Ігор Бураковський аналізує переваги від лібералізації та експортної 

орієнтації, вплив економічних криз та умов торгівлі, а також умови 

ефективності залучення ПІІ в країнах з перехідною економікою. Фактично 

науковець аналізує кілька механізмів міжнародної торгівлі – технологічний, 

механізм ПІІ, міжнародних умов торгівлі, наслідки інтеграції. Проте у цих 

теоретичних напрацюваннях недостатньо математичної доказовості. Крім 

того, здебільшого країни, які характеризували як країни з перехідною 

економікою, вже є ринковими, або близькими до цього стану. Тому таке 

дослідження потребує врахування нових економічних реалій [55]. 

Фундаментально людський капітал та технологічний розвиток у рамках 

його впливу на економічне зростання, на нашу думку, досліджує                  

Т. Вакарчук. Автор вважає, що “при використанні виробничих функцій та 

при побудові моделей економічного зростання важливу роль відіграє 

функція науково-технічного прогресу” [56, с. 7]. Науковець наводить чіткі 

аргументи того, що в розвинутих країнах темп технологічного ровитку 

визначає темп економічного зростання. Проте ціллю дослідження автора є 

вивчення впливу людського капіталу та НТП на зростання ВВП України та 

Росії. Доволі придатним у цьому контексті Т. Вакарчук вважає метод 

“залишків” Р. Солоу. За допомогою цього метода науковець вимірює 

технологічну частку у ВВП України та Росії і констатує її вражаючий регрес 

[56]. 

Інший супутній процес за активного залучення у міжнародну торгівлю 

– притік ПІІ – досліджений багатьма вітчизняними авторами. Наслідки та 

потенційні вигоди від залучення прямих іноземних інвестицій в економіку 

України – одна з найактуальніших тем серед українських наукових кіл, 
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причому досліджують як теоретичні аспекти, так і прикладні. Серед 

найбільш системних – праці Ю. Біленка, А. Абрамова, В. Геєця, Г. Глухої. 

Капітальні накопичення досліджені не так ґрунтовно, проте моделі 

економічного зростання з акцентом на внутрішній інвестиційний механізм є 

предметом дослідження праць А. Абрамова, І. Брайловського та інших. 

Однак проблемою, на наш погляд, є те, що інвестиції науковці розглядали 

як окремий рушій зростання економіки, не враховуючи інших механізмів у 

їхній системній залежності.  

У колективній монографії провідних вчених-економістів України        

А. Філіпенка, О. Шниркова, А. Рум’янцева, Ю. Біленка, В. Сіденка,            

О. Анісімової, В. Будкіна, І. Бураковського, В. Андрійчука, І. Лебедь та 

інших розглянуто різні аспекти створення зон вільної торгівлі як першого 

етапу інтеграції, теоретично та емпірично досліджено статичні й динамічні 

вигоди, а також проаналізовано різноманітні правові аспекти цієї форми 

інтеграції [57]. Зокрема, І. Бураковський визначає лібералізацію як 

“зниження/скасування кількісних й адміністративних бар’єрів на шляху 

транскордонного руху товарів і послуг, різного роду обмежень у суміжних 

сферах, що вимагають від економічних агентів цілком конкретних 

трансакційних витрат” [57, с. 42]. Досліджуючи зони вільної торгівлі як 

інструмент лібералізації, вчений зазначає, що географічне сусідство вже не 

вважають обов’язковим під час підписання міжрегіональних угод. Н. Рилач 

зосереджує свою увагу на інноваційному аспекті зон вільної торгівлі, 

вважаючи його рушієм потенційного зростання. На думку Н. Рилач, “без 

підвищення рівня розвитку сучасних високих технологій і залучення 

України до високотехнологічного й інвестиційного обміну з інноваційно 

розвиненими країнами, удосконалення науково-технологічного потенціалу 

нашій державі буде досить складно розбудовувати національну інноваційну 

систему, що є передумовою входження до глобальної інноваційної 

системи...” [57, с. 108]. Дослідженням автора з’ясовано, що 

високотехнологічні товари та інноваційні знання забезпечують, як мінімум, 
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50 % економічного зростання, а створення зон вільної торгівлі власне і 

забезпечує низку переваг у цій сфері. У цьому контексті автор розглядає 

також дослідження Р. Москалика щодо встановлення наслідків відкритості 

технологічно інтенсивної торгівлі на зростання продуктивності в Україні 

[58]. 

Зазначимо, що І. Лебідь доволі ретельно аналізує вплив статичних 

ефектів унаслідок лібералізації – розширення і згортання торгівлі – на 

добробут країн. Натомість динамічні ефекти, на думку науковця, більш 

притаманні вищим формам інтеграції. А. Сібекіна здійснює порівняльну 

оцінку потенційних переваг від участі України в різновекторних зонах 

вільної торгівлі – СНД та ЄС. Автор наводить аргументи щодо низької 

ефективності та малих переваг для України від поглиблення співпраці у 

рамках СНД, насамперед стосовно Росії, яка не керується у своїй 

зовнішньоторговельній політиці ні міжнародним правом, ні правилами 

СОТ. Окрім того, рівень таких торгівельних угод кардинально відмінний: 

всього лише рамковість у випадку СНД і комплексна зона вільної торгівлі – 

у випадку ЄС. Переконливими є економічні ефекти від поглиблення 

співпраці з ЄС – очевидні кількісні зростання добробуту населення, 

заробітної плати як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили, 

обсягу інвестицій, експорту та імпорту. Аналізуючи переваги і недоліки 

входження чи членства в зоні вільної торгівлі з СНД та ЄС, безумовну 

перевагу як у короткотерміновому, так і в довготерміновому періоді 

надають ЄС як  прогресивнішому, стабільнішому, передбачуванішому 

партнерові [57]. 

Однак огляд базових напрацювань українських учених дає змогу 

констатувати відсутність сучасних теоретичних досліджень зв’язків 

“міжнародна торгівля – економічне зростання” та їхнього емпіричного 

підтвердження чи спростування. Тому об’єктивні механізми, запропоновані 

західними вченими, є основою подальшого комплексного дослідження 
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питання впливу міжнародної торгівлі на зростання регіонів і зростання 

економік конкретних країн.  

Під час аналізу теоретичних та емпіричних свідчень взаємозв’язку між 

торгівлею та зростанням стверджується сильний позитивний зв’язок. Такий 

зв’язок квантифікується з появою ґрунтовних емпіричних досліджень із 

застосуванням економетрики, про що йтиме мова далі. Проте вже на цьому 

етапі важливо зауважити значну увагу науковців до пошуку важелів впливу 

міжнародної торгівлі на економіку країни, до зміни орієнтації з внутрішньої 

на експортоорієнтовану, переходу країн до більш відкритих торговельних 

режимів з метою отримання всіх статичних та динамічних переваг від 

торгівлі. Контраргументи, як у випадку з молодою галуззю чи адекватною 

внутрішньою політикою, все ж не можуть конкурувати з очевидними 

позитивними наслідками від міжнародної торгівлі. Наше завдання полягає 

власне у емпіричному підтвердженні цього впливу, встановленні умов його 

реалізації та окресленні механізмів його дії. 

 

1.2. Емпіричні моделі тестування каналів впливу міжнародної 

торгівлі на економічне зростання  

Емпіричні дослідження довготермінового економічного зростання 

значною мірою розвинули упродовж останніх 30-ти років. На новий рівень 

існуючі теоретичні напрацювання вийшли із появою відповідного 

економетричного інструментарію, який дає змогу протестувати гіпотетичні 

припущення. Здебільшого дослідження вчених базуються на оцінці зв’язку 

між відкритістю та зростанням. Серед найважливіших доведень 

взаємозв’язку варто виокремити праці: Д. Доллара, С. Едвардса, Р. Барро та 

Дж.-В. Лі, В. Істерлі та Р. Левіна, Д. Доллара та А. Крей, В. Арори та           

А. Вамвакідіса, Е. Боренжштайна, Дж. ді Ґреґоріо та Дж.-В. Лі,                  

Дж. Франкела та Д. Ромера, В. Шевчука та інших. Однак у повному обсязі 

недосліджені канали такого зв’язку, а також способи їхньої регуляції задля 

досягнення визначених економічних цілей. 
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У 1970–1980-х роках перші спроби економетричного тестування 

залежності між торгівлею та економічним зростанням були вже здійснені. 

Наприклад, використовуючи інформацію з власних емпіричних досліджень 

по країнах, Б. Баласса побудував регресійне рівняння впливу зростання 

експорту на зростання виробництва (включаючи в одному випадку і 

виключаючи в іншому експорт з обчислення загального рівня випуску). Він 

виявив значну позитивну залежність у випадку, коли експорт входить до 

складу ВНП, але й залежність загалом була статистично значущою та 

позитивною, коли експорт не брали до уваги під час підрахунку ВНП [59]. У 

праці А. Кругер також зазначено, що під час значного зростання експорту 

ВНП зростає швидшими темпами [24]; Ґ. Федер, опираючись на виконане 

економетричне дослідження, робить висновок, що на темп економічного 

зростання впливає рівень інвестицій, зростання чисельності робочої сили і 

збільшення обсягів експорту [60]. 

Здебільшого дослідження 1980 – початку 90-х років засвідчують 

позитивну залежність між зовнішньо спрямованою політикою та 

зростанням. Проте зазначимо, наприклад, що Ф. Родрігез та Д. Родрік, 

аналізуючи цей період наукових досягнень, висловлюють скептицизм, адже 

“існує сильний негативний зв'язок між торговельними бар'єрами і 

економічним зростанням, принаймні, щодо рівнів торговельних обмежень, 

які спостерігаються на практиці” [61, с. 300]. Окрім того, вони вважають 

“пошук такого зв'язку марним” [61, с. 300]. 

В огляді різноманітних теорій торгівлі та економічного зростання 

впродовж 1990-х років, С. Едвардс також доволі критично висловлюється 

щодо ранніх статистичних досліджень, які, на його думку, сформовані на 

надто примітивних теоретичних моделях, отож є предметом багатьох 

економетричних помилок [62]. 

Стосовно порівняно нових досліджень, Т. Н. Срінівасан та Я. Бхаваті 

гостро засудили економетричні регресії як основу для виявлення 

взаємозв’язку між відкритістю економіки та її зростанням. На їхній погляд, 
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через слабку теоретичну базу, низьку якість статистичної інформації та 

невідповідну економетричну техніку регресування, такі дослідження не 

варто вважати об’єктивним відображенням економічної дійсності, а лише 

глибоке вивчення досвіду країни у сфері торгівлі є найкращим підходом до 

розуміння зв'язку між торгівлею та зростанням [63]. 

Як зазначають Ф. Родрігез та Д. Родрік, значної критики серед 

статистичних досліджень взаємовпливу зовнішньої орієнтації економіки та 

зростання зазнало дослідження Д. Доллара. Для тестування зв'язку між 

зростанням і мірою відкритості економіки автор будує регресії залежності 

середнього зростання доходів на душу населення у 95-ти країнах упродовж 

197–1985-го рр., від деформації торгівлі та волатильності валютного курсу, 

а також від рівня інвестицій у ці країни за зазначений період. Він доходить  

висновку, що вищі ступені спотворення торгівлі внаслідок накладення мита 

та квот, а також більша волатильність валютного курсу спричиняють нижчі 

рівні зростання ВВП на душу населення [64]. Автори Ф. Родрігез та            

Д.  Родрік не лише критикують теоретичну базу індексу деформації торгівлі 

Доллара як адекватну міру торговельних обмежень, але й виявляють, що 

результати регресійних рівнянь не є статистично стабільними. Наприклад, 

якщо додати фіктивні змінні для країн Латинської Америки, Південної Азії 

та країн на південь від Сахари, то змінна “міра деформації торгівлі” не є 

статистично значимою. Окрім того, коли Ф. Родрігез та Д. Родрік 

перерахували індекс, застосовуючи останню версію бази даних Р. Саммерса 

та А. Гестона для країн та часового періоду, який досліджував Д. Доллар, то 

з'ясували, що індекс деформації торгівлі не є значущим та має 

неправильний знак навіть без додавання регіональних фіктивних змінних. 

Водночас індекс волатильності валютного курсу залишався від'ємним та 

статистично значимим за всіх умов та з різними типами даних [61]. 

Ще однією впливовою аналітичною працею, яку критикують                

Ф. Родрігез та Д. Родрік, є праця Дж. Сакса та Е. Ворнера [65]. У ній автори 

сконструювали фіктивні змінні відкритості для 79-ти країн, для яких змінна 
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набувала значення “нуль”, якщо одна з п’яти умов проявлялась у період з 

1970-го до 1989-го років, а саме: 

— середній рівень мита на капітальні товари і напівфабрикати 

перевищує 40%;  

— нетарифні обмеження накладають на 40 % чи більшу кількість  

імпортованих капітальних товарів і напівфабрикатів;  

— країна має соціалістичну економічну систему;  

— існує державна монополія на основні товари експорту;  

— надбавка чорного ринку до офіційного валютного курсу перевищує 

20 % у 1980–1990-х роках.  

Значення відкритості “нуль” визначало замкнуту економіку, тоді як 

значення “одиниця” використовували для відкритої економіки. Зважаючи 

також на такі змінні, як рівень інвестування, урядові видатки, середня та 

початкова освіта, кількість революцій та переворотів, Дж. Сакс та Е. Ворнер 

виявили, що їхній індекс відкритості позитивно пов’язаний зі зростанням 

рівня ВВП на душу населення у статистично значущому розумінні [65]. 

Критикуючи дослідження Сакса–Ворнера, Ф. Родрігез та Д. Родрік 

виявили, що лише два з п’яти індикаторів забезпечують статистичну 

значимість: існування державної монополії на основні товари експорту та 

надбавка до валютного курсу на чорному ринку (ні рівень тарифів, ні 

відсоток товарів, на які накладають нетарифні обмеження, не є статистично 

значущими, коли різні індикатори відкритості вводять окремо). Щодо 

статистичної значимості надбавки чорного ринку до валютного курсу, то 

вона може бути індикатором неправильної економічної політики загалом, а 

не лише торговельної [61]. 

Автори Ф. Родрігез та Д. Родрік критикують також працю С. Едвардса 

1998 року [61]. Оскільки раніше його критикували за невдалу спробу 

тестування у системному вигляді стійкості отриманих результатів (праця 

1993 року), у праці 1998 року С. Едвардс прагне усунути цей недолік. Він 

тестує надійність ступеня, за яким дев’ять різних індикаторів торговельної 
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політики пов’язані зі зростанням загальної продуктивності факторів. Його 

дев’ять індикаторів відкритості включають: індекс Сакса–Ворнера; 

класифікацію торговельних стратегій Світового банку; індекс відкритості   

Е. Лімера; середню надбавку чорного ринку до рівня офіційного валютного 

курсу; середні рівні імпортних тарифів, сконструйовані ЮНКТАД та взяті з 

бази Барро та Лі; середній рівень покриття імпорту нетарифними бар’єрами 

з попереднього джерела; індекс деформації торгівлі організації            

Херітедж Фаундейшн; відношення податків на імпорт та експорт до 

загального обсягу торгівлі; індекс деформації імпорту, обчислений              

Г. Волфом [66].  

Автор С. Едвардс будує регресійне рівняння залежності середнього 

рівня продуктивності факторів за 1960–1990-ті роки у розвинутих країнах і 

тих, що розвиваються, від дев’яти різних індикаторів відкритості. Беручи до 

уваги початковий рівень ВВП на душу населення 1965 року і середню 

кількість років навчання у цьому ж році, він встановлює, що шість з дев’яти 

індикаторів відкритості є статистично значимими в очікуваному напрямі 

[66]. 

Проте, як вважають Ф. Родрігез та Д. Родрік, серйозним недоліком є 

залежність результатів С. Едвардса від того факту, що він за залежну змінну 

бере рівень ВВП на душу населення. Якщо залежну змінну 

прологарифмувати або застосувати тест Вайта на гетероскедастичність, то 

кількість індикаторів відкритості Едвардса зменшується або до п’яти, або до 

чотирьох відповідно. Чотири індикатори відкритості, які значимі за умов 

проведення тесту Вайта, – це класифікація торговельних режимів Світового 

банку, надбавка до валютного курсу на чорному ринку, індекс організації 

Херітедж Фаундейшн і відношення торговельних податків до загального 

обсягу торгівлі. Щоправда, Ф. Родрігез та Д. Родрік скептично оцінюють 

навіть використання індексів, сконструйованих Світовим банком і  

Херітедж Фаундейшн, оскільки вважають їх суб’єктивними [61]. 
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У своїй праці Дж. Франкел та П. Ромер прямо ставлять питання: чи 

спричиняє торгівля зростання? Як і інші вчені, вони зазначають, що вплив 

торгівлі на зростання важко визначити через ендогенність торговельної 

частки. Країни, доходи яких не залежать від торгівлі, можуть мати високі 

торговельні співвідношення. Автори наводять у приклад географічні 

характеристики країн, які не залежать від доходів чи урядової політики. 

Наприклад, вони включають в торговельні рівняння розмір країни, відстань 

між торговельними партнерами, доступ до моря. Головний здобуток учених 

у тому, що вони не вбачають достатніх доказів того, що звичайний метод 

найменших квадратів може виявити вплив торгівлі. Однак зазначають, що 

існує багато різних механізмів, шляхом яких торгівля може впливати на 

доходи [67]. Франкел і Ромер вважають географічні відмінності між 

країнами “принаймні вартими уваги” при аналізі торговельної політики [61, 

с. 395]. 

Автори Е. Берг та А. Кругер у праці “Торгівля, зростання і бідність: 

вибіркове дослідження” концентрують увагу на зв’язках між торгівлею та 

зростанням, які виявляються у середньому зростанні доходу на душу 

населення. Як зазначають автори, за останні двадцять років (дослідження 

2003 року) частка дуже бідного населення  (тих, хто живе на менш, ніж два 

долари на день у цінах 1985 року) різко знизилась з 38 % (1978) до 19 %  

(1998). Враховуючи демографічний сплеск, відносні цифри є все ж 

меншими, хоча зниження кількості бідних з 1,4 млрд до 1 млрд є 

безпрецедентним. Такий успіх автори пов’язують із міжнародною 

торгівлею. Е. Берг та А. Кругер ціллю дослідження поставили виявлення 

впливу відкритості на рівень бідності з двох аспектів: вплив відкритості на 

середнє зростання доходів на душу населення та вплив відкритості на 

розподіл доходів за заданого рівня зростання. Вони доходять висновку, що 

практично неможливо відділити вплив лібералізації від якості 

інституційного середовища, отож складно “виміряти” кількісно вплив 

торгівлі на зростання [68]. 
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Новий підхід до аналізу зв’язку між торгівлею та зростанням 2003 р. 

запропонували Д. Доллар та А. Крей [69]. Їхній підхід відзначається тим, що 

вони зосереджують увагу на щодесятирічних змінах у темпах зростання та 

обсягах торгівлі у межах однієї країни, а не між країнами, як це здебільшого 

роблять вчені. Завдяки цьому, як стверджують автори, їхнє дослідження не 

залежить від географії чи інших характеристик країни, що неістотно 

змінюються з часом, як от інституційні умови. Вони також використовують 

періодичні фіктивні змінні для контролю над шоками, які властиві всім 

країнам. Їхня база даних містить 187 спостережень, охоплюючи близько 100 

країн. Отож Доллар і Крей знаходять позитивну та значущу залежність між 

змінами в обсязі торгівлі та зростанням та описують їх таким рівнянням 

(взявши перші різниці для забезпечення динамічності): 

 

etY =
0β +

1β * et−kY +
2β * etX +η + tY + etv ,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1.1)    

 

де etY  –  логарифм рівня ВВП на душу населення; etX – торговельна частка 

у ВВП (частка експорту та імпорту у ВВП); η 	  – специфічні для кожної 

країни зовнішні шоки. 

Головний результат дослідження полягає у тому, що зміна обсягів 

торгівлі сильно корелює зі зміною рівня зростання: зростання торговельної 

частки у ВВП з 20 % до 40 % упродовж десятиліття збільшує ВВП на душу 

населення на 10 %. Перевірка отриманих результатів на стійкість шляхом 

включення додаткових контрольних змінних (інфляції, урядових видатків як 

частки ВВП, частоти революцій) була успішною [69]. 

Важливе відкриття у зв’язку між торгівлею та зростанням країни 

зроблено 2004 року В. Аророю та А. Вамвакідісом. Учені Африканського та 

Європейського департаментів Міжнародного валютного фонду з’ясували, 

наскільки економічне зростання у довготривалому періоді залежить від 

економічних умов у решті світу. Загальний висновок, хоч і з певними 
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застереженнями, полягає у тому, що зі зростанням економічної інтеграції 

серед країн розвиток кожної економіки сильно залежить від розвитку 

торговельних партнерів. Дослідження авторів засвідчує емпірично, що 

економічні умови у країнах–партнерах є важливою детермінантою 

економічного зростання у конкретній країні. Зокрема, економічне зростання 

країни позитивно корелює з відносним рівнем доходу та темпом зростання 

її торговельних партнерів [70]. Наслідок з цього твердження: країни, що 

розвиваються, виграють від торгівлі з індустріальними країнами, які мають 

вищі рівні доходів; розвинуті ж країни також виграють від торгівлі з 

країнами, що розвиваються, адже їхні економіки стрімко зростають.  

Автори В. Арора та А. Вамвакідіс проаналізували панельні дані 

упродовж 1960–1999 рр. для 101-ї індустріальної та аграрно-індустріальної 

країни і з’ясували, що зростання на 1 % економіки країн–торговельних 

партнерів, за фіксованого значення інших параметрів, сприяє зростанню 

економіки досліджуваних країн на 0,8 %. Окрім цього, ще однією 

інтерпретацією таких результатів може бути посилення конвергенційних 

тенденцій за економічного зростання в країнах–торговельних партнерах, 

насамперед у більш відкритих економіках та впродовж 1980–1999 рр. [70].  

Першим кроком для квантифікації впливу економічних умов у 

торговельних партнерах на зростання економіки досліджуваної країни є 

конструювання торговельних ваг. Тут В. Арора та А. Вамвакідіс 

використовують експортні ваги – частку кожного торговельного партнера у 

загальному експорті країни. Оскільки щорічні частки є надто волатильними, 

для регресії автори застосовують п’ятирічні агреговані показники. 

Завдяки дослідженню виявлено кілька закономірностей. По-перше, 

відносна важливість торговельних партнерів не має тенденції змінюватись з 

часом, зокрема, упродовж 1960–1999 рр., кореляція між торговельними 

вагами становить 0,93 в наступні 5 років і 0,88 – в наступні десять років. По-

друге, для більшості країн група найважливіших партнерів є стабільною, що 

дивно, з огляду на зростання процесу інтеграції за останні десятиліття. 
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Тобто, десять найважливіших торговельних партнерів 1999 року – ті ж, що 

й 1960 року (табл.1.2). По-третє, багатші країни здебільшого торгують з 

багатшими; це ж справджується для країн, що розвиваються [70].  

Перелік найважливіших торговельних партнерів подано у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Найважливіші торговельні партнери та кількість країн, для 

яких вони є серед десяти найважливіших торговельних 

партнерів (складено на основі даних [71]) 
Країни – торговельні партнери 

1960-ті роки 1990-ті роки 
Країна К-сть країн Країна К-сть країн 
США 84 США 90 
Великобританія 82 Німеччина 83 
Німеччина 80 Великобританія 79 
Нідерланди 78 Нідерланди 73 
Франція 65 Франція 68 
Італія 65 Італія 65 
Японія 50 Японія 57 
Швеція 36 Іспанія 47 
Австралія 27 Бельгія 39 
Канада 27 Корея 24 
Іспанія 22 Китай 20 
Аргентина 21 Сингапур 19 
Данія 21 Гонконг 18 
Швейцарія 20 Канада 16 
Бразилія 19 Португалія 16 
Австрія 18 Швейцарія 15 
Індія 14 Індія 13 
Норвегія 13 Тайланд 13 
Бенін 12 Малайзія 12 
Китай 12 Бразилія 11 

 

Емпірична модель Арори та Вамвакідіса пояснює вплив економічного 

зростання в країнах–партнерах на економічне зростання досліджуваних 

країн шляхом панельної регресії з фіксованими ефектами, яка дає змогу 

проаналізувати різні країни в різних часових рамках. Власне модель є 

такою: 

 

iGDP = ic +
1βX +u ,                                              	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1.2) 
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для країни i=1,...,n, 

 

де залежна змінна – середнє значення зростання реального ВВП на душу 

населення; 1c 	  – матриця постійних умов для кожної країни і; β 	  – матриця 

параметрів, які потрібно оцінити; u – відносна похибка. X1 – матриця 

незалежних змінних, яка містить стандартні змінні в регресіях зростання: 

— конвергенція (логарифм ВВП на душу населення у перший рік періоду 

дослідження); 

— демографічний розвиток (зростання населення); 

— інвестиції у фізичний капітал (валові внутрішні інвестиції як частка 

ВВП); 

— людський капітал (закінчена середня освіта); 

— макроекономічна стабільність (інфляція); 

— торговельна відкритість (частка зовнішньої торгівлі у ВВП); цей 

показник має свої недоліки, проте найбільшою його перевагою, на 

відміну від фіктивних змінних відкритості, є здатність самостійно 

змінюватися з часом. 

Окрім того, X1 включає: 

— реальне зростання ВВП на душу населення у країнах–торговельних 

партнерах; 

— відношення вітчизняного реального ВВП на душу населення до 

реального ВВП на душу населення у партнерах по торгівлі і, в 

альтернативних специфікаціях, просто реальний ВВП на душу населення 

за кордоном. 

Щоб протестувати, чи результати не спричинені глобальними або ж 

регіональними тенденціями, а лише змінами в економічному зростанні у 

торговельних партнерах, X1 також включає: 

— реальне зростання ВВП на душу населення світу; 

— реальне зростання ВВП на душу населення у країнах–неторговельних 

партнерах; 



	  

	  

48 

— зважене за відстанню реальне зростання ВВП на душу населення; 

показник має за мету продемонструвати модель “гравітації”, за якою 

обсяг торгівлі між двома країнами істотно залежить від відстані між 

ними [70]. 

Результати регресійного аналізу засвідчують, що серед запропонованих 

у моделі Арори–Вамвакідіса змінних набільший вплив має економічне 

зростання за кордоном, яке репрезентує попит на імпорт, а, отже, стимулює 

вітчизняний експорт: зростання на 1 % за кордоном спричиняє економічне 

зростання залежно від року в діапазоні від 0,6 % (1960-ті) до 0,84 %       

(1980–1990-ті роки). Причому зазначимо, що для обраної вибірки 

статистично незначимими виявилися змінні зростання населення, світовий 

ВВП. Практично непомітний вплив (лише + 0,01 % – 0,03 %) мають 

людський капітал та відкритість торгівлі. Відчутно позитивно впливають 

внутрішні накопичення (0,16 % – 0,17 %). Навіть з уведенням змінних 

глобальних тенденцій, часових трендів та зростання у країнах–

неторговельних партнерах, коефіцієнти практично не змінюють значення 

[70]. 

Серед українських вчених думку щодо важливості врахування 

зростання доходу у країнах–торговельних партнерах (у випадку України) 

поділяє В. Шевчук, який цей вплив називає ефектом “локомотива” [72]. 

Варте уваги дослідження Р. Вакцярга [73]. На основі вибірки з 57-ти 

країн за період 1970–1989 рр. автор емпірично встановлює зв’язок між 

торговельною політикою та економічним зростанням. Він доводить, що 

акселерована внаслідок міжнародної торгівлі акумуляція фізичного капіталу 

спричиняє понад половину сукупного ефекту економічного зростання, тоді 

як трансмісія технологій та макроекономічна стабілізація – меншого впливу 

фактори. 

Методологія Р. Вакцярга полягає у багатоступеневій моделі рівнянь: 

шість канальних регресій описують вплив торговельної політики на основні 

детермінанти зростання. Науковець будує структурну модель, яка враховує 
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різні аспекти впливу торгівлі на зростання. Наприклад, окремими 

регресіями визначається вплив торговельної політики на урядові видатки, 

урядових видатків – на покращення технології та зростання пропозиції 

факторів виробництва, зростання останніх – на дохід на душу населення. 

Параметри такої структурної моделі оцінюють сукупно триступеневим 

методом найменших квадратів, який поєднує риси моделі інструментальних 

змінних, випадкових ефектів та загального методу найменших квадратів. 

Кожне з восьми рівнянь структурної моделі сконструйоване для чотирьох 

часових періодів (1970–1974; 1975–1979; 1980–1984; 1985–1989). Оскільки 

кілька ендогенних змінних є пояснювальними змінними, які корелюють між 

собою, виникає проблема ендогенності. Цю проблему Р. Вакцярг вирішує, 

переписуючи кожну ендогенну змінну як функцію всіх екзогенних змінних 

у систему зменшеної форми моделі [73].  

Зазначимо, що Р. Вакцярг, подібно до Дж. Сакса та Е. Ворнера, 

сконструював власний індекс відкритості, який містить тарифні і нетарифні 

обмеження, офіційний статус зовнішньоторговельної політики за Саксом і 

Ворнером, які зважені, відповідно, за значенням коефіцієнта кореляції 

відповідного індикатора з темпом економічного зростання. 

Тестування впливу торгівлі на зростання відбувається шляхом 

регресування таких каналів: ПІІ як частки ВВП; урядових видатків як 

частки ВВП; рівня внутрішніх інвестицій (domestic investment rate). Інші 

канали згруповані в композиційні індекси або представлені через доступні 

дані: якість макроекономічної політики репрезентується індексом із рівними 

вагами трьох визначальних характеристик кожної країни: рівня державного 

боргу як частки ВВП; рівня бюджетного дефіциту як частки ВВП; зростання 

агрегату M2 як частки реального зростання виробництва. Категоризація 

усереднена, щоб отримати загальний індекс якості макроекономічної 

політики, який відображає місце країни щодо інших країн. Рівень 

технологічної трансмісії представлений через частку мануфактурного 

експорту в загальному товарному експорті. Частка мануфактурного імпорту 
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у загальному товарному імпорті, як ще один канал, не використовували, 

оскільки такий канал слугує швидше субституцією технологічної трансмісії, 

аніж її проксі. Надбавку чорного ринку до офіційного валютного курсу 

використовують як міру цінових деформацій; вона відображає вплив 

торговельної політики на ефективність ціноутворення у країні. 

П’ять з визначених шести каналів зростання, три з яких – внутрішні 

інвестиції, ПІІ та макроекономічна політика, – є статистично значущими за 

рівня значущості 90 % та позитивно впливають на економічне зростання. 

Інші канали статистично незначущі за заданого рівня значущості. Рівень 

надбавки чорного ринку негативно впливає на зростання. Виявлено, що 

найвпливовішим каналом є рівень інвестування, який відповідає за 63 % 

впливу торговельної політики на економічне зростання [73]. 

Зазначимо: якщо інвестиції позитивно корелюють з технологічною 

трансмісією та якщо частка мануфактурного експорту в загальному експорті 

є недосконалим проксі передачі технології, частина цього впливу може 

відбуватися за рахунок ПІІ.  

Загалом результати дослідження засвідчують, що зростання індикатора 

торговельної політики на 8,5 % сприяє зростанню економіки на 0,601 % 

через визначені канали, причому найвагомішим є рівень інвестицій (63 % 

загального ефекту). Технологічна трансмісія становить 22,5 %, якість 

макроекономічної політики – 18 % загального зростання. Єдиним 

негативним каналом є розмір урядового апарату, який загалом не відповідає 

заданому рівню значущості (лише 87 % з необхідних 90 %) [73]. 

До встановлення емпіричного зв’язку між торгівлею та економічним 

зростанням комплексно підходить А. Брюнер [74]. Автор виявляє, що 

торгівля значною мірою впливає на рівень доходу, а от вплив на зростання 

доходу є малим і нестійким за умови додавання інших змінних у рівняння. 

Його нова динамічна теорія зростання охоплює більший масштаб каналів, 

через які торгівля здатна впливати на економіку.  
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Науковець сконструював модель, обмеживши її лише країнами 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), в якій 

середній дохід країни визначає факторами: 

 

ity =
iµ +

iµ +
yβ itTRD +λ itZ + itε ,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1.3) 

 

де 
ity – логарифм ВВП на душу населення для країни i в період t; itTRD – 

торговельна частка (сума експорт та імпорту до ВВП); itZ 	  – вектор 

додаткових факторів, які впливаютуь на торгівлю як у межах країни, так і 

потенційно за її  межами; 
iµ 	  і 

iµ 	  – фіксовані ефекти: часові та за країнами. 

Окремо А. Брюнер розглядає довготерміновий вплив торгівлі на 

економічне зростання: 

 

Δ
ity =

iµ +
iµ +

yβ itTRD +λ itZ + itε ,                                             (1.4) 

 

де Δ
ity  – перші різниці 

ity , тобто темп зростання реального ВВП на душу 

населення. 

Результатом дослідження з’ясовано однозначний вплив торговельної 

частки на економічне зростання: збільшення відношення експорту та 

імпорту до ВВП на 1 % в середньому збільшує дохід від 0,7 до 1,2 % [74]. 

Автори Н. Лоайза, П. Файнцільбер та К. Кальдерон у 2005 році 

дослідили питання відкритості за допомогою панельних регресій. За 

індикатор відкритості взяли обсяги торгівлі, проте насамперед 

контролювали їхню ендогенність та кореляцію з факторами, властивими тій 

чи іншій країні. В результаті аналізу з’ясовано, що відкриття ринків у 

міжнародній торгівлі суттєво покращує темп зростання економіки [75]. 

Зазначимо, що Р. Вакцярг та К. Г. Велх доходять до аналогічного висновку, 

хоча застосовують інший методологічний підхід. Вони використовують 
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івент-метод, для якого подія – це рік суттєвої лібералізації торгівлі. 

Дослідження виявило тенденцію, за якою відкриті економіки значно 

схильніші до збільшення обсягів торгівлі, інвестицій та економічного 

зростання загалом. Однак досліджуючи конкретні випадки у 13-ти країнах, 

науковці помітили істотну гетерогенність у зростанні як реакцію на 

лібералізацію торгівлі. Хоча їхній невеликий приклад не дає підстав робити 

чіткі висновки, проте наштовхує на думку, що зростання після лібералізації 

позитивно залежить від умов політичної стабільності [76]. 

На думку багатьох вчених, в середньому відкритість пришвидшує 

зростання, проте загалом вплив лібералізації суттєво відрізняється за 

країнами і залежить від структури економіки та інституційної складової. 

Такої думки притримуються, наприклад, Р. Чанг, Л. Калтані, Н. Лоайза [77]. 

Панельні регресії цих учених доводять емпірично, що вплив відкритості на 

зростання може залежати від існування і ступеня деформацій у 

неторговельних секторах. Їхнє дослідження ілюструє, як короткотерміновий 

ефект від відкриття ринків залежить від економічних та інституційних 

характеристик, які дають змогу країні пристосуватись до нових умов 

міжнародної конкуренції. Науковці вважають, що переваги для виробництва 

після лібералізації залежать від ступеня гнучкості ринку праці. Спотворення 

на ринку праці вони виражають у мінімальній зарплаті у державному 

секторі економіки; обмеження торгівлі змодельовані як тариф, який 

застосовують також у громадському секторі. У моделі протекціонізм 

економісти вважають засобом боротьби з безробіттям та недовиробництвом 

у секторі, ураженому деформацією на ринку праці [77]. Як наслідок, 

лібералізація однозначно збільшує дохід на душу населення лише у 

випадку, коли деформації ринку праці є незначними.  

Автори Р. Чанг, Л. Калтані, Н. Лоайза наводять емпіричні докази 

залежності впливу торгівлі на зростання від структурних характеристик. 

Вчені репрезентують відкритість через інвестиції в освіту, а також через 

фінансову глибину, інфляційну стабілізацію, громадську інфраструктуру, 
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якість управління, гнучкість ринку праці, можливість входу на ринок та 

виходу з нього. Ціль застосування цих нелінійних специфікацій – оцінити, 

чи збільшення відкритості може впливати на зростання і чи залежить воно 

від реформ у країні. З’ясовано, що ефект економічного зростання внаслідок 

відкритості економіки є позитивним та економічно значущим, якщо 

здійснено деякі супутні реформування [77]. Ця кількісна оцінка може 

слугувати індикатором першочерговості реформ, які необхідні для 

лібералізації. 

Автори Р. Чанг, Л. Калтані, Н. Лоайза здійснили емпіричне тестування 

82-х крїн, серед них 22 – розвинуті країни; 60 – ті, що розвиваються; 

дослідження охоплює період 1960–2000 рр. Подаємо базову регресійну 

модель дослідження: 

 

ity −
it−1y =

0β it−1y +
1β itCV +

2β itOP +
tµ +

iη + itε ,                                            (1.5) 

 

де i, t – відповідають країні та часовому періоду; y 	  – логарифм ВВП на 

душу населення; CV – контрольні канали впливу міжнародної торгівлі; 

OP 	  – відкритість торгівлі; 
tµ та 

iη – специфічні для країні ефекти та часові 

ефекти, які не можна виміряти математично;	   itε – залишок регресії. 

Модель є динамічною, оскільки містить початкове значення ВВП на 

душу населення як пояснювальну змінну. Відкритість торгівлі вимірювали 

як реальний обсяг експорту та імпорту до реального ВВП. Контрольні 

змінні містять як показники, що змінюються впродовж часу і за країнами, 

так і такі, які відрізняються лише за країнами. Серед контрольних змінних 

першої групи такі: середній рівень закінченої середньої освіти, що є проксі 

інвестицій у людський капітал; середній рівень відношення приватних 

кредитів до ВВП як міра фінансової глибини; середній темп інфляції як міра 

макроекономічної цінової стабільності; середня кількість телефонних ліній 

на душу населення як проксі громадської інфраструктури. Серед змінних, 
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які відрізняються лише за країнами, автори використовували такі: індекс 

управління державою ( International Country Risk Guide); індекси гнучкості 

ринку праці та виходу фірм з ринку (Doing Business by World Bank); індекс 

гнучкості входу фірм на ринок (Doing Business by World Bank); індекс 

економічної свободи (Heritage Foundation) [77]. 

Складність полягала у проблемі ендогенності, а також у притаманних 

кожній країні особливостях зростання, отож серед регресійних методик  

обрали узагальнюючий метод моментів (Generalized Method of Moments). 

Для врахування особливостей кожної країни автори пропонують 

застосовувати метод перших різниць у моделі регресії. 

Результати регресії використані економістами задля виявлення і 

проведення необхідних реформ, щоб пришвидшити економічне зростання. 

Оцінка коефіцієнтів регресії продемонструвала, що економічні реформи 

найкраще вплинули на інвестиції в людський капітал, фінансову глибину, 

макроекономічну цінову нестабільність, громадську інфраструктуру. 

Реформи так званої другої генерації (індекс урядового управління, індекс 

гнучкості входу–виходу фірм з ринку, індекс гнучкості ринку праці) були не 

настільки ефективними [77]. 

Ґрунтовною працею, яка спрямована на встановлення впливу торгівлі 

(зокрема, відкритості) на економічне зростання, є дослідження 2008 року    

Р. Вакцярга та К. Г. Велх [23]. Дослідники вважають, що останні 

десятиліття характеризуються значними імпульсами до лібералізації. Адже 

1960 року лише 22 % усіх країн, в яких проживав 21 % населення, мали 

відкриті торговельні режими. До 2000 року 73 % країн з 46 % населення вже 

були відкритими. Таку невелику частка населення, як зазначають автори, 

пояснють тим, що Китай та Індія на той час були все ще замкнутими.  

Науковці вважають, що не лише відкритість, а й вищі відношення 

обсягів торгівлі до ВВП позитивно корелюють зі зростанням. Дослідження 

цікаве тим, що є, по суті, продовженням напрацювань Ф. Родрігеза та         

Д. Родріка, які завершують аналіз 2000 роком. Автори Р. Вакцярг та К. Велх 
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переслідують три мети: оновити класифікацію Сакса–Ворнера, розширити 

їхній аналіз у часовому вимірі та охопити більшу кількість країн, дослідити 

зміни у зростанні, відсоткових ставках, які відбулися після офіційної 

лібералізації [23]. 

Оскільки Дж. Сакс та Е. Ворнер завершили своє дослідження початком 

90-х років, то багато результатів вже не є дійсними, хоча методику й надалі 

визнають ефективною. Як власне зазначали самі Дж. Сакс та Е. Ворнер, їхнє 

дослідження є предметом для подальшого вдосконалення. “Ми брали за 

основу широке коло індикаторів, які часом суперечили одне одному”, - 

писали вони [65, c. 24].  

Загалом середній результат лібералізації для всіх країн є позитивним, 

однак майже половина країн отримала нульові або від’ємні ефекти від 

лібералізації [23]. 

База даних Р. Вакцярга та К. Велх охоплює 118 країн з праці         

Сакса–Ворнера, з яких проаналізовано 111, а також нову інформацію з 23-х 

країн Східної Європи та колишніх радянських республік. Фіктивні змінні 

базувались на критеріях Дж. Сакса та Е. Ворнера, щоб максимально 

забезпечити послідовність дослідження. Щоправда, до уваги брали оновлені 

дані ЮНКТАД, яка після 1999 року почала публікувати дані й щодо таких 

нетарифних перепон у торгівлі, як технічні виміри та автоматичне 

ліцензування. Щодо самих критеріїв, то Р. Вакцярг та К. Велх такий 

індикатор, як, наприклад, державна монополія на товари експорту, 

розширюють та узагальнюють до будь-якої форми монополізму держави у 

експортному секторі. 

Важливим параметром є дата проведення лібералізаційних реформ. 

Такою датою вважають рік, після якого країна постійно відповідає усім 

критеріям відкритості Сакса–Ворнера.  

Провівши регресії, вчені зафіксували, що відкритість у середньому 

додає 1,98 процентних пункти до щорічного темпу економічного зростання 

[23]; у Дж. Сакса та Е. Воренера цей коефіцієнт становив 2,2 [65]. 
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Відмінності у темпі зростання, відсоткових ставках та співвідношеннях 

відкритості детально проаналізовані авторами для 24-х країн. Дослідження 

підтверджують позитивне зростання для 13-ти з них, негативне – для 6-ти, а 

для решти ефект близький до нуля. Постлібералізаційний ефект зростання 

спостерігали у Мавританії, Індонезії, Уругваї, Кореї, Чилі, Тайвані, Уганді 

та в інших країнах. Серед них амплітуда зростання коливається від 0,83 % 

зростання ВВП на душу населення у Польщі до 3,62 % у Мавританії. 

Амплітуда негативних наслідків мала приблизно схожий спектр. 

У більшості країн, як зазначають Р. Вакцярг та К. Велх, торговельні 

реформи не були обмежені лише періодом лібералізації; ці країни 

продовжували торгівельні реформи і після лібералізації. Чилі, наприклад, 

провівши лібералізацію 1976 року, оговталась від боргової кризи і 

продовжила зростання. Корея і Тайвань після лібералізації у 1960-х роках 

продовжували знижувати тарифи й усувати нетарифні бар’єри [23]. 

Розширивши спектр досліджуваних країн Дж. Сакса та Е. Ворнера,      

Р. Вакцярг та К. Велх з’ясували, що впродовж 1950–1998 років країни, що 

лібералізували зовнішньоторговельний режим, досягли середньорічного 

зростання, що на 1,5 % більше, ніж до лібералізації. Постлібералізаційний 

рівень інвестування зріс на 1,5–2,0 %, ще раз підтвердивши гіпотезу щодо 

стимуляційного впливу торгівлі на акумуляцію фізичного капіталу. 

Лібералізація підвищила середнє відношення торгівлі до ВВП на 5 %. 

Однак, як зазначають науковці, середній ефект позитивного зростання не 

відображає різких дисбалансів у країнах [23]. 

Автори Р. Вакцярг та К. Велх застосовували регресії з фіксований 

ефектом, які є доцільнішими, з огляду на тест Гаусмана. Первинна модель 

регресії виглядала наступним чином: 

 

log
ity − log

it−1y = iα +β itLIB + itε ,                                                                       (1.6) 
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де
ity – дохід на душу населення в країні i в час t;	  LIB 	  – фіктивна змінна. 

За результатами з’ясовано, що умовне середнє зростання доходу на 

душу населення, за умови лібералізації зовнішньої торгівлі, становило    

2,71 %, тоді як для нелібералізованої економіки – 1,18 %. Як бачимо, 

різниця впливу міжнародної торгівлі на зростання економіки, за умови 

відкриття ринків, сягає 1,53 % річного зростання [23]. 

Емпірична література щодо впливу торгівлі та зростання висуває 

гіпотезу про те, що вплив лібералізації на економічне зростання 

відбувається також опосередковано через рівень капітальних інвестицій. 

Такої думки дотримуються Р. Левін та Д. Рене, Р. Болдвін та Е. Сеґгеза,      

Р. Вакцярг. Для підтвердження цього факту Р. Вакцярг та К. Велх проводять 

регресії за такою моделлю: 

 

itI
itY
=

iη +ϕ itLIB + itω ,                                                                                      (1.7) 

 

де itI – інвестиції фізичного капіталу;	   itY – ВВП країни i в час t; itω – 

акумульований параметр специфічних умов для країни та часових ефектів. 

Для періоду 1950–1998 років країни вибірки з лібералізованим 

режимом відчули зростання рівня інвестування фізичного капіталу в 

середньому на 1,94 % більше, ніж закриті економіки, причому ефект є 

найбільшим у перші роки після лібералізації. Отже, наслідки відкриття 

торгівлі є миттєвими та одразу сприяють пожвавленню економіки. 

Ціль дослідження полягала також у визначенні частки вкладу 

інвестицій у економічне зростання: 21 % загального впливу лібералізації 

торгівлі на зростання забезпечує інвестиційний канал [23]. 

Як з’ясували вчені, серед країн, що імплементували широкі торговельні 

реформи, Чилі та Польща є прототипами успішності. Обидві країни 

проводили внутрішні реформи, а лібералізація була лише одним із        

кроків [23]. У Колумбії, Угорщині та Мексиці, які Р. Вакцярг та                  
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Дж. С. Валлак 2004 р. охорактеризували країнами-реформаторами [78], 

середні темпи зростання після лібералізації насправді знизились. Політична 

нестабільність була причиною провалу у випадку Колумбії; в Угорщині все 

пов’язують із затримкою внутрішніх реформ. 

Цікавими є розглянуті історії успіху країн Південно-Східної Азії, де 

чимало економік супроводжувало торговельну лібералізацію 

стимулюванням прямих іноземних інвестицій. В Індонезії, Кореї і Тайвані в 

період лібералізації спостерігали значні інтервенції держави [23]. 

Автори Е. Боренжштайн, Дж. де Ґреґоріо та Дж.-В. Лі протестували 

емпірично вплив ПІІ на економічне зростання у рамках регресійного аналізу 

за країнами, використовуючи дані щодо потоків ПІІ від розвинутих країн до 

країн, що розвиваються, упродовж 1970–1989 рр. Результати підтверджують 

гіпотезу, що ПІІ є важливим механізмом трансферу технологій, який 

більше, ніж внутрішні інвестиції, стимулює економічне зростання. Проте 

автори зауважують, що ефективність ПІІ є максимальною за достатнього 

рівня розвитку людського капіталу в приймаючій країні [79]. Коефіцієнти є 

стабільними за додавання різних параметрів, які, зазвичай, використовують 

у моделях зростання.  

Паралельне дослідження співвідношення впливу ПІІ і внутрішніх 

інвестицій на економічне зростання заперечило факт “витіснення” 

іноземним капіталом внутрішнього.  Емпіричну оцінку впливу ПІІ 

здійснювали за допомогою такої моделі: 

 

g = 0c + 1c FDI + 2c FDI *H + 3c H + 4c 0Y + 5c A ,                                                       (1.8) 

  

де  FDI – ПІІ; H – накопичення людського капіталу; Y0  – початковий рівень 

ВВП на душу населення; А – комплекс інших змінних, які впливають на 

економіку.  

Змінні комплексу А охоплюють усі чинники політичної та економічної 

сфери, які вважають детермінантами зростання: урядові видатки, надбавка 
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чорного ринку до валютного курсу, ступінь політичної нестабільності, 

проксі фінансового розвитку, темп інфляції, якість інституцій.  

Значення коефіцієнтів доводять, що для всіх країн з людським 

капіталом понад 0,52 ПІІ мають позитивний вплив. У вибірці авторів 46 

країн з 69-ти задовольняли цю умову станом на 1980 рік. У країні з 

розвинутим людським капіталом зростання відношення ПІІ до ВВП на      

0,5 % сприяє зростанню економіки на 0,3 % на рік. Загальні ж результати 

регресійного аналізу підтверджують значну компліментарність між ПІІ та 

людським капіталом, а також їхній кумулятивний вплив на зростання 

доходу [79]. Такий висновок є продовженням теорії про те, що потік 

новітніх технологій разом з ПІІ може сприяти значному економічному 

зростанню приймаючої країни лише шляхом взаємодії з достатньою 

поглинальною здатністю існуючого людського капіталу.  

Науковці Е. Боренжштайн, Дж. де Ґреґоріо та Дж.-В. Лі емпірично 

проаналізували залежність: країни вибірки з найвищими рівнями ПІІ та 

людського капіталу в зазначений часовий період зростали в середньому на 

4,3 % в рік (1970–1989); і навпаки, країни з найнижчими значеннями цих 

параметрів зростали в середньому лише на 0,64 % [79]. 

Вплив ПІІ на внутрішні капітальні інвестиції є більшим, ніж один до 

одного. Зростання ПІІ збільшує загальні інвестиції (часткою яких є ПІІ та 

внутрішні інвестиції), залежно від обраного проміжку часу, на 1,5–2,3 %. 

Оскільки власне ПІІ забезпечують 1 % такого зростання, то, очевидно,  

решту зростання забезпечують внутрішні інвестиції, а саме 0,5–1,3 %. Отож, 

ПІІ, як супутній компонент активного включення країни у міжнародні 

торговельні відносини, стимулюють активне залучення і внутрішніх 

інвестицій, що є додатковим, однак не компліментарним, чинником 

економічного зростання країни [79]. 

Серед українських авторів емпіричну оцінку відкритості перехідних 

економік для зовнішньої торгівлі подав В. О. Шевчук. Науковець 

проаналізував вплив відкритості (відношення обсягів експорту та імпорту 
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до ВВП) на темп зростання економіки методом найменших квадратів для 

країн колишнього Радянського Союзу (України, Білорусі, Росії), Латинської 

Америки та Південно-Східної Азії впродовж 1990–2003 рр. На нашу думку, 

такий порівняно невеликий період дослідження відкритості для країн 

колишнього Радянського Союзу, ще й за умови використання річних даних, 

не дає підстав формулювати будь-яких однозначних висновків, проте може 

слугувати методологічною основою для проведення схожих досліджень [72, 

с. 7]. 

 Як стверджує В. О. Шевчук, українські вчені, у тім числі й він, не 

поділяють оптимізму щодо позитивного впливу відкритості на зростання, 

про що свідчить негативний досвід країн Латинської Америки [80]. Автор 

також зазначає, що важко виокремити конкретні механізми впливу 

відкритості на зростання економіки. Науковець проаналізував динаміку 

відкритості (у % до ВВП) в країнах вибірки, а також емпірично оцінив її 

вплив на динаміку ВВП (у %). Незалежними змінними слугували показники 

динаміки зростання ВВП та інфляції для найважливіших країн–партнерів з 

торгівлі, а також часового тренду; специфічні особливості країн 

враховували за допомогою застосування фіктивних змінних. Коефіцієнт 

детермінації у проведених рівняннях невисокий, що, як визнає автор, 

свідчить про присутність інших визначальних чинників, які не враховані в 

регресії. Сприятливий вплив відкритості, за результатами регресії Шевчука, 

ледь простежується для країн Східної Європи, а також для України, Росії, 

Білорусі. Не виявлено зв’язку між відкритістю економіки і темпом 

економічного зростання країн Південно-Східної Азії, що дивно з огляду на 

частку зовнішньої торгівлі у ВВП країн цієї групи. Проте, з іншого боку, 

можна погодитись з автором, що “висока відкритість для зовнішньої 

торгівлі сама по собі не може розглядатись вичерпним поясненням 

східноазіатського економічного “дива”,… а адекватні пояснення слід 

шукати з-поміж інших чинників: дисциплінована робоча сила, низька 

заробітна плата, невисокі екологічні стандарти…” [72, с .9].  
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На нашу думку, здебільшого розглянуті теоретичні та емпіричні 

дослідження є переконливими твердженнями позитивного впливу 

міжнародної торгівлі на економічне зростання держав. У значній кількості 

досліджень задокументовано позитивний зв’язок відкритості та зростання. 

Автори Р. Дж. Барро та Х. Сала-і-Мартін, Д. Доллар, С. Едвардс, Дж. Сакс 

та Е. Ворнер, А.Вамвакідіс доводять, що протекціонізм знижує темп 

зростання. Водночас Д. Бен-Девід і Дж. Сакс та Е. Ворнер ілюструють, що 

лише відкриті економіки відчувають безумовну конвергенцію темпів 

зростання з розвинутими торговельними партнерами. Докази позитивного 

ефекту “переливу” на економічне зростання від дослідницьких розробок у 

торговельних партнерах надають Д. Ко, Е. Гелпмен та А. Гофмайстер. 

Автори Дж. Франкел та П. Ромер, використовуючи географічні 

характеристики, підтверджують вплив торгівлі на зростання. Розширює 

методологію Франкела–Ромера до панельних досліджень А. Брюнер, 

виявляючи істотний вплив торгівлі на дохід. Проте очевидно, що, за 

винятком комплексного дослідження наслідків лібералізації, вплив 

механізмів торгівлі на економіку з різних аспектів усе ж потребує 

детальнішого та системнішого аналізу, який надалі нами здійснено. 

 

1.3. Визначення та моделювання домінуючих механізмів впливу 

міжнародної торгівлі на економічне зростання  

У попередніх підрозділах виокремлено механізми та способи, завдяки 

яким міжнародна торгівля впливає на зростання: перші напрацювання у 

цьому напрямі визнавали визначальну роль торговельної частки у ВВП та 

інтенсивності проведення лібералізації зовнішньої торгівлі; прихильники 

ендогенної теорії вказують на ключову роль ПІІ та людського капіталу як 

основи для довготермінового зростання; емпіричні моделі останніх років 

акцентують увагу на макроекономічних індикаторах, які визначають 

реакцію внутрішньої політики на зовнішні шоки. Наше завдання – 

комплексно та детально дослідити очевидні механізми, розглянуті вище, а 
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також доповнити матрицю каналів впливу міжнародної торгівлі іншими 

характерними механізмами. 

Механізми, шляхом яких міжнародна торгівля впливає на зростання, 

сьогодні досліджені не надто детально, однак можна ідентифікувати, 

принаймні, кілька каналів: 

1. зростання ефективності інвестування, передусім враховуючи 

важливість імпорту капіталу у країни, що розвиваються; 

2. здатність розширюватись при стабільній  (на противагу спадаючій) 

віддачі у довготерміновому періоді внаслідок доступу до більших ринків; 

3. зростаюча реальна віддача від капіталу у країнах з надлишком 

некваліфікованої робочої сили унаслідок використання порівняльної 

переваги; 

4. вищий рівень внутрішніх заощаджень і/або притоку іноземного 

капіталу, який залучають завдяки п. 1 і/або п. 2; 

5. можливе ендогенне зростання унаслідок лібералізації торгівлі у 

короткотерміновому періоді; 

6. результати макроекономічної стабілізації при вступі країни в процес 

інтеграції; 

7. скорочення видів діяльності, що дають змогу отримувати 

монопольну ренту за умови існування торговельних обмежень; 

8. стимулювання інноваційної та підприємницької діяльності внаслідок 

конкуренції та доступу до більших ринків; 

Відкритість торгівлі заохочує також реформування інших секторів 

економіки: конкуренція з іноземними фірмами виявляє галузеву 

неефективність, а також може покращити інфраструктуру, морське 

сполучення, телекомунікації, щоб якнайкраще задовільнити вимоги 

експортного сектора. Завдяки цьому зростає кількість робочих місць для 

місцевого населення, скорочується безробіття.  

Відкриття економіки для торгівлі спричиняє не тільки статичні, а й 

динамічні вигоди. По-перше, вільна торгівля може сприяти збільшенню 
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запасів ресурсів у зв’язку з появою пропозиції робочої сили та капіталу з-за 

кордону. По-друге, вільна торгівля може сприяти підвищенню ефективності 

використання країною існуючих у неї ресурсів. Наприклад, у зв’язку з 

розширенням ринку місцеві фірми можуть розпочати масове виробництво 

власної продукції.  

Ще один механізм впливу торгівлі на економічне зростання, який 

виникає завдяки відкритості, полягає у можливості інтеграції. Згідно з 

твердженням Е. Берга та А. Крюгер, бідні країни чи регіони мають 

тенденцію до швидших темпів зростання, ніж багаті регіони, якщо вони 

достатньо інтегровані одне з одним [68]. Звідси, бідні країни зростатимуть і 

зменшать рівень бідності лише у випадку достатньої відкритості економіки 

зовнішній торгівлі. Автори Р. Барро та Х. Сала-і-Мартін демонструють цю 

“абсолютну конвергенцію” для штатів США, регіонів Європи, префектур 

Японії, а також для країн ОЕСР з 1960 р. до 1985 р. [81].  

Отже, різне спрямування тих потенційних механізмів, які приводяться 

в дію лібералізацією чи інтенсивнішим включенням країни у міжнародні 

торговельні потоки, породжує необхідність їхньої класифікації за напрямом 

впливу на конкретну сферу економіки. Оскільки емпіричне тестування 

механізмів впливу міжнародної торгівлі відбуватиметься за допомогою 

регресійного аналізу, підставою для якого є формування певних моделей, на 

нашу думку, доцільним є розподіл механізмів саме на моделі з урахуванням 

сфери їхньої дії.  

Усі емпіричні тестування виходять з функції Коба–Дугласа, яка в 

традиційній інтерпретації є нелінійною залежністю виробництва (Y) від 

трудових (L) та капітальних (K) ресурсів [12]. Проте економісти її 

розвинули до чотирикомпонентної функції, яка також включає 

технологічний рівень та людський капітал. Якщо кожен з компонентів такої 

функції розділити на кількість працівників чи населення, то отримаємо 

фактори, через які можна впливати на зростання, а саме: технологія, робоча 

сила (кількість та якість), фізичний капітал та людський капітал (рис. 1.1).  



	  

	  

64 

 
Рис. 1.1. Фактори впливу на економічне зростання, відповідно до новітньої 

інтерпретації функції Коба–Дугласа (побудовано автором) 

 

Виходячи з цього декомпозиційного припущення, проводимо усі 

емпіричні дослідження. 

Пропонуємо такі моделі механізмів впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання: монетарну, технологічну, інтеграційну та комплексу 

або ж комбіновану (рис. 1.2). Головними чинниками зазначених моделей є 

найраціональніші, з огляду на можливість їхньої квантифікації та 

емпіричного тестування, механізми, виокремлені з наукових концепцій 

західних учених, та важливі, на нашу думку, економічні механізми, які не 

отримали достатнього аналізу чи залишені поза увагою у працях 

розглянутих вище науковців.  

Кожна з запропонованих моделей акумулює у собі ключові, на нашу 

думку, способи впливу зовнішнього середовища на внутрішнє. Проте у цих 

моделях закладена певна ієрархія: залежно від рівня розвитку країни, 

відбувається поступовий перехід від однієї до іншої моделі. Наприклад, ми 

переконані, що для країн, що розвиваються, традиційно властива монетарна 
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модель, для розвинутих країн – технологічна, яка або залишається на цій 

стадії, або з часом під впливом досягнутих угод переходить в інтеграційну. 

 
Рис. 1.2. Моделі механізмів впливу міжнародної торгівлі на економічне 

зростання (розроблено автором) 

 

Звідси і відповідні економічні наслідки: для країн, що розвиваються, 

які, зазвичай, є експортерами сировинних товарів, нестійких у відношенні 

попиту, темпи зростання характеризуються значною амплітудою з істотним 

переважанням епізодів стрімкого зростання, однак за рівнем розвитку такі 

країни все ще залишаються відсталими. Розвинуті країни, здебільшого, є 

експортерами наукомісткої продукції та характеризуються стабільним 

темпом зростання, високими соціальними показниками та високим рівнем 

життя населення. Ті країни, які є членами інтеграційних об’єднань, 

відрізняються якісним інституційним середовищем, високими стандартами 

життя та незначним розхилом темпів економічного зростання в межах 

об’єднання.  

Ми припускаємо, що “чистих” моделей в економічній реальності може 

і не існувати. Для кожної конкретної країни чи регіону домінуватимуть 
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механізми, властиві тій чи іншій моделі, а економічне зростання загалом є 

сукупністю впливів механізмів різних моделей. Усі суттєві способи впливу 

міжнародної торгівлі на економіку країни акумулюємо в комбінованій 

моделі. Саме її ми тестуватимемо шляхом регресійного аналізу.  

Розглянемо монетарну модель, яка найшвидше реагує на зміну 

зовнішніх умов, а, отже, найшвидше спричиняє зміну темпу зростання 

економіки. Головним механізмом дії цієї моделі є вплив різних зовнішніх 

чинників на грошову масу, що в короткотерміновому періоді може  

позитивно вплинути на динаміку ВВП. З іншого боку, ефект від дії 

монетарної моделі є доволі мінливим, оскільки така модель відображає 

залежність країни від умов торгівлі та її чутливість до зовнішніх шоків.  

Чимало емпіричних досліджень пов’язують епізоди високого зростання 

економіки зі стрімким зростанням експорту, а це наштовшує на висновок, 

що експортний сектор є рушієм процесу зростання. На нашу думку, якщо 

лише обумовлене експортом пожвавлення ділових процесів дійсно  

пояснювало б зростання ВВП, то в економіці мало б спостерігатися 

поцінування реального валютного курсу в результаті стрімкого 

надходження валюти у вигляді експортних доходів. Хоча, як свідчить 

економічна історія, країни, що у взаємодії із зовнішнім світом розвиваються 

за фінансовою моделлю, найчастіше запроваджують регульовані валютні 

режими. Важливою у цьому контексті є також еластичність товарів 

експортного сектора – цінова та за доходом. Якщо еластичність попиту за 

доходом імпортованих товарів є високою, зростання попиту на імпорт 

спричинить знецінення реального валютного курсу, що стимулюватиме 

експорт. Можна припустити, що існують інші чинники, ніж просто 

зростання експорту, які генерують вищі темпи зростання і експорту, і ВВП.  

Ланцюг дії монетарної моделі, здебільшого, стосується грошового 

сектора. За умови сприятливої світової кон’юнктури, експортоорієнтовані 

країни отримують наддоходи від торгівлі. Збільшення грошей в обігу на 

певний період спричинить пожвавлення ділових процесів, збільшення 
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споживчих видатків, які є компонентом ВВП. Так відбуватиметься економічне 

зростання. Подібний механізм дії і в ПІІ: притік іноземної валюти чи у вигляді 

експортних доходів, чи у вигляді грошового капіталу в іноземній валюті 

спричиняє збільшення кількості іноземної валюти, що, відповідно, підвищує 

курс національної валюти, здорожчує внутрішні інвестиції, збільшує імпорт та 

призводить до від’ємного сальдо торговельного балансу.  

Залежність від експортних доходів робить країну чутливою до умов 

торгівлі. Масштаб  торговельних доходів чи втрат залежить від концентрації 

експорту. Сильна залежність від умов торгівлі та світових цін як механізму 

економічного зростання властива тим країнам, в яких є значна експортна 

концентрація. Те, що країна сильно залежить від експортних доходів, 

означає її високу чутливість до зовнішніх шоків, адже доходи від експорту 

фінансують імпорт, а також впливають на рівень інвестицій. Масштаб 

залежності ВВП від експорту проявляється у кількості товарів, які 

надходять до міжнародної торгівлі, і кількості торговельних партнерів. 

Експортна концентрація, зокрема, пояснює різні втрати експортних доходів 

у регіонах та країнах. Якщо експорт є доволі концентрований, то експортні 

доходи коливатимуться так, як і світові ціни. Такі флуктуації, передусім для 

сировинних країн, можуть бути дуже значними. У разі диверсифікованого 

експортного портфеля, цінові коливання взаємно нівелюються.  

Якщо ж експорт, навпаки, більш диверсифікований, то механізм діє по-

іншому: диверсифікований експорт корелює з більш освіченою робочою 

силою, як вважають К. Карере, В. Стросс-Кан та О. Кадот [82]. Країни, які 

хочуть диверсифікувати свій експорт, потребують експертів з оцінки 

технологій, придбання технологій, тестування та адаптації, щоб підвищити 

продуктивність робітників у потенційних експортних галузях. Зазначимо, що 

експортна залежність країни не обов’язково означає велику експортну 

концентрацію. Для прикладу, Азія, найбільш експортозалежний континент, є 

водночас континентом із найбільш диверсифікованим експортним сектором 

[83]. Тому у регіоні, що був уражений світовою кризою, все ж чутливість до 
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зовнішніх шоків, порівняно з іншими регіонами, є меншою, здебільшого, 

завдяки сильно диверсифікованому експорту. Емпіричні дослідження 

засвідчують, що експортна диверсифікація стимулює економічне зростання: це 

доведено  працями Д. Герзера та Ф. Новак-Лемена та іншими [84]. 

Міжнародна торгівля безпосередньо сприяє фінансовій інтеграції країн, 

яка теж може бути каналом впливу на економічне зростання. Цей механізм 

проявляється через зростання валових капітальних потоків. Однак такий 

механізм також є предметом високої волатильності, найсерйозніший прояв 

якої – фінансові кризи. Зростання фінансової інтеграції може спричинити 

спеціалізацію виробництва на товарах порівняльної переваги, що може 

зробити економіку вразливішою до шоків, притаманних конкретній галузі. З 

іншого боку, в капіталодефіцитних країнах такі фінансові потоки можуть, 

навпаки, знизити волатильність макроекономічних флуктуацій шляхом 

допомоги у диверсифікації виробничої бази країн.  

Різні теоретичні моделі підкреслюють важливість відкритості, 

внаслідок чого не лише міжнародна торгівля, а й механізм фінансових 

потоків пришвидшить зростання. Огляд теоретичних та емпіричних 

досліджень, які аналізують вплив фінансової інтеграції, 2003 року здійснили 

Е. Прасад, К. Роґофф, Ш.-Дж. Вай та А. Козе. Автори довели супутній 

вплив фінансового сектора на зростання економіки за активного долучення 

держави до міжнародної торгівлі [85]. Щоправда, стосовно впливу суто 

фінансових механізмів, ми погоджуємось з думкою Ґ. Бекерта та К. Гарві, 

що торговельні реформи і лібералізація фінансового ринку не відбуваються 

одночасно, а є послідовними процесами з певним часовим лагом [86], тому 

фінансовий сектор як можливий механізм супутнього впливу міжнародної 

торгівлі на економічне зростання у своїй моделі не розглядаємо. 

Важливим чинником, який відображає ціноутворення в країні, також 

може бути валютний курс. Проте включення індексу умов торгівлі у модель, 

на нашу думку, є більш обґрунтованим, оскільки валютний курс може 

залежати від багатьох обставин, наприклад, політичних. 
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Усі грошові механізми, через які міжнародна торгівля може впливати 

на економіку, можна звести до індексу експортної концентрації, світової 

кон’юнктури, частки ПІІ у ВВП, а також залежності від експорту та 

імпорту. Монетарну модель, суттю якої є зміна грошової маси як 

активізатора ділової активності та економічного зростання в 

короткотерміновому періоді, наведено на рис. 1.3.  

 
Рис. 1.3. Монетарна модель механізмів впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання (розроблено автором) 

 

Довготерміновий ефект забезпечує технологічна модель. Успіх країн 

Південно-Східної Азії пов’язують з політикою активного залучення ПІІ 

разом з лібералізацією торгівлі, що мало абсолютні результати, наприклад, 

у Південній Кореї та Тайвані.  

Дослідники Р. Левін та Д. Рене [36], Р. Болдвін [37] та Р.Вакцярг [73] 

вважають, що рівень інвестування є важливим каналом зв’язку між 

торгівлею та зростанням. Інвестиції у цьому випадку слід розуміти як 

інвестиції фізичного капіталу та рівень акумуляції фізичного капіталу. 

Емпіричне дослідження Р. Вакцярга та К. Велх довело, що у відкритих 

країнах з активним залученням у міжнародну торгівлю середній рівень 

інвестицій фізичного капіталу упродовж 1950–1998-х років був майже на     
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2 % вищим, ніж для решти країн. Зростання рівня заощаджень, яке є 

матеріалізацією зростання рівня інвестицій, також є непрямим каналом 

зростання [23]. 

Країни, активно залучені у міжнародну торгівлю, на думку А. Роуза, є 

менш схильні до дефолту. На доведення цього автор наводить емпіричні 

докази, що сильні торговельні зв’язки корелюють з низькою ймовірністю 

оголошення дефолту [87]. Відповідно, міжнародні інвестори, зважаючи на 

це, охочіше розміщують свої інвестиції в таких країнах. Високе відношення 

торгівлі до ВВП робить країну надійнішим інвестиційним середовищем.                       

Проте ПІІ найефективніше діють у тих країнах, які мають найкращу 

базу для їхньої рецепції. Погоджуючись з думкою Е. Боренжштайна,        

Дж. де Ґреґоріо та Дж.-В. Лі [79], ми також вважаємо, що ПІІ сприяють 

економічному зростанню тоді, коли країна–реципієнт має достатню 

абсорбуючу здатність до прогресивних технологій. Окрім того, позитивний 

ефект від ПІІ діє шляхом підвищення ефективності, а не просто за рахунок 

вищого рівня акумуляції капіталу. Отож вважають, що важливою умовою 

залучення ПІІ для економічного зростання країни є наявність у країни–

реципієнта достатнього рівня людського капіталу й розвинутого фондового 

ринку.  

Суть моделі полягає у залученні ПІІ в експортні сектори, де існує 

перспектива випуску високотехнологічних товарів, тобто у зміні експортної 

орієнтації з сировинних товарів чи товарів первиної обробки на 

високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість і роблять 

країну конкурентоспроможнішою. Продукція первинної обробки поступово 

втрачає свою частку світової торгівлі, тоді як експорт товарів з інтенсивним 

використанням високих технологій зростає швидкими темпами. Крім того, 

здебільшого економісти погоджуються, що наукомісткий експорт 

передбачає більші вигоди для країни–експортера. Відповідно, особливої 

уваги заслуговує аналіз технологічної структури експорту як у країнах, що 

розвиваються, так і у розвинутих країнах. В останніх існує практика 
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порівняння часток високотехнологічних товарів у виробництві та в експорті, 

і певні інституції – Національна наукова рада США, ОЕСР та ЄС – постійно 

відстежують такі тенденції. 

Зміни в експотному секторі, пов’язані з новими технологіями, 

найчастіше зумовлюють зміну структури експорту. З цією метою в модель 

включено показник частки високотехнологічного експорту в загальному 

експорті. Враховуючи, що для виробництва деяких складних товарів 

потрібне обладнання, то вважають доцільним також включення в модель 

показника кількості товарів високотехнологічного імпорту. 

Технологічну модель впливу міжнародної торгівлі на економічне 

зростання наведено на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Технологічна модель механізмів впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання (розроблено автором) 

 

Для моделі економічної інтеграції, притаманної ЄС та НАФТА,  

першим етапом є створення зон вільної торгівлі. Дослідження В. Арори та 

А. Вамвакідіса на основі даних по ста країнах за чотири десятиліття 

виявило, що зростання економіки торговельних партнерів і зростання 

відносних рівнів доходу значною мірою впливають на зростання у 

конкретній країні, навіть незважаючи на світові та регіональні тенденції. 
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Умовна конвергенція є тим сильнішою, чим багатшими є торговельні 

партнери країни [70]. Річ у тім, що промислові країни виграють від торгівлі 

з країнами, що розвиваються, які динамічно зростають, а країни, що 

розвиваються, отримують вигоди від торгівлі з розвинутими економіками, 

які мають відносно вищі рівні доходів. У цьому контексті важливо 

квантифікувати зв’язок між закордонними економічними умовами й 

вітчизняним економічним зростанням. 

Як стверджує Д. Бен-Девід, конвергенція економічного зростання серед 

європейських країн виникає лише після підписання угод про вільну 

торгівлю [88]. Щоправда, економічна криза 2007–2008 рр. поновила дебати 

щодо виграшу країн від входження в інтеграційні, передусім, монетарні, 

об’єднання, найбільшим з яких є Європейський монетарний союз (ЄМС). 

Механізм монетарного союзу – політику обмінного курсу – не може 

використовуватись як засіб вирішення проблем конкурентоспроможності та 

забезпечувати зростання шляхом збільшення чистого експорту. Як наслідок, 

деякі економісти вважають, що ціна входження та участі в ЄМС – єврозону 

– може перевершити переваги для деяких країн. Такої думки, зокрема, 

притримуються М. Фелдштайн і Н. Рубіні. Ціна участі в ЄМС, здебільшого, 

полягає у втраті контролю над монетарною та валютною політикою – 

важливими інструментами макроекономічної стабілізації [89]. Окрім цього, 

такий ефект посилюється відсутністю інтеграції фіскальної політики та 

ринку праці, що, на думку Р. Мюндела, є обов’язковим в оптимальному 

спільному валютному просторі. Проте відносні переваги ЄМС полягають у 

нижчих транзакційних затратах, які випливають із наявності спільної 

грошової одиниці, та відсутності ризику номінального валютного курсу 

[90]. 

Незважаючи на макроекономічну волатильність, розширення торгівлі, 

яке відбувається зі вступом у монетарний союз, дало змогу багатьом 

європейським країнам пришвидшити темп економічного зростання. 

Наприклад, за дослідженням Р. Лами та П. Рабанала, упродовж               
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1990–2002 рр. частка міжрегіональної торгівлі найбільших країн єврозони – 

Франції, Німеччини, Італії та Іспанії – зросла з 16 % до 23 % ВВП. Для 

Великобританії, яка не є частиною єврозони, ця частка є меншою [91]. 

Ще один можливий компонент моделі інтеграції – кредити чи 

фінансова допомога новим членам задля конвергенції економічного 

зростання в об’єднанні. Такий механізм може мати суттєвий недолік, 

відомий під назвою “голландська хвороба”. 

У праці 2011 р. Р. Раджан та А. Субраманіан припустили, що 

“голландська хвороба” (спричинене фінансовою допомогою поцінування 

реального валютного курсу, яке зменшує частку торговельного сектора та 

знижує експорт, імпорт і зростання на певний час) може бути істотною 

причиною того, чому закордонна допомога може і не мати відчутного 

позитивного впливу на економічне зростання [92]. Механізм простий: 

значне надходження іноземної валюти в економіку відразу провокує 

здорожчання національної грошової одиниці, знижує експортні доходи і 

сповільнює зростання економіки. 

З іншого боку, якщо країна-реципієнт не має доступу до міжнародних 

ринків капіталу, можна очікувати, що допомога в іноземній валюті, яка 

здебільшого фінансує імпорт у надлишку того, що могло б бути придбане за 

доходи від експорту, може не так сильно “тиснути” на підвищення цін у 

неторговельному секторі та на реальний валютний курс, а, отже, не так 

негативно впливатиме на експорт. І навпаки: якщо потік грошової допомоги 

витрачається здебільшого на товари вітчизняного виробництва, то це 

обернеться сильнішим поцінуванням валютного курсу та меншими 

обсягами експорту. Раціональність концепції полягає у тому, що, залежно 

від масштабу реакції обсягів імпорту на притік іноземної валюти, вплив 

фінансової допомоги на валютний курс та на експорт дуже відрізняється. 

Якщо грошова допомога витрачається на фінансування імпотру, то має 

спостерігатися менша тенденція до підвищення цін на товари, які не 
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надходять у міжнародну торгівлю, та, відповідно, більш позитивна реакція 

експортних обсягів. 

Розширення ринку за рахунок економічної інтеграції є позитивним 

чинником також для продуктивної ефективності інтегрованих країн. Автори 

Л. Рівера-Батіз і П. Ромер дійшли висновку, що інтенсифікація світових 

інтеграційних процесів, як і у випадку технологічної моделі, також 

даватиме змогу уникнути надлишкових промислових досліджень [35]. 

Враховуючи сказане вище, підсумовуємо: головними каналами впливу 

створення зон вільної торгівлі на економіку можуть бути: ПІІ з інших країн 

інтеграційного об’єднання, позики та кредити більш відсталим в 

економічному плані членам задля досягнення певного рівня конвергенції, 

співвідношення рівня доходів на душу населення за кордоном і в конкретній 

країні та обов’язковий механізм для інтеграції – відкритість економіки до 

міжнародної торгівлі. Модель інтеграції подано на  рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. Інтеграційна модель механізмів впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання (розроблено автором) 

 

Зазначимо, що у всіх розроблених моделях одним із механізмів є ПІІ. 

Проте у кожному випадку цей механізм має різну сутність: грошові потоки 

з-за кордону – у випадку монетарної моделі, якісне управління та інновації 
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– у випадку технологічної моделі, механізм конвергенції темпів 

економічного зростання – у випадку інтеграційної.  

Змішана (комбінована) модель акумулює в собі елементи всіх 

попередніх моделей. Для цієї моделі важливими компонентами, на нашу 

думку, є: 

— людський капітал, який вимірюємо через кількість років навчання 

серед осіб, старших п’ятнадцяти років; 

— частка експорту товарів і послуг у ВВП; 

— частка імпорту товарів і послуг у ВВП; 

— відкритість торгівлі, яка визначаємо відношенням експорту та імпорту 

товарів і послуг до ВВП; 

— частка внутрішніх інвестицій у ВВП; 

— частка прямих іноземних інвестицій у ВВП; 

— світова кон’юнктура; 

— частка високотехнологічних товарів у загальному експорті; 

— зовнішній попит на імпорт. 

Поширеною думкою серед економістів є визнання економіки США 

рушієм світової економіки у тому сенсі, що світове виробництво та 

виробництво в США мають високий показник кореляції, отож економічне 

зростання в США значною мірою впливає на зростання у решті світу. 

США в системі глобальної економіки має кілька ймовірних каналів, 

через які здійснюється трансмісія зростання: механізм торговельних 

зв’язків, що передбачає вплив на зростання через зростання попиту на 

імпорт та відповідне зростання чистого експорту. Крім цього, торговельні 

зв’язки пояснюють ефект переливу та технологічні трансфери зі США. Ще 

одним каналом є фінансові зв’язки, оскільки прямі і портфельні інвестиції 

США є істотними у світових фінансових потоках. 

Дослідження В. Арори та А. Вамвакідіса підтверджує неабияку роль 

США як торговельного партнера та емпірично доводить, що темп 

економічного зростання певної країни значною мірою залежить від темпу 
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зростання у країнах–торговельних партнерах. США можуть, за словами 

авторів, здійснювати як прямий вплив шляхом двосторонньої торгівлі, так і 

непрямий – за рахунок впливу на розвиток бізнесу в інших країнах [93]. 

Оскільки США мають найбільшу середню вагу як торговельного партнера в 

країнах світу, то виглядає доцільним вкючення у нашу модель параметра 

зростання саме в США. 

Як зазначають Е. Берг та А. Кругер, міжнародна торгівля здатна 

вплинути і  на рівень розвинутості країни загалом [68]. Отже, окрім 

традиційних економічних каналів, які піддаються квантифікації, можна 

виокремити вплив на соціальну інфраструктуру, яка складається з двох 

компонентів: урядової антидиверсійної політики та західноєвропейського 

впливу. 

Урядова антидиверсійна політика, яку визначають за допомогою 

оцінки Political Risk Services, передбачає: 

— ризик експропріації; 

— рівень бюрократії; 

— наявність правового поля для ведення легального бізнесу. 

Західноєвропейський вплив є менш економічним показником, що, 

зокрема, може відображати кількість людей, які володіють європейськими 

мовами, оскільки людський ресурс з такими здібностями є продуктивнішим 

[68]. 

Однак економічна реальність значно складніша за емпіричні моделі. 

Включити всі потенційні канали неможливо ще й через проблему 

ендогенності чи мультиколінеарності. Отож потенційні, проте не досліджені 

в моделі, канали подаємо нижче. 

Важливим, однак таким, який важко включити в аналіз, є фактор 

нерівномірності розподілу доходів. Проста теорія забезпеченості факторами 

Гекшера–Оліна–Самюелсона говорить, що віддача від некваліфікованої 

робочої сили має збільшитись у відносних вимірах, з доволі позитивним 

впливом на розподіл доходів, коли країна з надлишком відносно 



	  

	  

77 

некваліфікованої робочої сили переходить з режиму автаркії в режим 

відкритої торгівлі. Існують причини вважати, що нерівність впливає на 

зростання, хоча напрям такого зв’язку спочатку незрозумілий. Це питання 

вивчали А. Алезіна та Р.Перотті і дійшли висновку, що коли бідні люди 

мають більшу політичну вагу в прийнятті політичних рішень, вони схильні 

голосувати за трансфертні схеми, які включають обтяжливе оподтакування. 

Емпірично науковці доводять, що більш нерівні в доходах країни 

демонструють нижчі темпи зростання за умови, що інші детермінанти 

зростання – константи [94]. Проте включення виміру нерівномірності 

розподілу доходів, наприклад, шляхом коефіцієнта Джіні, в нашу модель 

зростання є недоцільним, оскільки в моделі присутні дуже строкаті за 

рівнем доходів країни. 

Механізмом, який впливає на інституційне середовище, і, як свідчить 

досвід передових країн світу, знижується із лібералізацією торгівлі та, 

передусім, з інтеграцією, є корупція. Автори А. Адес та Р. ді Телла 

переконливо доводять, що відкритість для міжнародній торгівлі може 

суттєво обмежити корупцію, збільшивши конкуренцію на внутрішньому 

ринку та обмеживши можливість отримати хабара [95]. Цей показник, разом 

з надбавкою чорного ринку до валютного курсу, якістю макроекономічної 

політики, розміром урядового апарату, демонструє інституційну складову 

механізмів впливу торгівлі на зростання. Включення кожного з цих 

показників окремо в модель призведе до проблеми зі значущістю 

результатів; використання ж будь-якого інтегрованого показника для 

характеристики якості управління не даватиме змоги простежити 

конкретний механізм впливу, а нестиме лише загальну інформацію. 

Узагальнений механізм якості управління економікою – урядова 

політика – також, на нашу думку, зазнає суттєвих змін після активізації 

міжнародної торгівлі. Відкритість торгівлі може створити передумови для 

проведення певного виду монетарної політики: або такої, що спрямована на 

попередження відтоку капіталу, або для виконання міжнародних угод. 
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Збереження конкурентного середовища для внутрішніх фірм, які залучені у 

міжнародні операції, може також потребувати застосування певних 

макроекономічних інструментів задля економічної стабільності. Своєю 

чергою, макроекономічна стабільність, очевидно, сприятливо вплине на 

зростання шляхом зниження цінових коливань та збалансування рівня 

урядового дефіциту та боргу. Це унеможливить підвищення податків у 

майбутньому, що допоможе фірмам конкурувати на світових ринках. Таку 

ідею ролі урядової політики як механізму впливу вперше висловив              

С. Фішер 1993 року [96]. 

Інший спосіб простежити вплив міжнародної торгівлі на політику 

уряду – врахувати розмір урядового апарату. Якщо більш відкриті 

економіки є предметом серйозніших шоків зовнішньої пропозиції та 

попиту, більший урядовий апарат може краще забезпечити страхування чи 

вирівнювання споживання через перерозподіл чи інші форми соціальних 

програм, як вважає Д. Родрік [97]. З іншого боку, відкриті країни мають 

схильність до суперечок лессе-фер та обмеженого оподаткування задля 

збереження цінової конкурентоспроможності країни та привабливості для 

закордонних інвесторів. Окрім цього, Р. Барро і Р. Барро та                           

Х. Сала-і-Мартін довели негативний вплив більшого урядового апарату на 

зростанння у низці регресійних рівнянь [81; 98]. 

Не включений нами в аналіз механізм розміщення та розподілу 

ресурсів також погано піддається квантифікації, проте очевидно, що цей 

механізм, про важливість якого говорили ще класики, є одним з ключових 

під час аналізу вигод та втрат від долучення країни до міжнародної торгівлі. 

Активно залучені у міжнародну торгівлю країни, малоймовірно, мають 

ціни, які істотно відрізняються від світових ринкових цін, оскільки 

міжнародна торгівля має сприяти конвергенції цін на товари, якими 

торгують. Відкриті країни намагатимуться спеціалізуватись відповідно до 

своїх порівняльних переваг. Тобто, коли вплив товарів, якими не торгують, 

на відхилення від паритету купівельної спроможності нівельований, країни 
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з відкритим режимом, як очікується, матимуть нижчі загальні цінові рівні 

(відносно певної еталонної країни, наприклад, США), ніж закриті країни. 

Теорія у такий спосіб пояснює нижчий ступінь цінових деформацій у 

відкритих країнах, а цінові деформації – це власне той чинник, який 

негативно впливає на акумуляцію факторів та зростання, як вважає             

В. Істерлі [99]. 

Акумуляція факторів також може мати вирішальне значення. Частина 

впливу торговельної політики на зростання може відобразитись на 

внутрішньому рівні фізичних інвестицій, які є детермінантою економічного 

зростання, на думку  Р. Болдвіна та Е. Сеґези [100]. 

Гіпотеза усього процесу дослідження полягає у тому, що комбінована 

модель механізмів впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання  

має узагальнено пояснювати зміни в економіці країн будь-якого регіону чи 

окремої країни при відкритті ринків для торгівлі. Така модель є доволі 

комплексною і системною та характеризує механізми, через які зовнішній 

світ здатен впливати на внутрішнє середовище. Саме її ми тестуватимемо 

емпірично у наступному розділі для виявлення домінуючих механізмів на 

рівні регіону – мезорівні, а потім і на рівні конкретної країни – мікрорівні. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Економісти за два століття розвинули сильні логічні аргументи на 

користь політики вільної торгівлі, проте цим аргументам бракувало 

доказовості, емпіричності, а головне – виокремлення конкретних шляхів 

впливу торгівлі на економічне зростання, за допомогою регуляції яких 

можна було б досягти бажаних економічних ефектів.	  	  

Згідно з ендогенною теорією зростання, відкриття ринків для 

закордонних інвесторів, обізнаних з сучасними технологіями, є швидким і 

безвитратним способом збільшення темпів зростання економіки. Країни-

імітатори – найменш розвинуті країни – досягають конвергенції з країнами-
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лідерами хоча б частково за рахунок того, що копіювання технологій є 

значно дешевшим, ніж їхнє створення. По-друге, тісніші економічні 

стосунки між країнами збільшують трансмісію технологій, а, отже, дають 

змогу уникати проведення зайвих досліджень. По-третє, міжнародна 

інтеграція секторів, які характеризуються зростаючим ефектом від 

масштабу, збільшує виробництво без зайвих затрат сировини. По-четверте, 

відкритість торгівлі зменшує цінові деформації, перерозподіляючи ресурси 

та забезпечуючи вищу ефективність. Ще один аспект – економічна 

інтеграція. 	  

Серед найважливіших емпіричних доведень взаємозв’язку торгівлі і 

економічного зростання варто виокремити праці: Д. Доллара, С. Едвардса, 

Дж. Сакса та Е. Ворнера, Ф. Родріґеза та Д. Родріка, Р. Болдвіна, Р. Барро та 

Дж.-В. Лі, Е. Берга та А. Кругер, А. Брюнера, Д. Доллара та А. Крейя,         

Д. Ірвіна та М. Тервіо, Дж. Франкела та Д. Ромера, Р. Вакцярга, Р. Вакцярга 

та К. Велх, Е. Боренжштайна, Дж. Ді Ґреґоріо та Дж.-В. Лі, В. Арори та      

А. Вамвакідіса та інших. 

Щодо розвитку вітчизняної науки у цьому напрямі, потрібно 

констатувати, що українська економічна думка не має достатніх 

напрацювань стосовно впливу комплексу механізмів міжнародної торгівлі 

на економічне зростання, хоча окремі з механізмів досліджені доволі 

ґрунтовно. Серед найбільш системних – дослідження впливу іноземних 

інвестицій, експорту, людського капіталу, лібералізації торгівлі на 

зростання економіки.  

Враховуючи досліджені канали та ті, які не отримали достатнього 

аналізу у працях науковців, ми запропонували такі моделі механізмів 

впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання: монетарну, 

технологічну, інтеграційну та комплексу (чи комбіновану). У цих моделях 

закладена певна ієрархія: залежно від рівня розвитку країни, відбувається 

поступовий перехід від однієї моделі до іншої.  
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Ланцюг дії монетарної моделі, здебільшого, стосується грошового 

сектора. За умови сприятливої світової кон’юнктри, експортоорієнтовані 

країни отримують наддоходи від торгівлі. Збільшення грошей в обігу, на 

певний період, сприятиме пожвавленню ділових процесів, збільшенню 

споживчих видатків, які є компонентом ВВП. У такий спосіб 

відбуватиметься економічне зростання.  

Суть технологічної моделі полягає у залученні ПІІ в експортні 

сектори, де є перспектива випуску високотехнологічних товарів, тобто у 

зміні експортної орієнтації з сировинних товарів чи товарів первиної 

обробки на високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість і 

роблять країну більш конкурентоспроможною. Для цієї моделі насамперед  

важливі ПІІ, які, зазвичай, надходять у найпродуктивніший сектор 

економіки. Крім того, компліментарним чинником для ПІІ є рівень розвитку 

людського капіталу. Цей показник відображає здатність приймати нові 

знання з-за кордону та ефективно їх імплементувати. 

Головними каналами впливу на економіку інтергаційної моделі, яка 

передбачає створення зон вільної торгівлі, можуть бути: ПІІ з інших країн 

інтеграційного об’єднання, позики та кредити більш відсталим в 

економічному плані членам задля досягнення певного рівня конвергенції, 

співвідношення рівня доходів на душу населення за кордоном і в конкретній 

країні та обов’язковий механізм для інтеграції – відкритість економіки до 

міжнародної торгівлі. 

Змішана модель акумулює в собі елементи всіх попередніх моделей. 

Для цієї моделі ключовими компонентами є: людський капітал, який 

репрезентується через кількість років навчання серед осіб, старших 

п’ятнадцяти років; частка експорту товарів і послуг у ВВП; частка імпорту 

товарів і послуг у ВВП; відкритість торгівлі, яка визначається відношенням 

експорту та імпорту товарів і послуг до ВВП; частка внутрішніх інвестицій 

у ВВП; частка прямих іноземних інвестицій у ВВП; світова кон’юнктура; 

частка високотехнологічних товарів у загальному товарному експорті; 
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зовнішній попит на імпорт. Така модель є доволі комплексною і системною 

та характеризує механізми, через які міжнародна торгівлі може впливати на 

макроекономічні умови країни.  

 Результати дослідження теоретико-методологічної бази для аналізу 

впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав апробовано у 

публікаціях [101; 102] та у вигляді тез доповідей [103–106]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ  

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ  

У РІЗНИХ РЕГІОНАХ СВІТУ 

 

 

2.1. Методи емпіричної оцінки зв’язку між міжнародною          

торгівлею та економічним зростанням  

Існує доволі багато каналів взаємодії між зовнішнім світом і країною – 

торгівля, туризм, міграція тощо. На рис. 2.1 схематично зображено способи 

взаємовпливу зовнішнього і внутрішнього середовища, де одним з 

посередників є міжнародна торгівля. Якщо спрощено внутрішнє 

середовище складається з сукупності таких чинників, як соціальні, 

інституційні, географічні та економічні, то міжнародна торгівля, як фактор-

посередник, здебільшого, впливає на економічні, соціальні та інституційні 

умови країни. У нашому дослідженні увагу акцентовано на економічних 

умовах, які безпосередньо впливають на зростання економіки. Проте 

неекономічні умови не є другорядними: через проблему квантифікації та 

суб’єктивності їх важко оцінювати економічними методами. Способам та 

методам дослідження саме макроекономічних механізмів присвячений цей 

підрозділ. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є теоретичні 

положення окремо теорій міжнародної торгівлі та економічного зростання, а 

також їхній синтез у рамках ендогенних теорій зростання. У праці для 

досягнення поставлених цілей використано як загальнонаукові (методи 

узагальнення, аналізу, моделювання, групування та порівняння, методи 

формальної логіки, описові та історичні методи), так і спеціальні економічні 

методи (емпіричні та статистичні методи, графічні методи, економетричні 

методи, зокрема метод загальних найменших квадратів). 
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Рис. 2.1. Взаємодія зовнішнього і внутрішнього середовища шляхом 

міжнародної торгівлі (розроблено автором) 

 

Узагальнені уявлення про розвиток поставленої проблематики 

отримуємо, використовуючи історичний метод та метод аналізу. 

Розглядаючи зміну поглядів економістів в історичній ретроспективі, можна 

зрозуміти, які саме економічні реалії наштовхували науковців на ті чи інші 

висновки. Аналіз прогресивних досягнень, вичленування раціональних ідей 

є необхідною передумовою формування правильних гіпотез у майбутньому. 

Проте на цьому етапі дослідженню властивий певний суб’єктивізм, оскільки 

для майбутніх досліджень обираються ті гіпотези чи ідеї, які власне з точки 

зору автора містять певний ступінь раціональності. З іншого боку, 

економічним гіпотезам також властивий механізм верифікації: 

підтвердження чи спростування гіпотез на основі статистичних даних. 

Щоправда, як уже зазначено вище, не всі економічні категорії піддаються 
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матиматизації. Власне проблему аналізу статистичних даних 

розглядатимемо згодом. 

У першому розділі застосовано такі методи: 

— історичний (для дослідження напрямів розвитку економічної думки з 

проблематики дослідження та під час аналізу розвитку теорій 

міжнародної торгівлі та економічного зростання в ретроспективі); 

— аналіз та синтез (під час інтеграції досліджень торгівлі та зростання у 

поле ендогенної теорії зростання); 

— абстрагування та узагальнення (за виявлення схожості застосовуваних 

пояснювальних параметрів під час емпіричного тестування впливу 

торгівлі на зростання західними вченими); 

— порівняння та аналогія (під час зіставлення отриманих економістами 

результатів та встановлення можливості їхнього використання для 

виконання аналогічних досліджень щодо іншої вибірки країн); 

— моделювання та формалізація (під час побудови авторських моделей 

механізмів впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання). 

У другому та третьому розділах застосовано більш економічні методи – 

оцінювання основних статистичних параметрів, прогнозування, порівняння 

економічних систем. Зазначимо, що дослідження загалом виконано на 

кількох рівнях: глобальному – рівень світу загалом; мезорівні – рівень 

регіонів, який у цьому дослідженні є основним для побудови гіпотез; 

мікрорівні – рівень окремої країни. Отже, під час дослідження механізмів 

міжнародної торгівлі у другому розділі нами використано макрорівень та 

мезорівень, у третьому – мікрорівень (розглядаємо економіку України). 

Серед застосовуваних у другому та третьому розділах методів 

виділимо такі: 

— спостереження (для моніторингу динаміки міжнародної торгівлі та 

світового ВВП; оцінювання тенденцій у зміні темпів зростання 

торгівлі, зміни торговельної частки у ВВП регіонів); 
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— вимірювання (у процесі створення масиву статистичної бази даних 

для подальшої емпіричної оцінки); 

— описово-аналітичний та статистико-економічний метод (під час 

побудови статистичних та аналітичних таблиць з метою порівняння 

тенденцій у впливі експортного сектора на ВВП розглянутих 

регіонів); 

— графічний (для побудови графічних зображень та для наочної 

демонстрації отриманих результатів); 

— кореляційний та регресійний аналіз (під час обчислення ступеня та 

напряму взаємовпливу економічного зростання з різними 

пояснювальними змінними, а також для оцінки коефіцієнтів 

запропонованих моделей зростання). 

Інформаційною базою дослідження є теоретичні та емпіричні праці 

закордонних та вітчизняних вчених з різних аспектів предмета дослідження, 

офіційні публікації статистичних інституцій авторитетних міжнародних 

організацій – МВФ, Світового Банку, ЮНКТАД, СОТ, ООН, а також 

статистична база Державного Комітету статистики України;  економічні 

огляди регіональної політики та економічної політики окремих держав, а 

також періодичні видання та матеріали міжнародних конференцій. 

Детальніше зупинимось на емпіричному аналізі даних. Перш, ніж 

вдатися до економетричної оцінки впливу механізмів, застосовуємо у 

дослідженні методи групування країн за певним критерієм та відповідний 

аналіз таких груп. Обчислення таких загальних економічних параметрів, як 

реальне економічне зростання, регіональний ВВП у поточних цінах, 

регіональний експорт, імпорт, ПІІ, технологічний експорт, валові внутрішні 

інвестиції, індекс умов торгівлі, людський капітал та економічне зростання 

за кордоном, дало змогу сформувати певні теоретичні припущення перед 

емпіричним тестуванням. Багато параметрів для регресії обчислено 

механічним способом, а саме – індекс відкритості, частка експорту та 



	  

	  

87 

імпорту товарів і послуг, ПІІ, валових внутрішніх інвестицій у ВВП, 

технологічного експорту у загальному експорті та інші.  

З метою встановлення сили та напряму зв’язку між визначеними 

механізмами, ми застосували кореляційний аналіз, який дав попереднє 

уявленння про домінуючі чинники впливу торгівлі на зростання, а також 

їхню взаємозумовленість. 

Оцінка статистичних параметрів і порівняння на цій основі різних країн 

та регіонів є важливим етапом у розумінні багатоаспектності предмета 

дослідження. З цією метою визначено найменше та найбільше значення 

досліджуваних параметрів, середнє значення, стандартне відхилення. 

Порівняльна характеристика регіонів світу дає змогу формувати перші 

припущення щодо характеру і сили впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання. Прогнозування економічних тенденцій та первинне 

порівняння країн здійснено за допомогою пакета обробки даних Excel. 

Завдяки обробці даних вдалося з’ясувати неоднорідний вплив міжнародної 

торгівлі на різні регіони світу. Щоправда, такий аналіз позбавлений 

аналітичності: це швидше метод констатування дійсності.  

Гіпотеза про різний ступінь впливу міжнародної торгівлі стала 

основою для формування різних моделей економічного зростання. Метод 

моделювання, застосований у праці, звичайно ж, спрощує дійсність: за 

межами розглянутих моделей опинилось багато неекономічних, проте 

вагомих, чинників. Виокремлення лише найважливіших, на нашу думку, 

чинників є необхідним кроком перед здійсненням регресійного аналізу.  

Саме здійснення регресійного аналізу за допомогою пакетів для 

обробки даних Stata і Eviews є головним і найінформативнішим методом 

нашого дослідження. Завдяки такому аналізу в другому розділі ми фактично 

здійснили верифікацію висловлених раніше припущень, а також емпірично 

підтвердили раціональність запропонованих моделей зростання. 

Методології проведення регресійного аналізу, визначення значущості 
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коефіцієнтів, уникнення поширених в економетриці проблем зі змінними ми 

присвятимо особливу увагу.   

Як уже зазначено вище, мета нашого дослідження – з’ясування 

емпіричних зв’язків між міжнародною торгівлею та економічним 

зростанням на мезорівні, тобто на рівні груп країн та інтеграційних 

об’єднань. Емпіричне тестування теоретичних припущень у 

макроекономіці, теорії зростання та політекономіці, здебільшого, 

побудовані на регресійних матрицях за країнами. Спроби встановити 

кореляцію чи каузальні взаємозв’язки між агрегованими змінними на основі 

даних однієї країни, зазвичай, неможливо узагальнити, або через 

недостатню кількість даних неможливо визначити потрібні параметри. 

Отож наша ціль реалізовується на мезорівні – рівні регіонів і інтеграційних 

об’єднань, який дає змогу формувати узагальнені висновки. 

До висновків, зроблених на основі регресійного аналізу, науковці 

ставляться зі скептицизмом. Як зазначають Я. Бхаваті та Т. Срінівасан, і 

прихильники, і опоненти глобалізації опираються на регресійні матриці, які 

мають чітку проблему специфікації, ендогенності та похибки обчислення. 

Згідно з твердженням цих науковців, регресійна оцінка за країнами не є 

достовірним джерелом інформації [63]. Надійні докази зв’язку між 

торгівлею та зростанням “можна отримати лише за допомогою методу кейс-

стадіс політичних режимів окремо взятої країни” [63, с. 19]. Кейс-стадіс, 

тим не менш, характеризується очевидною слабкістю через відсутність 

статистичної точності та через суб’єктивізм підбору фактів. Подолати цей 

недолік може компаративний кейс-стадіс. Окрім цього, Я. Бхаваті та           

Т. Срінівасан зазначають, що “регресії за країнами сильно залежать від 

періоду вибірки, кількості спостережень та обраних проксі змінних, які 

допускають сильний ступінь суб’єктивності, тобто кожен може отримати 

такі результати, як хоче ” [69, с. 18]. 

Проте саме на основі емпіричного аналізу можна робити узагальнені 

висновки і перевіряти гіпотези. Виконання такого аналізу супроводжується 
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певними, властивими економетриці, проблемами даних: каузальністю, 

ендогенністю, гетероскедастичністю, мультиколінеарністю (за умови 

застосування багатофакторних моделей), а також цілком статистичними 

перепонами – якістю та доступністю даних для всіх країнах за необхідний 

для аналізу проміжок часу.  

Проблема каузальності для цього дослідження є доволі актуальною, 

враховуючи доведений у попередніх підрозділах взаємовплив торгівлі та 

зростання. Збільшення експорту може бути результатом змін у торговельній 

політиці, інших змін у загальній економічній політиці держави чи змін у 

силах, які не пов'язані з урядовою політикою. Крім того, зростання експорту 

може бути наслідком економічного зростання, а не причиною.  

Вирішення проблеми каузальності полягає у з’ясуванні причинно-

наслідкових зв’язків між міжнародною торгівлею та економічним 

зростанням. Для встановлення каузальності можна скористатися тестом 

Грейнджера на причинно-наслідкову залежність. Ідея тесту, 

запропонованого 1969 року, проста: якщо А впливає на Б, то зміни А мають 

передувати змінам Б, однак не навпаки. Іншими словами, мають 

виконуватися дві умови: по-перше, А має впливати на прогнозування Б; по-

друге, Б не має значно впливати на прогнозування А. Якщо кожна з цих 

двох змінних робить значний вклад у прогноз іншої, то, найімовірніше, має 

існувати третя змінна, яка впливає на попередні [107]. Цей тест ми успішно 

виконали у підрозділі 2.3. 

Проблема ендогенності в регресіях спровокувала виникнення значного 

інтересу до використання інструментальних змінних. Група таких моделей 

послуговується регресорами, які впливають на відкритість, однак не 

корелюють з доходами. Використання гравітаційних моделей, як у випадку 

Дж. Франкела та П. Ромера [67], Д. Ірвіна та М. Тервіо [108], має 

позитивний результат при встановленні зв’язку від торгівлі до зростання 

шляхом ізолювання географічних компонентів відкритості,  які вважають 

незалежними від економічного зростання – кількість населення, площа, 
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протяжність і характер кордонів. Однак навіть очевидно екзогенні 

інструменти можуть мати непрямий вплив на зростання і вносити похибку в 

результати. Похибка одночасності у моделях торгівля–зростання може 

істотно впливати на наступні результати: торгівля цього періоду часу може 

залежати від майбутнього зростання через імпорт в інвестиційних цілях, а 

використання змінних з часовим лагом не зможе цілковито компенсувати 

похибку дослідження.  

Інструментарій лагів чи інших економічних індикаторів не має 

адекватної альтернативи, якщо, відповідно, відкритість корелює або певні 

показники впливають на зростання настільки ж, наскільки торгівля. Автори 

Д. Доллар та А. Крей пропонують визначати регресію у перших різницях 

показників та з урахуванням лагів [69]. Проте проблема одночасності може 

розтягнутися на доволі тривалі періоди. Автори Дж. Франкел та П. Ромер, 

як альтернативу, пропонують географічні індикатори [67], які, однак, 

критикують за високий ступінь кореляції як з доходом, так і з торговельною 

часткою. 

Багатофакторність рівняння продукує проблему мультиколінеарності, 

сутністю якої є те, що одна з пояснювальних змінних може бути зображена 

у вигляді комбінації решти змінних. У нашому випадку такими змінними 

можуть бути ПІІ, експорт товарів і послуг. Наприклад, експорт залежить від 

індексу відкритості, умов торгівлі, опосередковано – людського капіталу 

тощо. Якщо залежність від двох останніх чинників може і не бути 

статистично значущою, то залежність від відкритості – ключова. Тому у 

рівнянні регресії ми одночасно не використовуємо показників експорту та 

відкритості. Щодо ПІІ, то вони, передусім, залежні від більш фінансових 

умов, які в модель не включені. Ще одним способом уникнення 

мультиколінеарності вважаємо застосування часток усіх економічних 

параметрів, а не абсолютних величин. Застосування абсолютних величин 

виправдане лише у випадку логарифмування, що й було здійснено для 

економіки України при заміні показника економічного зростання 
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абсолютною величиною ВВП на душу населення за паритетом купівельної 

спроможності. 

Можливістю врахувати ті показники, які сильно корелюють з 

регресантом, статистично недоступні чи ті, які неможливо виміряти, є 

включення в емпіричні моделі похибки u. Проте ми в дослідженні 

припускаємо, що така похибка є приблизно рівною нулю, оскільки 

позитивні та негативні чинники впливу взаємно нівелюються. 

Нарешті, точаться дебати щодо точності результатів досліджень. 

Головною причиною суперечливих поглядів економістів є різне окреслення 

предмета дослідження. Деякі автори концентрують дослідження на 

каузальному взаємозв’язку між такими змінними, як зростання торгівлі чи 

прямих іноземних інвестицій та збільшення темпів зростання (або між 

зростанням економіки і зростанням торгівлі та інвестицій), незважаючи на 

природу змін в цих економічних змінних. Однак, здебільшого, науковці 

акцентують увагу на впливі зміни політики уряду на економічне зростання. 

У цьому випадку досліджується відкритість та економічна стратегія. 

Розбіжності у поглядах вчених часто трапляються через різне 

розуміння термінів. Загалом, огляд найважливіших і найвпливовіших 

досліджень у цій галузі засвідчує, що головні розбіжності виявляються у 

розумінні поняття “відкритість”. Наприклад, Ф. Родрігез та Д. Родрік 

фокусують увагу на зв'язку між зростанням і відкритістю торгівлі, а сама 

відкритість проявляється у політичних перепонах у міжнародній торгівлі. 

Автори вважають рівень імпортних мит і ступінь жорсткості нетарифних 

бар'єрів найбільш адекватним індикатором відкритості торгівлі. На їхню 

думку, звичайний середній тариф, зважений за обсягом імпорту, недооцінює 

жорсткість високих тарифів через малий обсяг імпорту. Наприклад, 

“відкритість” у вузькому значенні може включати лише відсутність 

імпортних та експортних тарифів чи субсидій, нетарифних обмежень, а у 

широкому – політику обмінного курсу, внутрішні податки та субсидії, 
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умови конкуренції, освітню політику, характер правової системи, форму 

правління, природу інституцій [61].  

Те, що багато економістів вважає адекватною мірою відкритості, 

упереджене тісними зв’язками з рівнем доходу. Наприклад, визначення 

відкритості через відношення суми експорту та імпорту до ВВП є, 

очевидно, функцією рівня зростання економіки: і чисельник, і знаменник 

пов’язані зі зростанням ВВП. 

Проблема серед українських та російських економічних шкіл часто 

полягає в ототожненні двох понять, які позначаються одним словом –  

“відкритість”. Найчастіше це поняття вживають для відображення 

ліберальної, на противагу протекціоністській, політики. Однак часто цю 

економічну категорію використовують для позначення частки суми 

експорту та імпорту у ВВП. У нашому дослідженні ми розмежовуєм ці 

категорії, позначаючи останнє поняття словосполученням “індекс 

відкритості”, який, на нашу думку, точніше відображає сутність, в основі 

якої лежать математичні обчислення. 

Різниця в якості та деталізованості даних є іншою причиною 

розбіжностей висновків. Дослідники зв’язку між торгівлею та зростанням 

серед країн, що розвиваються, мають проблему з інформацією навіть щодо 

рівня захисту імпорту, отож часто орієнтуються на кейс-стадіс. 

Економетричний аналіз, на противагу, який базується на квантифікованій 

інформації, дозволяє генералізацію, проте обмежений проблемою 

порівнюваності доступних даних. 

Загалом, як зазначають самі дослідники, на економетричних моделях 

важко формувати будь-які чіткі висновки, оскільки кожен вчений 

використовує власну техніку в економетриці. Ще один чинник, який стоїть 

на заваді однозначним висновкам, – це те, що економічне зростання не 

ґрунтується суто на торгівлі і торговельній політиці. Ще варто враховувати 

такі чинники, як бажання приймати прямі іноземні інвестиції, утримувати 

ринкові валютні курси, здійснювати контроль над грошовою масою, 
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уникати бюджетного дефіциту та корупції, а також контролювати 

монополію фірм та галузей. 

Тестування багатофакторної моделі ускладнене проблемою значущості 

змінних. Статистично значущим вважаємо 10 %-у ймовірність похибки при 

відхиленні гіпотези про рівність коефіцієнта нулю. В іншому випадку, через 

великий розхил даних за роками, існує вірогідність рівності нулю 

усередненого показника. 

Завдання нашого емпіричного дослідження – максимально повно 

врахувати різні аспекти впливу торгівлі на економіку: безпосередньо 

зовнішні прояви, які супроводжують торговельні потоки (наприклад, ПІІ) та 

зміни внутрішніх детермінантів, каталізовані зовнішнім впливом (валові 

внутрішні інвестиції, людський капітал).  

 

2.1. Аналіз динаміки міжнародної торгівлі та економічного 

зростання в країнах світу упродовж 1980–2012 рр. 

Гіпотеза щодо різних моделей механізмів впливу міжнародної торгівлі 

на економічне зростання держав у цьому підрозділі піддається верифікації 

шляхом економетричного аналізу на рівні регіонів. Проте перед 

безпосереднім тестуванням вважаємо за необхідне проаналізувати сучасні 

світові тенденції в міжнародній торгівлі та економічному зростанні.  

Торгівля, інвестиції та міграція доволі активно зростають упродовж 

останніх 200 років. До 1820 року, за даними дослідження А. Меддісона, 

експорт як відсоток загального виробництва зріс лише на один відсотковий 

пункт від загальної вартості світового виробництва, порівняно з попереднім 

століттям. До 1870 року з появою залізниці, зменшенням тарифів та інших 

торговельних обмежень, торгівля зросла на 5 відсотків світового 

виробництва. До 1929 року близько 9 % світового ВВП експортували. 

Велика депресія та гостре зростання протекціонізму у 1930-х роках 

зменшили експорт до менш, ніж 7 % світового ВВП. З 1950 року світова 
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торгівля як елемент світового виробництва почала активно зростати. 

Упродовж 1952–1992 рр. світовий ВВП збільшився у п’ять разів, а експорт – 

у десять, досягши 14 % ВВП світу 1992 року [109]. 

Міжнародна торгівля за останні півстоліття стала важливим чинником 

економічного зростання для багатьох країн. Згідно з даними Світової 

організації торгівлі (СОТ) та ЮНКТАД, обсяги міжнародної торгівлі, яку 

вимірюють обсягом експорту в поточних цінах, зросли з 58 млрд 1948 р. до 

18 401 млрд дол. США 2012 р. [110; 111]. Найбільший стрибок у тенденції 

простежується з 1970–1980-х років, коли розмаху набув процес глобалізації.  

Якщо усереднити ці показники, то виходить, що в середньому експорт 

за останні сорок років зростав темпом у приблизно 6 % на рік, а світовий 

ВВП – усього лише 1 %. 

За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), за тридцять років 

ВВП світу збільшився у понад шість разів: з 10 711 млрд дол. США (1980)  

до 71 707 млрд дол. США (2012). За цей час обсяги міжнародної торгівлі 

збільшилися з 2 285 млрд (1980) до 22 432 млрд дол. США (2012) [112]. 

Тобто, вартісний обсяг світової торгівлі зріс у 9,81 раза, перевищивши 

таким чином масштаби зростання ВВП світу.  

Аналізуючи період від початку стрімкої глобалізації, тобто з 1980-го 

року, і до сьогодення, можна простежити, що падіння світової торгівлі 

спричиняло падіння ВВП світу, і навпаки (див. додаток А). Найпомітніше 

це на прикладі кризи 2008–2009 років. Різке скорочення обсягів торгівлі 

позначилося на істотному зниженні світового ВВП (рис. 2.2).  

Роками, коли світова торгівля досягала найнижчих показників (усього 

354 млрд, 472 млрд і 159 млрд дол. США) були, відповідно, роки кризи – 

1989, 1993 і 2009 роки. Зазначимо, що у посткризові роки обсяги торгівлі 

одразу ж поверталися попереднього рівня. Наприклад, 2010 року світовий 

експорт вже становив 18 956 млрд, практично досягши докризового 

показника 2008 року у 19 826 млрд дол. США [110; 112]. Отже, торгівля 
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доволі швидко реагує на кризові явища у світовій економіці, проте так само 

швидко й відновлюється. 

 

 
Рис. 2.2. Динаміка зростання міжнародної торгівлі і світового ВВП, у % до 

попереднього року (побудовано автором за даними [110]) 

 

Щодо рівня світового ВВП, то найбільша рецесія спостерігалась у 

1982–1983 рр. [112]. Найнижчої фази економічного циклу світова економіка 

досягла 2011 року, знизивши темп свого зростання, порівняно з попереднім 

роком, у дев’ять разів, проте вже 2012 року спостерігалось стрімке 

відновлення. 

Якщо ж аналізувати короткотерміновий період, то амплітуда коливань 

є значно більшою і зумовлена, здебільшого, світовою економічною кризою. 

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, після різкого обвалу в 

2008–2009 роках і швидкого відновлення 2010 року темпи зростання 

товарної торгівлі знизилися лише до 5 % 2011 року і до менш ніж 2 % – 

2012 року [110], причому це зниження торкнулося всіх країн – і розвинених, 

і країн з перехідною економікою, і країн, що розвиваються. 
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Саме збільшення частки країн з перехідною економікою та країн, що 

розвиваються, у глобальному ВВП є найпомітнішою зміною у світовій 

економіці. З початком глобальної економічної та фінансової кризи ця 

тенденція навіть посилилася, оскільки темпи зростання в країнах, що 

розвиваються, упродовж 2008–2009 рр. сповільнилися не настільки сильно і 

відновилися потім швидше, ніж у розвинених країнах. Як наслідок, частка 

розвинутих країн у глобальному ВВП знизилася з 79 % 1990 року до 

приблизно 60 % 2012 року, тоді як відповідний показник для країн, що 

розвиваються, збільшився за той же період у понад два рази – з 17 % до     

36 % [113]. Здебільшого ці зміни мали місце в період після 2004 року. Проте 

тенденції і процеси в економіці розвинених країн, як і раніше, здійснюють 

значний вплив на економічне зростання в країнах, що розвиваються. 

Зокрема, прискорення темпів зростання в країнах, що розвиваються, та в 

країнах з перехідною економікою у 90-ті роки минулого століття, і, 

насамперед, у період 2003–2007 рр., було пов'язане зі збільшенням частки 

міжнародної торгівлі в структурі їхнього сукупного попиту. 

У поєднанні зі сприятливими зовнішніми економічними умовами, які 

характеризувалися, зокрема, збільшенням обсягів імпорту Сполученими 

Штатами і рекордно високими цінами на сировинні товари (насамперед 

упродовж останніх п'яти років перед початком кризи), орієнтація на 

зовнішні ринки країн, що розвиваються, сприяла економічному зростанню. 

Ця тенденція відображає вищий ступінь стійкості попиту на сировинні 

товари, передусім енергоресурси та продовольство, а також низьку 

еластичність попиту на ці товари в розвинених країнах.  

Тенденції в динаміці умов торгівлі, однак, свідчать і про наростання 

відмінностей поміж групами країн, що розвиваються, протягом останніх 

кількох років. З 2002 року країни, що розвиваються, у яких в загальному 

товарному експорті висока частка нафти, мінеральних продуктів і продукції 

видобувних галузей, найбільшою мірою виграли від того, що ціни на 

сировину були вищими, ніж ціни на промислові товари [114]. Оскільки 
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більшість цих країн розміщені в Африці, Латинській Америці чи       

Західній Азії, це сприяло тому, що значною мірою покращилися умови 

торгівлі цих регіонів. У тих країнах, де паливо є найбільшою статтею 

загального експорту, індекс умов торгівлі зріс за період 2002–2011 років у 

понад два рази [114].  

У Східній та Південно-Східній Азії умови торгівлі погіршилися. Це 

частково обумовлено зростанням цін на імпортну сировину, проте важливу 

роль відіграло і зниження цін на продукцію обробної промисловості, яку 

вони експортують [114]. 

З 2002 року країни, що розвиваються, які мають високу частку нафти та 

мінеральних ресурсів у загальному експорті, отримали найбільші вигоди за 

рахунок високих цін на сировину, порівняно з товарами вторинної 

переробки. У тих країнах, де паливні ресурси є найбільшою статтею 

експорту, індекс умов торгівлі зріс більш, ніж удвічі з 2002 р. по 2011 р. 

[114; 115].  

На противагу цьому, країни, що розвиваються, в експорті яких є значна 

частка мануфактурних товарів, як от багато країн Південної та Південно-

Східної Азії, відчули суттєве погіршення умов торгівлі. Це відбулося 

частково через зростання вартості сировинного імпорту і зниження цін на 

експорт вторинної продукції з країн, що розвиваються, порівняно з 

розвинутими країнами. Проте можлива і взаємна нейтралізація впливу умов 

торгівлі. У Мексиці, Росії та Саудівській Аравії, де паливні ресурси є 

найбільшою статтею експорту, зростання цін на енергоносії компенсувало 

негативний вплив падіння цін на експорт промислової продукції і/чи 

зростання цін на імпортовані товари, зберігши відносно стабільний темп 

економічного зростання [114; 115]. Однак, ці тенденції демонструють паузу 

або певну зворотність тренду у розвитку країн, що розвиваються. Крім 

цього, зростання цін на нафту погано позначається на економіці світу 

загалом, оскільки таке зростання відразу впливає на сукупні видатки у 
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країнах–імпортерах, тоді як збільшення видатків у країнах–експортерах, 

зазвичай, супроводжується певним часовим лагом. 

У значній кількості перехідних економік та у країнах, що 

розвиваються, вклад чистого експорту в економічне зростання з початку 

кризи відчутно зменшився. Він був близьким до нуля в період                   

2010–2012 років у Азії та Африці, а в Латинській Америці та перехідних 

економіках навіть негативним [115]. На противагу цьому, він істотно зріс в 

ЄС, де обсяг експорту збільшився на більшу величину, ніж імпорт. Однак 

внесок чистого експорту в економіку ЄС лише частково компенсував 

негативні наслідки зменшення внутрішнього попиту.  

Незважаючи на зниження частки розвинутих країн у міжнародній 

торгівлі, вони все ж залишаються ключовими гравцями, хоча  очевидно, що 

сповільнення економічного зростання в країнах ОЕСР знижує попит цих 

країн на продукцію решти світу. Слабкий зовнішній попит з розвинутих 

країн та посилення глобальної невизначеності економічних трендів 

спричинили також зниження експорту, передусім мануфактурного, у 

країнах з перехідною економікою та тих, що розвиваються. 

Отже, темпи зростання торгівлі, залежно від країни, істотно впливають 

на темп зростання економіки: динаміка цих показників, зазвичай, рухається 

в одному і тому ж напрямі. Цей зв’язок діє і у зворотньому напрямі. Проте 

торговельна частка, як локомотив зростання ВВП, не є однаковою для всіх 

регіонів.  

За даними ЮНКТАД (рис. 2.3) [113; 115], найбільша частка експорту у 

ВВП спостерігається у країнах, що розвиваються, і сягає близько 30 %. 

Значною вона є також у країнах з перехідною економікою, причому 

тенденція є доволі стрімкою з 1990-х років, проте дещо уповільнилась з 

2002-го року. Розвинуті ж країни, починаючи з 1970-го року, мають 

практично незмінну частку експорту у ВВП [115]. 
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Рис. 2.3. Частка експорту у ВВП у різних за ступенем розвитку групах країн 

(побудовано автором за даними [113; 115]) 

 

Очевидно, що торгівля впливає на країни по-різному. Графік 

експортної складової у різних за ступенем розвитку країнах є першим 

індикатором цього факту. Проте такі тенденції можуть істотно відрізнятися, 

якщо до уваги брати детальнішу класифікацію країн – наприклад, за 

географічними регіонами. Для деяких регіонів з високим ступенем 

інтеграції та сильною залежністю від зовнішніх ринків такий вплив є доволі 

значним.  

Щоб виявити регіони з найбільшою залежністю від 

зовнішньоторговельного чинника, а також механізми, що діють на країни 

цих регіонів, виконаємо поетапно таке дослідження: 

1. Обчислимо регіональний експорт шляхом сумування обсягів 

експорту країн, які входять до нього.  

2. Обчислимо регіональний ВВП у поточних цінах аналогічним 

методом.  

3. Визначимо частку експорту у ВВП регіонів.  

4. Визначимо темп регіонального реального економічного зростання на 

основі даних щодо ВВП у постійних цінах за паритетом купівельної 

спроможності.  
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5. Обчислимо коефіцієнт кореляції між часткою експорту у ВВП 

регіонів та їхнім реальним економічним зростанням.  

Дослідження охоплює період з 1993 р. до 2012 р. і розраховане за 

даними Світового банку (World Development Indicators). Такі обчислення 

даватимуть змогу окреслити набільше залежні від торгівлі регіони. Аналіз 

на мезорівні буде орієнтиром для подальшого аналізу на рівні окремих 

країн. 

Передусім необхідно виокремити географічні та економічні регіони. 

Способів районування є чимало. Однак найрозповсюдженішим вважають 

принцип, за яким виокремлює регіони ООН [116]. Крім того, доцільно 

проаналізувати регіональні економічні об’єднання, країни яких мають 

високий ступінь залежності одна від одної. Для аналізу ми оберемо такі 

регіони:  

— Близький Схід (13 країн);  

— Східна Азія (5 країн); 

— Південно-Східна Азія (8 країн);  

— Південна Азія (3 країни);  

— Співдружність Незалежних Держав (10 країн);  

— Латинська Америка (12 країн);  

— Північноамериканська зона вільної торгівлі (3 країни);  

— Європейський Союз (28 країн);  

— Північна Африка (5 країн). 

Дослідженням ми охопимо 87 країн. Однак не всі країни, що 

географічно належать до того чи іншого регіону чи об’єднання, увійшли до 

вибірки. 

Виняток становлять ті країни, у яких відсутні потрібні економічні 

параметри впродовж тривалого періоду – зазвичай, це найменш розвинуті 

країни Азії, Латинської Америки та Карибського басейну. Лише три 

найменш розвинуті країни увійшли до вибірки, враховуючи їхню 

регіональну значимість (Афганістан, Лаос, Камбоджа). Крім того, деякі 
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країни належать водночас до кількох регіонів. Наприклад: Мексика є 

частиною Латинської Америки та НАФТА; Іран географічно є частиною і 

Південної Азії, і Близького Сходу; а Єгипет – Близького Сходу і Північної 

Африки тощо. Ми вважаєм за потрібне визначати країну лише за одним з 

регіонів (перелік країн вибірки за регіонами подано у додатку Б). 

Отже, ті країни, які не потрапили в дослідження є або найменш 

розвинутими країнами, або доволі віддаленими від торговельних партнерів, 

або настільки малими за розміром, що істотно не впливають на регіональну 

торгівлю. 

Серед розглянутих країн, згідно з класифікацією Статистичного 

підрозділу ООН, 31 країна є розвинутою, а 56 – тими, що розвиваються, 

причому 3 з них – найменш розвинуті країни [117]. 

Важливим під час дослідження є зведення даних щодо експорту та 

ВВП до однакових часових меж, оскільки дані щодо економічних 

показників для деяких років відсутні. Для СНД немає даних за 1993 рік, для 

Естонії – до 1995 року. Обсяг експорту для Люксембургу доступний лише з 

1999 року. Щодо ВВП, то немає даних про ВВП Північної Кореї, М’янми. 

Для Іраку ВВП доступний з 1997 р., Афганістану – з 2001 р. Немає даних 

про ВВП 2011, 2012 років для Бахрейну, а для Лівії ще й 2010 року [118; 

119; 120].  

Виходячи з розрахунків у поточних цінах, доволі стабільними 

регіонами, з економічної точки зору, є Східна Азія, НАФТА,             

Північна Африка. Для цих регіонів характерний відносно невисокий розхил 

у темпах економічного зростання у відсотках до попереднього року, що є 

свідченням допустимої волатильності валютних курсів та експортних 

доходів у цих країнах. 

Позитивне зростання спостерігали останніми роками у Південно-

Східній Азії. Країни цього регіону навіть під час кризи зберегли позитивний 

приріст ВВП. Стосовно інших регіонів, то упродовж 2010–2011 рр. високі 

темпи зростання демонструють регіон СНД, Східна та Південно-Східна 
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Азія, Латинська Америка. Проте їх можна пояснити значним відносним 

спадом 2009 року.  

За аналізований період у темпі економічного зростання до найнижчої 

межі опустився регіон Близького Cходу – -65 %, порівняно з попереднім 

роком. У цьому ж році досягнуто рекордної частки експорту у ВВП регіону 

– 119 % до попереднього року (про це йтиметься нижче), що є свідченням 

високої залежності регіону від світової кон’юнкутури, а наслідком такої 

залежності є істотна волатильність та непередбачуваність. 

Розглянуті економічні та географічні регіони 2012 року мали широкий 

спектр темпів економічного зростання, порівняно з попереднім роком: від -

65 % на Близькому Сході, -5,8 % у ЄС-28, -1,4 % у Південній Азії до 

помірних майже 7 % у Східній та Південно-Східній Азії, понад 6 % у СНД, 

4,2 % у Північній Америці (НАФТА) та 4,7 % у Північній Африці. 

Інфляційний ефект та курсові коливання значною мірою спотворюють 

фактичне зростання регіонів. Реальний ВВП зростав і падав значно 

нижчими темпами, про що йтиме мова нижче. 

Можна припустити, що залежні від експорту та кон’юнктури світових 

ринків країни мають вищу амплітуду коливань темпів економічного 

зростання. Для більшості країн, що розвиваються, частка експорту у ВВП є 

дуже високою, отож економіки таких країн сильно відчувають флуктуації у 

доходах від експорту. Волатильність експортних доходів позначається на 

економічному зростанні. Чим більша концентрація експорту, тим сильніша 

залежність економічного зростання від міжнародної торгівлі.  

Частку екпорту регіону в загальному ВВП наведено у таблиці 2.1.  

Дані щодо частки експорту у ВВП для більшості регіонів перевищують 

15–20 %. Для регіону Близького Сходу, СНД, Південно-Східної Азії і, що 

цікаво, для країн теперішнього складу ЄС цей показник, починаючи з      

1993 року, не опускався нижче 20 %.  
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Таблиця 2.1  

Частка експорту у ВВП регіонів, % 

(обчислено та складено автором за даними [118; 119]) 
Рі
к 

Бл
из
ьк
ий
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д 

С
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а 
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я 

П
ів
де
нн
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ка
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Є
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-2
8 

П
ів
ні
чн
а 

А
фр
ик
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1993 22,1 12,6 43,5 8,4  10 8,8 20,7 17,6 
1994 24,5 12,8 47,1 8,4 17,4 9,8 9,3 22,2 18,6 
1995 23,6 13,2 49,7 9 22 9,1 10,4 23,7 19,6 
1996 25,1 13,9 47 9,2 24,5 9,3 10,6 24,1 19,7 
1997 25,6 15,5 51,4 9 23,8 9,5 10,9 25,5 18,9 
1998 19,5 16,1 68,5 8,5 28 8,9 10,4 25,7 14,8 
1999 22,9 15,2 65,8 8,4 36,8 10,9 10,3 25,7 16 
2000 28,3 16,6 71,7 9,4 41 12,2 10,9 28,9 21,8 
2001 28,2 16,4 66,4 9,3 34,9 12,9 9,9 28,8 20,2 
2002 28 17,9 63 9,9 33,2 16,3 9,2 28,2 21,4 
2003 29,9 19,7 65,8 10,1 34,2 17,5 9,2 27,6 24,6 
2004 32,5 22,4 70,5 11 34,5 19,2 9,7 28,5 28,4 
2005 35,3 24,6 72,2 12,2 34,4 19,4 10,1 29,5 34,2 
2006 36,3 27,6 71,06 12,8 33,2 19,4 10,7 31,2 35,7 
2007 36 29,1 66,8 12,1 30,5 18,2 11,2 31,5 34,7 
2008 39,4 28,6 66 15,4 32,1 18,1 12,1 32,4 37 
2009 31,9 22,4 54 11,98 27,5 14,3 9,9 28,1 25,5 
2010 34,1 25,4 56,8 13 29,2 14,2 11,5 31,9 22,8 
2011 38,7 25,6 58 15,6 31,5 16,1 12,7 34,5 24,7 
2012 119,1 25 55 15,3 30,1 16,2 12,7 34,9 23,3 

 

Частка експорту у ВВП Близького Сходу 2012 року сягнула 119,1 %, 

що є історичним максимумом. Поступове збільшення частки 

спостерігається з 2003 року; високим було співвідношення 2008 року. За 

2011–2012 рр. співвідношення зросло з 38,7 % до 119,1 %. Небезпека такої 

залежності полягає, насамперед, у волатильності експортних доходів, 

можливості розвитку інфляції або є наслідком суттєвої девальвації. З іншого 

боку, регіон миттєво може відчути економічне пожвавлення, яке, однак, 

буде короткотерміновим. 

Регіон Східної Азії має відносно незначну частку експорту у 

загальному ВВП, яка ледь перевищує 20 % з 2004 року. Цей показник для 

регіону коливається впродовж останніх 10 років у межах 18–29 %, хоча, 
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наприклад, для економіки Китаю, яка входить у цей регіон, аналогічний 

показник за 2004–2008 рр. перевищив 30 %. Тобто, на рівні окремих країн 

експортна складова є більш значущою, ніж у регіоні загалом. Регіон 

Південної Азії має ще менші співвідношення – в межах 10–15 % упродовж 

останніх 20-ти років. 

Стабільно високу частку експорту в ВВП спостерігаємо в регіоні 

Південно-Східної Азії: від 44  % до 72%. Щоправда, за останні чотири роки 

відбувається зменшення експортної складової у ВВП.  

Середній показник співвідношення експорту до ВВП не перевищує    

14 % для країн Латинської Америки. Ще менша залежність економіки від 

експорту в межах зони вільної торгівлі між США, Канадою та Мексикою: 

9–13 %.  

Економіка Північної Африки, окремі країни якої – експортери нафти, 

більше залежала від експорту у 2004–2008 рр., ніж сьогодні. Частка 

експорту зменшилась з 37 % (2008) до 25 % (2009). 

Для СНД експорт є важливим компонентом економічного зростання, 

оскільки насамперед у цьому регіоні доходи експортерів є ключовим 

механізмом впливу на економічне зростання. Починаючи з 1999 року, 

співвідношення експорту до ВВП перевищує 30 %, а у 2000 р. цей показний 

був найвищим – 41 %.  

Для ЄС-28 експорт становить у середньому 25 % ВВП, причому з    

2006 р. ця тенденція є висхідною. Це співвідношення на 2012 рік становило 

35 %. 

Загалом, частка експорту є високою у країнах-експортерах нафти, 

експортоорієнтованих країнах Південно-Східної Азії, перехідних 

економіках СНД, а також у розвинутих економіках Європейського Союзу, 

для яких відсутні будь-які торговельні бар’єри, що підтверджує висловлену 

нами гіпотезу у підрозділі 1.3.  

Динаміку частки експорту у ВВП аналізованих регіонів представлено 

на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Динаміка частки експорту у ВВП регіонів та об’єднань 

(побудовано на основі обчислень автора за даними [118; 119]) 

 

Графік динаміки частки експорту демонструє тенденції зміни ступеня 

впливу торгівлі на економіку. З метою групування регіонів світу щодо 

їхньої залежності від міжнародної торгівлі, пропонуємо розроблену нами 

класифікацію (табл. 2.2). Критерії залежності – слабка, помірна і значна – 

виокремлені відносно кількості періодів у конкретному регіоні, яким 

відповідала зазначена градація.  
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Таблиця 2.2 

Класифікація регіонів за ступенем залежності  

від міжнародної торгівлі (розроблено автором) 

Період Слабка залежність (< 
20 %) 

Помірна залежність (20 
% < * < 30 %) 

Значна залежність (> 
30 %) 

1993–2000 
рр. 

— Східна Азія 
— Південна Азія 
— Лат. Америка 
— НАФТА 
— Північна 
Африка 

— Близький Схід 
— СНД 
— ЄС 

— Південно-
Східна Азія 

2001–2008 
рр. 

— Південна Азія 
— Лат. Америка 
— НАФТА 

— Східна Азія 
— Північна 
Африка 

— Південно-
Східна Азія 

— Близький Схід 
— СНД 
— ЄС 

2009–2012 
рр. 

— Південна Азія 
— Лат. Америка 
— НАФТА 

— Східна Азія 
— Північна 
Африка 

— СНД 

— Південно-
Східна Азія 

— Близький Схід 
— ЄС 

 

Стабільно слабка залежність спостерігається у регіонах Південної Азії, 

Латинської Америки та НАФТА, стабільно значна – у регіоні Південно-

Східної Азії. Економічна криза знизила з значної до помірної залежність 

СНД від міжнародної торгівлі (окремо для Росії залежність залишилась 

дуже високою). Сьогодні перелік регіонів, до яких входять країни з великою 

кількістю епізодів значної залежності від експортних доходів, виглядає так: 

Південно-Східна Азія, Близький Схід, ЄС.  

Щоб визначити ступінь взаємозалежності економіки регіону та обсягів 

експорту, обчислимо коефіцієнт кореляції між зростанням ВВП регіону за 

паритетом купівельної спроможності у постійних цінах 2005 року,  

обчислених на основі даних ЮНКТАД [120], та часткою експорту в 

регіональному ВВП (табл. 2.3). Те, що однією змінною в обчисленнях є 

ВВП у постійних цінах за паритетом купівельної спроможності, дає змогу 

нівелювати той вплив, який має просте підвищення цін на експортну 

продукцію на зростання економіки.  
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Таблиця 2.3 

Коефіцієнт кореляції між зростанням реального ВВП  

та часткою експорту в ВВП регіонів  

(складено за обчисленнями автора) 

Регіон Коефіцієнт кореляції 

Близький Схід 66,24% 

Східна Азія 53,14% 

Південно-Східна Азія 89,33% 

Південна Азія 11,67% 

СНД 76,56% 

Латинська Америка 50,83% 

НАФТА 91,29% 

ЄС-28 32,51% 

Північна Африка 23,98% 

 

Незважаючи на те, що експорт займає різні частки у ВВП регіонів, 

ступінь взаємовпливу ВВП і експорту є позитивним і дуже сильним скрізь, 

та  найвищим у Південно-Східній Азії, на території Близького Сходу, СНД, 

Північноамериканської зони вільної торгівлі. Зазначені регіони належать до 

групи регіонів, у яких спостерігається чимала кількість епізодів значної 

залежності від міжнародної торгівлі, проте це не стосується регіону 

НАФТА, для якого характерна стабільно слабка залежність.  

На мезорівні, на нашу думку, варто також дослідити тенденції у 

фактичному економічному зростанні регіонів і зміні експорту. Графік, що 

демонструє щорічну зміну певного показника, не відображає загальної 

тенденції. Лінія тренду ж показує напрям, у якому варто очікувати наступне 

значення, отож до історичних показників додамо також лінію прогнозу. 

 На рис. 2.5 зображено зміни в обсязі експорту для регіонів Азії. Для 

всіх регіонів тренд є висхідним. Коливання обсягів експорту у відсотках до 

попереднього року було синхронним загалом для континенту і відображало 
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загальносвітові тенденції. Істотне падіння відбулося в час азійської кризи 

1997 року та світової економічної кризи 2008 року. 

	  
 Рис. 2.5. Коливання обсягів експорту у % до попереднього року в Азії 

(обчислено і побудовано автором за даними [119]) 

 

Нижче наведено темпи реального економічного зростання регіонів Азії 

(рис. 2.6.). Позитивний прогноз очікується для Східної та Південно-Східної 

Азії. Для цих регіонів частка експорту у ВВП є дуже різною, отож важко 

відстежити якусь залежність. Та очевидно, що для регіону Південно-Східної 

Азії, в якому темп економічного зростання рухається висхідною 

траєкторією, експортний сектор є локомотивом зростання.  

На рис. 2.7 розглянуто інтеграційні об’єднання. Доволі стабільними є 

об’єднання НАФТА та ЄС, тоді як зростання експорту в СНД має більш 

високу амплітуду коливань. 

Реальне економічне зростання за останні 18 років було тенденцією для 

СНД, тоді як на території НАФТА та ЄС тенденція була низхідною          

(рис. 2.8). За досліджуваний період для СНД також притаманні найвищі 

коливання обсягів експорту при загальному збереженні висхідної 

траєкторії. 
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Рис. 2.6. Тенденції економічного зростання в Азії (обчислено і побудовано 

автором за даними [120]). 

 
Рис. 2.7. Коливання обсягів експорту у % до попередньго року в 

інтеграційних об’єднаннях (обчислено і побудовано автором за даними 

[119]) 



	  

	  

110 

  

 

 

Рис. 2.8 Тенденції економічного зростання в інтеграційних об’єднаннях 

(обчислено і побудовано автором за даними [120]) 

 

Для Північної Африки та Латинської Америки графік зростання обсягів 

експорту, судячи з траєкторії лінійного тренду за останні двадцять років, є 

практично незмінним і дещо низхідним (рис. 2.9). Більші коливання 

характерні для Північної Африки. Щодо реального економічного зростання, 

активного піднесення в розглянутих регіонах не спостерігається (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.9. Коливання обсягів експорту у % до попереднього року у 

Латинській Америці та Північній Африці (обчислено і побудовано автором 

за даними [119]) 
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Рис. 2.10. Тенденції економічного зростання в Латинській Америці та 

Північній Африці (обчислено і побудовано автором за даними [120]) 

 

З аналізу лінійних трендів обсягу експорту регіонів можемо зробити 

важливий висновок: для всіх розглянутих територіальних та економічних 

об’єднань тренд не є однорідним. Висхідним він є для Азіатського 

континенту та СНД. Для СНД також спостерігається сильна висхідна 

тенденція до реального економічного зростання. Серед регіонів Азії 

зростання характерне для Південно-Східної та Східної Азії. 

Такий аналіз на мезорівні свідчить про неоднаковий вплив міжнародної 

торгівлі на зростання економіки у різних частинах світу, а отже й про 

домінування специфічних для кожного регіону механізмів впливу торгівлі 

на економічне зростання, емпіричне дослідження яких і є завданням 

наступного підрозділу. 

 

2.3. Статистична характеристика головних параметрів впливу 

міжнародної торгівлі на економічне зростання  

Різна реакція темпів економічного зростання на зміну обсягів експорту 

в регіонах є свідченням того, що не існує єдиної моделі впливу міжнародної 

торгівлі на економічне зростання. Для різних регіонів і груп країн ступінь 

впливу, а також механізми відрізняються. Емпіричне тестування впливу 

різних показників на економічне зростання є важливим кроком для вибору 

правильної економічної політики та розуміння тих механізмів зростання, які 

притаманні тому чи іншому регіону.  
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Припустімо, що для Близького Сходу, де є сильна залежність доходів 

країни від цін на нафтопродукти, та для СНД домінуючими будуть механізми 

монетарної моделі; для країн Південно-Східної Азії, які є успішними 

імітаторами, – технологічної, а інтеграційної – для ЄС та, можливо, об’єднання 

НАФТА. Тестування приналежності регіонів до певної моделі механізмів 

здіснюватимемо за комплексною моделлю, яку ми розробили у підрозділі 1.3. 

Теоретичне підґрунтя включення в емпіричну модель економічного зростання 

перелічених вище механізмів подано у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4  

Теоретичні підстави включення різних змінних  

в емпіричні моделі зростання (розроблено автором) 

Змінна Теоретичне підгрунтя 
Експорт товарів і 
послуг (X) 

За кейнсіанською теорією, зростання експорту призведе до зростання 
доходу чи ВВП, оскільки у формулі обчислення ВВП за видатками цей 
показник зі знаком “+” 

Імпорт товарів і 
послуг (M)  

За кейнсіанською теорією, зростання імпорту призведе до зменшення 
доходу чи ВВП, оскільки у формулі обчислення ВВП за видатками цей 
показник зі знаком “-”. Проте, якщо в імпорті переважають капітальні 
товари або товари, призначені для подальшої переробки, то це може 
позитивно позначитись на економічному зростанні 

ПІІ (FDI) Притік додаткових ресурсів з-за кордону у різні сектори економіки 
збільшить виробництво товарів та послуг, а, отже, і ВВП 

Індекс умов торгівлі 
(TT) 

Зростання індексу умов торгівлі означає підвищення вартості одиниці 
експорту, тобто додаткову експортну виручку і зростання ВВП 

Людський капітал 
(HC) 

Неокласична теорія, окрім праці та капіталу, включає у формулу 
виробництва ще й людський капітал як більш ефективний рушій 
зростання. За ендогенною теорією зростання, збільшення людського 
капіталу за рахунок збільшення років навчання призведе до зростання 
економіки. Відкриття кордонів і міжнародна торгівля сприяють 
якнайкраще поширенню освіти і її мобільності 

Високотехнологічний 
експорт (TX) 

Згідно з теоретиками ендогенної теорії зростання, зміна експортної 
орієнтації на користь товарів з високою доданою вартістю 
стимулюватиме економічне зростання 

Попит на імпорт 
(MD) 

Економічне зростання за кордоном призводить до збільшення попиту на 
закордонні товари, що для конкретної країни означає збільшення 
кількості експортованої продукції 
 

Валові внутрішні 
інвестиції 
(GCF) 

Інвестиції є частиною сукупних видатків, звідси – зростання інвестицій 
призведе до економічного зростання 

Індекс відкритості 
економіки 
(Openness) 

Відкриття ринків разом із лібералізацією означає збільшення 
торговельного обороту, інтенсивніше залучення країни до міжнародної 
тогрівлі, що має сприяти зростанню еконміки 
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Тепер вважаємо за потрібне зупинитися окремо на кожному з 

механізмів та репрезентувати його через конкретний макроекономічний 

параметр. 

• Економічне зростання у % до попереднього року (growth). Показник 

обчислений на основі даних ЮНКТАД щодо ВВП на душу населення 

у доларах США у постійних цінах 2005 року за паритетом купівельної 

спроможності [120]. 

У рамках дослідження зв’язку “торгівля–зростання” вченими 

проаналізовано багато змінних. Як залежну змінну використовували ВВП, 

рівень ВВП, відсоткову зміну ВВП, ВВП на душу населення та інші 

відносні доходи чи їхні дисперсії, що давало змогу розрізняти рівневі зміни, 

зростання та ефект конвергенції. У дослідженні ми використовуватимемо 

зміну реального ВВП на душу населення, як це робили Р. Чанг, Л. Калтані, 

Н. Лоайза [77], Р. Вакцярг та К. Г. Велх [23], В. Арора та А. Вамвакідіс [70] 

та багато інших, оскільки такий показник найкраще відображає динамічний 

вплив торгівлі впродовж часових періодів, а не лише миттєвий одноразовий 

ефект на рівень доходів.  

• Частка експорту товарів і послуг у % до ВВП (X). Показник 

обчислений на основі даних ЮНКТАД щодо експорту товарів і 

послуг та ВВП у поточних доларах США [119; 120]. 

Оскільки кожен з двох показників обчислений у поточних цінах, це дає 

змогу нейтралізувати вплив валютного курсу та отримати незалежну частку. 

Експорт є складовою у регресійних рівняннях Б. Баласси [59], Р. Вакцярга 

[73]. Включення такого показника у рівняння створює економетричні 

проблеми каузальності та ендогенності, оскільки експорт безпосередньо є 

складовою ВВП. Відмовившись від цього параметра, на нашу думку, ми 

втратимо важливу інформацію про безпосередній вплив торгівлі на 

економічне зростання. Використання ж частки, а не абсолютної величини, 

частково вирішує цю проблему. Проблему каузальності можна подолати за 
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допомогою тесту Ґрейнджера, який однозначно встановить причинно-

наслідкову залежність між експортом та ВВП. 

 Проведемо такий тест на основі даних МВФ щодо світового зростання 

обсягу експорту та ВВП, щоб виявити причинно-наслідковий зв’язок на 

глобальному рівні (табл. 2.5). З цією метою використаємо дані за           

1971–2012 рр. ВВП позначено як GDP, експорт – як X. 

Таблиця 2.5  

Тест Грейнджера на причинно-наслідковий зв’язок між зростанням 

експорту та зростанням ВВП світу 

(виконано автором за даними [110; 120]) 
Нульова гіпотеза Спостереження F-статистика Ймовірність  

Х за Грейнджером 
не спричиняє 
зростання GDP 

40 3,920 0,029 

GDP за 
Грейнджером не 
спричиняє 
зростання Х  

40 1,896 0,165 

 

Отже, ми приймаємо нульову гіпотезу, що зростання ВВП не 

спричиняє зростання експорту, і відкидаємо гіпотезу про те, що зростання 

експорту не спричиняє зростання ВВП. Відповідно, каузальність 

Грейнджера у цьому випадку є односпрямованою: від експорту до ВВП, і не 

навпаки. 

Судячи з такого дослідження, експорт є причиною зростання ВВП. 

Хоча, безумовно, ці два показники взаємопов’язані. 

• Частка імпорту товарів і послуг у % до ВВП (M). Показник 

обчислений на основі даних ЮНКТАД щодо імпорту товарів і послуг 

та ВВП у поточних доларах США [120; 121]. 

Економічна теорія у кейнсіанському трактуванні розглядає імпорт як 

витрати споживачів на товари та послуги іншої країни. Проте товари 

критичного імпорту (наприклад, енергоносії), а також комплектуючі чи 
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устаткування  можуть бути важливою ланкою виробничого процесу, без 

якої неможливий експорт. Тому вважаємо за доцільне розглядати імпорт як 

потенційний механізм впливу міжнародної торгівлі. 

• Прямі іноземні інвестиції з-за кордону у % до ВВП (FDI). Показник 

обчислений на основі даних ЮНКТАД щодо притоку ПІІ та ВВП у 

поточних доларах США [120; 122]. 

Така незалежна змінна присутня в регресійних моделях Р. Вакцярга 

[73], Е. Боренжштайна, Дж. Ді Ґреґоріо та Дж.-В. Лі [79] та інших. Автори 

значну увагу приділяють такому механізму, вважаючи його допоміжним 

чинником, який супроводжує торговельні потоки за активного долучення 

держави до системи міжнародної торгівлі. Це основний механізм 

технологічної моделі, який забезпечує “перелив знань” та підвищення 

технологічного рівня країни. 

• Індекс умов торгівлі у % (TT). Показник бази даних Світового банку, 

обчислений як відношення індексу вартості одиниці експорту до 

індексу вартості одиниці імпорту [123]. 

Такий показник раніше не застосовували в рівняннях типу “торгівля–

зростання”, однак ми вважаємо доцільним включення індексу умов торгівлі, 

оскільки він є найбільш “торговельним” показником у ціновому плані. 

Багато економістів вважає виправданим включення інших показників: 

цінових деформацій (Р. Вакцярг) [73] чи валютної надбавки на чорному 

ринку (Дж. Сакс та Е. Ворнер) [65]. Ми ж вважаємо, що індекс умов торгівлі 

акумулює в собі вплив валютного курсу та цінових деформацій, отож 

чіткіше відображає переваги від торгівлі для експортерів та імпортерів і є 

виключно зовнішнім чинником, а не результатом макроекономічної 

політики уряду. 

• Людський капітал, репрезентований через кількість років навчання, у 

роках (HC). Показник бази даних Барро-Лі щодо кількості років 

навчання серед населення, старшого за 15 років [124]. 
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Як ми зазначили у першому розділі, технологічний прогрес є 

ендогенним механізмом: запозичення технології з-за кордону потребує 

достатньої поглинаючої здатності у приймаючій країні, що, відповідно, 

зумовлює потребу в освічених людських ресурсах та професійних кадрах. 

Такої ж думки про визначальний вплив людського капіталу, а як наслідок і 

ПІІ, на економічне зростання Р. Чанг, Л. Калтані, Н. Лоайза [77], Р. Вакцярг 

та К. Велх [23], Дж. Гросмен та Е. Гелпмен [33].   

• Високотехнологічний експорт товарів у % до загального експорту 

товарів (TX). Показник обчислений на основі даних Світового банку 

щодо високотехнологічного експорту і загального експорту товарів у 

поточних доларах США. До високотехнологічного експорту належать 

товари, у яких високий ступінь вмісту науково-дослідних розробок: 

аерокосмічні товари, комп’ютери, фармацевтика, наукові інструменти 

та електронне обладнання [125; 118]. 

Цей показник, як і індекс умов торгівлі, є авторським нововведенням. 

Оскільки ми вважаємо, що довготермінове економічне зростання 

забепечується шляхом імітації технологій, що є наслідком притоку ПІІ в 

країну, то найкраще дослідити вплив міжнародної торгівлі на експортну 

структуру можна шляхом визначення кількості товарів 

високотехнологічного експорту. На нашу думку, міжнародна торгівля 

суттєво впливає на структуру експорту, збільшуючи в країнах з розвинутим 

людським капіталом кількість товарів з високою доданою вартістю, які 

надходять у торговельний обіг, що, своєю чергою, підвищує загальний 

рівень розвитку держави та забезпечує стабільність на зовнішніх ринках. 

• Попит на імпорт, репрезентований через економічне зростання за 

кордоном, у % (MD). 

Показник економічного зростання за кордоном прирівняний до 

економічного зростання у США – головного торговельного партнера для 

більшості країн світу; щодо США цей показник апроксимовано через 

економічне зростання Китаю [120]. Включення цього показника у нашу 
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модель регресії обґрунтоване дослідженням В. Арори та А. Вамвакідіса [70; 

93] про визначальний вплив економічного зростання у торговельних 

партнерах на економічне зростання в конкретній країні. Автори 

застосовують механізм торговельних ваг: цей спосіб придатний при 

дослідженні окремих країн; на мезорівні, на нашу думку, він є недоцільним. 

Проте дослідження перелічених вище авторів завершується минулим 

тисячоліттям, а, отже, не враховує процес значного розширення ЄС. В 

результаті приєднання нових членів, станом на 2010 рік за даними СОТ, ЄС 

є головним ринком експорту та імпорту для більшості країн світу [126]. З 

86-и країн вибірки ЄС або США є основним експортним ринком для 54-х 

країн, а імпортним – для 61-ї країни, що свідчить про безумовну залежність 

економічного зростання в країнах вибірки від зростання економіки ЄС та 

США. Для дослідження ми все ж застосовуємо економічне зростання США, 

оскільки ЄС отримав стасус найбільшого партнера порівняно недавно. 

Окрім цього, ЄС – це сукупність економічних систем багатьох країн, які ми 

досліджуватимемо окремо. 

• Валові внутрішні інвестиції у % до ВВП (GCF). Показник обчислений 

на основі даних Світового банку щодо валових капітальних 

накопичень та ВВП в поточних доларах США [118; 127]. Валове 

накопичення (раніше – валові внутрішні інвестиції) складається з 

витрат на покращення основного капіталу плюс чисті зміни рівня 

запасів. 

Внутрішні інвестиції є незалежною змінною в моделях Р. Вакцярга 

[73], В. Арори та А. Вамвакідіса [70]. Це цілком внутрішній механізм, який, 

як ми вважаємо, змінюється опосередковано під впливом міжнародної 

торгівлі. ПІІ спричиняють або ефект “витіснення” внутрішніх інвестицій, 

або, навпаки, стимулюють вітчизняних виробників вдосконалювати свою 

продукцію та збільшувати асигнування на науково-дослідні розробки. 
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• Індекс відкритості економіки у % (Openness). Показник обчислений на 

основі даних ЮНКТАД щодо експорту та імпорту товарів і послуг, 

які сумуються, до ВВП в поточних доларах США [119; 120; 121]. 

Показник відкритості є найбільш досліджуваним, однак і найбільш 

контроверсійним. 

По-перше, немає узгодженої міри відкритості торгівлі. Автори             

Б. Баласса [59], С. Едвардс [62], А. Чонг та Л. Занфорлін [128] 

використовують торговельні частки – імпорт та експорт до ВВП. Автори     

Р. Барро [98], С. Бала та Л. Лау [129], Д. Доллар [64] використовують цінові 

деформації, які створюються внаслідок протекціоністської політики, як 

проксі відкритості. Автори Д. Бен-Девід [88], Дж. Сакс та Е. Ворнер [65] 

використовують фіктивні змінні, сконструйовані на основі кількісних та 

якісних характеристик економіки. 

По-друге, є очевидна ймовірність зворотньої каузальності. Автори      

Д. Ірвін та М. Тервіо [108], Дж. Франкел та П. Ромер [67] використовують 

географічні змінні, які, хоч і корелюють з обсягами торгівлі, малоймовірно 

впливають на дохід в інший спосіб, ніж через торговельні канали. 

По-третє, Д. Родрік зазначав, що переваги від відкритості – це лише 

потенційні переваги, які зреалізуються лише при компліментарності 

внутрішньої політики та інституцій [97]. Це наштовхує на думку про 

можливу нелінійну залежність між торгівлею та зростанням. 

Поширеним у наукових колах є використання комплексних 

індикаторів. Таким методом, зокрема, користувалися Дж. Сакс та                

Е. Воренер [65]. Їхній індикатор відкритості часто використовують інші 

економісти під час проведення економетричних досліджень (його 

декомпозиційний аналіз здійснено в підрозділі 1.2). Проте індикатор 

відкритості Сакса–Ворнера можна критикувати з трьох причин.  

По-перше, надбавка чорного ринку до валютного курсу не є виключно 

індикатором торговельної політики. Можна посперечатися з тим фактом, 

що висока премія на вторинному ринку на операції з обміну валюти є, 
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фактично, тарифом у тому сенсі, що вона створює різницю між курсом, 

який отримують експортери (враховуючи, що вони мали б продавати 

валюту за офіційним курсом), і курсом, за яким платять імпортери. Висока 

надбавка чорного ринку може також відображати непослідовну 

макроекономічну регулятивну політику в контексті валютного контролю.  

По-друге, лише країни, які за цим критерієм вважають неринковими чи 

закритими, є тими, в яких існує обов’якова експортна рада, що контролює 

значну частину загального експорту і має монопольну владу на продаж 

валюти імпортерам, збільшуючи різницю між курсами ще істотніше.   

По-третє, тарифи і квоти, які є частиною змінної “відкритість” у   

Сакса–Ворнера, при включенні окремо в регресію не дають таких самих 

результатів, які протестували Е. Берг та А. Кругер [68].  

Тобто, комплексні критерії, які часто застосовуються в панельних 

регресіях, не завжди відповідають вимогам вимірюваності. З цією метою, 

прямий вимір відкритості – частка торгівлі, репрезентована як сума 

експорту та імпорту в поточних цінах, у ВВП – є інколи більш дієвим та 

інформативним.  

Проте вчені висловлюють критику і на адресу цього індикатора. 

Автори Ф. Алкала та А. Чікконе зазначають, що цей індекс має суттєвий 

недолік: переваги продуктивності у секторі товарів, якими торгують,  

спричиняють зростання відносних цін неторговельних послуг, що може 

знизити рівень відкритості під час вимірювання. Рішенням цієї проблеми 

може бути, як вважать Ф. Алкала та А. Чікконе, “справжня відкритість”, яку 

пропонують вимірювати таким самим способом, однак за паритетом 

купівельної спроможності [130]. Ми вважаємо, що змінні, обчислені за 

паритетом купівельної спроможності, також не є досконалим проксі. Як 

стверджує Д. Родрік, “справжня відкритість” може містити елемент 

упередженості, оскільки покращення в рівні продуктивності продукції 

торговельного сектора можуть завищити індекс [97]. 
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Щоб розуміти, наскільки сильним є взаємний зв’язок між кожним з 

обраних механізмів, а також між ними та економічним зростанням, 

побудуємо кореляційну матрицю (в дужках зазначено рівень статистичної 

значущості p-value), яка покаже силу та напрям такого зв’язку (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6  

Кореляційна матриця змінних для емпіричної моделі 

(складено за обчисленнями автора) 
Пара- 
метри  

Growth X M FDI TT HC TX MD GCF Openness 

Growth 1.000          
X 0.065 

(0.001) 
1.000         

M 0.096 
(0.000) 

0.775 
(0.000) 

1.000        

FDI 0.098 
(0.000) 

0.432 
(0.000) 

0.492 
(0.000) 

1.000       

TT 0.030 
(0.216) 

0.004 
(0.859) 

-0.059 
(0.015) 

-0.050 
(0.035) 

1.000      

HC 0.029 
(0.151) 

0.155 
(0.000) 

0.092 
(0.000) 

0.090 
(0.000) 

-0.075 
(0.002) 

1.000     

TX 0.022 
(0.368) 

0.323 
(0.000) 

0.292 
(0.000) 

0.0588 
(0.018) 

-0.155 
(0.000) 

0.166 
(0.000) 

1.000    

MD 0.099 
(0.000) 

0.068 
(0.007) 

-0.099 
(0.000) 

-0.056 
(0.004) 

-0.065 
(0.006) 

-0.026 
(0.178) 

0.087 
(0.000) 

1.000   

GCF 0.194 
(0.000) 

0.153 
(0.000) 

0.205 
(0.000) 

0.111 
(0.000) 

0.087 
(0.000) 

0.015 
(0.453) 

0.064 
(0.009) 

-0.052 
(0.009) 

1.000  

Openness 0.087 
(0.000) 

0.859 
(0.000) 

0.966 
(0.000) 

0.504 
(0.000) 

-0.027 
(0.256) 

0.105 
(0.000) 

0.293 
(0.000) 

-0.107 
(0.000) 

0.194 
(0.000) 

1.000 

 

З кореляційної матриці бачимо, що не існує негативного зв’язку між 

жодним з механізмів та економічним зростанням, що підтверджує нашу 

гіпотезу. А очікуваний від’ємний знак для імпорту товарів і послуг не 

виправдався. Поясненням цього може бути лише необхідність для більшості 

країн імпортувати деталі та товари для створення власних товарів і послуг 

на експорт. Окрім цього, коефіцієнт кореляції для імпорту та економічного 

зростання також доволі значний. Таким він є, проте з позитивним знаком, 

для ПІІ, валових внутрішніх інвестицій, попиту на імпорт та індексу 

відкритості. 

Експорт товарів і послуг відчутно позитивно корелює з імпортом, ПІІ 

та індексом відкритості. Високе значення коефіцієнта кореляції для 

технологічного експорту та імпорту товарів і послуг у 0,292 підтверджує  
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вкотре той факт, що виробництво технологічних товарів потребує 

імпортних деталей з-за кордону. Тому і зростання імпорту не обов’язково 

означає зниження темпів економічного зростання.  

Наголосимо, що індекс відкритості економіки має найбільші 

коефіцієнти кореляції серед усіх змінних: позитивно і дуже сильно індекс 

відкритості корелює з експортом, імпортом та ПІІ. 

Відносно значний та позитивний ступінь кореляції спостерігається між 

валовим накопиченням капіталу та експортом, імпортом, ПІІ. У цьому 

контексті зазначимо, що позитивна кореляція між ПІІ та внутрішніми 

інвестиціями заперечує факт “витіснення” закордонними інвесторами 

внутрішніх інвесторів, тобто в економіці розглянутих країн немає 

“конкуренції інвестицій”. 

Доволі високий коефіцієнт кореляції між експортом та імпортом. Щоб 

уникнути проблеми колінеарності, для економетричного тестування впливу 

механізмів доцільно застосовувати не два показники водночас, а один. 

Найменш відчутний і статистично незначимий вплив на економічне 

зростання здійснює індекс умов торгівлі. Як зазначено вище, це фінансовий 

механізм короткотермінової дії, не здатний забезпечити підвищення рівня 

зростання економіки у довготерміновій перспективі. 

Наголосимо, що всі показники у відсотках, тобто рівневі. Аналогічні 

показники в абсолютних величинах мають значно сильніший вплив на 

економіку, оскільки враховують і інфляцію, і валютний курс.  

Для відображення строкатості даних по країнах, що є наслідком різного 

ступеня розвитку економіки країн та стану їхнього залучення у міжнародну 

торгівлю, обчислимо такі статистичні величини: середнє значення, 

стандартне відхилення, максимальне та мінімальне значення. У таблицю 2.7 

також включений показник ВВП на душу населення у постійних цінах 2005 

року за паритетом купівельної спроможності для характеристики рівня 

життя населення країн вибірки. 
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Таблиця 2.7  

Сататистична характеристика змінних для емпіричної моделі 

(складено за обчисленнями автора) 

Змінна Кількість 

спостережень 

Середнє 

значення 

Стандартне 

відхилення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

ВВП на 
душу 
населення 

2 665 12 434,45 14 278,46 139,242 8 8616,32 

Growth 2 577 2,267 6,668 -67,064 99,235 

X 2 444 45,020 33,551 3,916 233,812 

M 2 461 43,399 29,538 4.843 218,028 

FDI 2 563 3,144 5,376 -55,075 74,697 

TT 1 729 109,870 38,150 50,926 306,557 

HC 2 673 7,906 5,136 0,23 13,090 

TX 1 627 8,490 11,577 0,001 67,828 

MD 2 871 1,683 2,110 -3,933 13,601 

GCF 2 475 23,518 6,651 -0,691 59,771 

Openness 2 434 86,450 59,452 12,655 445,62 

 

Доволі інформативними є стовпці з середнім, мінімальним та 

максимальним значеннями. Вони демонструють ступінь неоднорідності 

країн вибірки за економічними та соціальними умовами. Наприклад, ВВП 

на душу населення в Люксембурзі 2007 року досяг рекордних                      

88 616 дол. США, а дохід на душу населення у менш, ніж 200 доларів на рік, 

спостерігався у різний час в Афганістані, Камбоджі тощо [120]. Такі великі 

дисбаланси значно ускладнюють формування правильних висновків за 

всіма країнами загалом. Аналіз у межах географічних утворень також 

ускладнений проблемою нерівномірності розвитку країн, що доволі 

характерно для Східної Азії. Щодо інтеграційних об’єднань, то для 

дослідження великою проблемою є різний час долучення членів, як, 

наприклад, це було в Європейському Союзі. 

Відносно високе середнє значення високотехнологічного експорту 

пояснюється тим фактом, що дані щодо цього показника не публікувалися 
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до 1989 року у всіх без винятку країнах [125]. У деяких країнах з вибірки 

високотехнологічний експорт взагалі відсутній (ці країни ми не брали до 

уваги). Отож цей показник, насправді, завищений.  

Детальна характеристика змінних для моделей є важливим етапом 

емпіричного дослідження. Економетричне тестування обраних механізмів 

здійснимо у наступному підрозділі. 

 

2.4. Економетрична оцінка механізмів впливу міжнародної торгівлі 

на економічне зростання у різних регіонах світу  

Емпіричне тестування залежності економічного зростання від кожного 

з перелічених вище чинників здійснимо за допомогою аналітичного пакета 

обробки статистичних даних Stata методом загальних найменших квадратів 

з допомогою інструментів фіксованих та випадкових ефектів (Fixed-effects, 

Random-effects).  

Відмінність між інструментом фіксованих та випадкових ефектів  

полягає у тому, що оцінка коефіцієнтів у моделі з фіксованими ефектами 

обчислена з різниць у межах кожної країни впродовж певного часового 

проміжку, а коефіцієнти моделі з випадковими ефектами використовують 

для пояснення не лише часових змін, але й для пояснення розбіжностей між 

країнами. Тому модель випадкових ефектів вважають ефективнішою, проте 

лише у разі, коли специфічні ефекти не корелюють з пояснювальними  

змінними. У нашому випадку існує проблема кореляції між змінними, тож 

оптимальніше використовувати модель з фіксованими ефектами.  

У початкову модель не включено показники імпорту товарів і послуг, 

індексу відкритості, які мають теоретично обґрунтований вплив на 

зростання економіки, оскільки вони сильно корелюють, зокрема, з 

експортом. Їх ми застосуємо згодом для введення умов у регресійний аналіз. 

ПІІ теж сильно корелюють з експортом, однак цей показник важливий, 

оскільки характеризує зацікавлення іноземців у веденні бізнесу у країні. Те 



	  

	  

124 

саме характерно для індексу умов торгівлі та частки технологічного 

експорту. 

Наголосимо, що класифікацію країн для аналізу здійснено за різними 

підходами. Перший, як уже зазначено, інтеграційно-географічний; другий –  

комплекс економічних критеріїв: класифікація за рівнем доходів на душу 

населення, за темпом економічного зростання, за показником сальдо 

торговельного балансу та індексом відкритості. Такий багатоаспектний 

підхід даватиме змогу узагальнено проаналізувати вплив міжнародної 

торгівлі на економічне зростання у групах країн з усіх боків. 

Дослідження охоплює 87 країн, як і в підрозділі 2.2, об’єднаних за 

географічним чи/та інтеграційним критерієм. Період дослідження –      

1980–2012 рр., тобто 33 роки загалом. Аналіз охоплює як просторові дані, 

так і часові ряди:  

— СНД (CIS);  

— ЄС (EU);   

— Латинська Америка (LA);  

— НАФТА (NAFTA);  

— Близький Схід (MidEast); 

— Східна Азія (eAsia);  

— Південна Азія (sAsia);  

— Південно-Східна Азія (seAsia);  

— світ загалом (world).  

Регресійне рівняння для аналізу набуває такого вигляду: 

 

GROWTHit=b0+b1(X)it+b2(FDI)it+b3(TT)it+b4(HC)it+b5(TX)it+b6(GCF)it+ 

+b7(MD)it+eit,                                                                                                    (2.1) 

 

де i – відповідає кожній країні/регіону; t – кожному часовому періоду; 

GROWTHit – річне зростання для країни/регіону i впродовж періоду t; Xit, 

FDIit, TTit, HCit, TXit, GCFit, MDit – відповідно, частка експорту товарів і 
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послуг у ВВП, частка ПІІ у ВВП, індекс умов торгівлі, людський капітал, 

частка високотехнологічного експорту в загальному експорті, частка 

капітальних накопичень у ВВП, попит на імпорт для країни/регіону i в 

період t; eit – похибка дослідження. 

Оскільки модель багатофакторна, то їхній вплив на економічне 

зростання потрібно розуміти за умови фіксованого значення інших чинників 

(інформаційна база для аналізу міститься у додатку В).  

У таблиці 2.8 подано значення коефіцієнтів, у дужках – рівень 

статистичної значущості. Результати подано за регіонами, а також 

узагальнено для світу загалом. На основі значень коефіцієнтів та їхньої 

значущості (у дужках зазначено t–статистику) для кожного географічного 

чи/та інтеграційного регіону складено формулу економічного зростання під 

впливом міжнародної торгівлі (табл. 2.9). 

Таблиця 2.8 

Моделювання впливу механізмів міжнародної торгівлі на 

економічне зростання регіонів світу (за обчисленнями автора) 
Пара-
метри 

СНД ЄС ЛА Бл. 
Схід 

НАФТА Сх. 
Азія 

Пд. 
Азія 

Пд-Сх. 
Азія 

Пн. 
Афри-
ка 

Світ 
зага- 
Лом 

X 0,4645 
(2,77) 

0,1013 
(4,68) 

0,1164 
(2,74) 

-0,2040 
(-2,92) 

0,1318 
(1,45) 

0,0576 
(2,18) 

-0,1191 
(-0,68) 

-0,0402 
(-1,19) 

0,0355 
(0,80) 

0,0574 
(4,93) 

FDI -0,2798 
(-1,08) 

-0,0102 
(-0,65) 

-0,0824 
(-0,74) 

0,1136 
(0,95) 

0,1445 
(0,68) 

0,0270 
(0,38) 

-0,2930 
(-0,73) 

0,2236 
(2,19) 

0,2687 
(1,46) 

0,0150 
(0,74) 

TT -0,0090 
(-0,57) 

0,0161 
(0,51) 

-0,0014 
(-0,13) 

0,0079 
(044) 

0,1490 
(1,87) 

-0,0006 
(-0,18) 

-0,0561 
(-2,73) 

0,0043 
(0,14) 

-0,0012 
(-0,08) 

-0,0020 
(-0,66) 

HC -0,0485 
(-0,01) 

-1,4665 
(-3,56) 

1,0805 
(2,17) 

2,2986 
(3,26) 

-1,7625 
(-2,42) 

-0,0076 
(-0,49) 

-0,9667 
(-1,51) 

0,3548 
(0,68) 

-0,5403 
(-0,96) 

-0,0023 
(-0,15) 

TX -0,6590 
(-1,15) 

-0,0484 
(-1,27) 

-0,0057 
(-0,07) 

-0,3325 
(-0,97) 

0,0012 
(0,02) 

-0,0702 
(-1,03) 

1,3274 
(2,50) 

-0,0124 
(-0,33) 

0,1088 
(0,47) 

-0,0345 
(-1,48) 

GCF 0,3505 
(2,72) 

0,4867 
(12,92) 

0,3663 
(4,69) 

0,0272 
(0,28) 

0,5413 
(2,86) 

0,2750 
(2,70) 

0,5348 
(3,70) 

0,1908 
(2,81) 

0,1645 
(1,59) 

0,2973 
(11,34) 

MD 1,5268 
(4,52) 

1,1551 
(16,54) 

0,3807 
(2,65) 

1,2351 
(6,10) 

0,4037 
(3,14) 

0,6676 
(3,14) 

0,5918 
(3,27) 

0,4286 
(2,39) 

0,1649 
(0,76) 

0,8001 
(14,42) 

R2 0,6102 0,6593 0,1856 0,3438 0,3603 0,2307 0,4462 0,2227 0,1043 0,2382 
Кіль-
кість 
спосте-
режень 
(кіль-
кість 
країн) 

65 (5) 347 
(28) 

240 
(12) 

118 
(10) 

61 (3) 80 (4) 47 (2) 138 (7) 78 (4) 1171 
(75) 
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Проаналізуємо значення коефіцієнтів. Отже, для п’яти з дев’яти 

розглянутих регіонів та світу загалом істотним у статистичному плані є 

показник частки експорту у ВВП, що є закономірним. Найбільш залежним 

від експорту регіоном є СНД: загалом для країн цього регіону зростання 

експорту на 1 % збільшує регіональний ВВП на 0,4645 % (за рівня 

значущості 90 %). Негативним є зростання експорту для країн Близького 

Сходу. Поясненням цього факту може бути картельна організація регіону, 

що дає змогу збільшувати ВВП не за рахунок фізичного обсягу експорту, а 

шляхом обмеження пропозиції основного експортного товару – нафти – та 

підняття цін на неї. Світ загалом мало залежить від зростання сукупного 

експорту. Згідно з результати дослідження, збільшення світового експорту 

призводить лише до 0,0574 %-го зростання глобальної економіки. При 

застосуванні однофакторної моделі регресії такий вплив, очевидно, буде 

значно більшим. 

Частка прямих іноземних інвестицій впливає лише на економіку 

Південно-Східної Азії. Великий притік ПІІ в країни цього регіону є 

закономірним: багато закордонних інвесторів переносить виробництво в ці 

країни, враховуючи податкові пільги, розвинутий банківський сектор, 

наявність дешевої робочої сили і, передусім, сприятливе середовище для 

абсорбції технологічних інновацій. 

Найменший вплив на економічне зростання світу здійснює індекс умов 

торгівлі. Лише для регіону НАФТА та Південної Азії він є значущим. 

Причому для НАФТА – позитивно впливає на економіку, для Південної Азії 

– негативно. Позитивний вплив не викликає запитань, а от негативний є, 

найімовірніше, наслідком необхідності регіону імпортувати велику 

кількість товарів – як готових, так і для подальшої обробки.  

Кількість років навчання, через яку ми виразили людський капітал, є 

значущим чинником для чотирьох регіонів. Цей чинник можна вважати як 

внутрішнім (політика уряду), так і зовнішнім (глобалізація стирає кордони 

між країнами, даючи змогу людям продовжувати освіту за кордоном, 
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вдосконалювати свої навички тощо). Зазначимо, що людський капітал для 

розглянутих регіонів впливає найбільше з усіх чинників. Цей вплив 

перевищує 1 % і є позитивним для Латинської Америки та Близького Сходу; 

негативним – для ЄС і НАФТА. Тобто, розвинуті регіони відчувають 

зворотній ефект від нарощування людського капіталу: збільшення часу 

навчання на 1 рік зменшує ВВП регіону. Цікаво, що країни цих регіонів 

мають найвищі показники тривалості навчання серед людей, страших 15 

років. З іншого боку, країни Близького Сходу та Латинської Америки 

нарощують людський потенціал і відчувають вигоди від зростання 

тривалості навчання. 

Ще один істотний аспект стосовно людського капіталу: його 

накопичення, на нашу думку, теж є способом передачі технології. Якщо 

відкритість торгівлі модифікує відносну віддачу від факторів, вона також 

може створити більші стимули акумулювати людський капітал. Наприклад, 

якщо відкрита торгівля сприяє передачі технології, а технологія і людські 

навички та вміння є компліментарними благами, то міжнародна торгівля 

збільшить віддачу від акумуляції людського капіталу.  

Пов’язаний з людським капіталом показник частки 

високотехнологічного експорту у загальному експорті товарів значущий 

лише для Південної Азії.  Збільшення частки експорту високотехнологічних 

товарів на 1 %  збільшує регіональний ВВП на 1,3274 % за умови дії інших 

чинників. Проте, враховуючи обмеження статистичних даних саме за таким 

показником, цього не можна стверджувати однозначно. Важливий момент у 

цьому зв’язку полягає в тому, що технології та знання, втілені у 

високотехнологічних товарах, повинні стати частиною виробничого 

процесу, щоб насправді стати результатом трансмісії технологічних 

досягнень. Частка технологічного імпорту у загальному імпорті, як ще один 

потенційний механізм впливу, не використовувався, оскільки імпорт 

високотехнологічних товарів слугує швидше замінником, а не проксі 

інтенсивності запозичення технології. 
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Валові капітальні накопичення для семи з дев’яти регіонів та світу 

загалом мають достатній рівень статистичної значущості. Це внутрішній 

чинник, який приводиться в дію, окрім іншого, на нашу думку, також і 

міжнародною торгівлею, оскільки із залученням у міжнародну торгівлю 

зростають можливості ринку і потенціал для внутрішнього інвестування. 

Зовнішній попит є статистично значущим також для семи регіонів і 

цілого світу. Загалом цей показник, як і валові накопичення та частка 

експорту, є головним механізмом, який пришвидшує економічне зростання.  

Звичайно, є й інші внутрішні механізми, які для того чи іншого регіону 

мають більший або менший, порівняно з зовнішніми, вплив. 

Співвідношення внутрішнього і зовнішнього впливу на економічне 

зростання, серед іншого, можна простежити за величиною R2, яка ілюструє, 

наскільки модель пояснює залежну змінну включеними в неї параметрами. 

Отже, за результатами дослідження запропонована модель регресії 

найкраще описує зростання в СНД, ЄС, Південній Азії, де R2 перевищує    

45 %.  

Здійснимо детальніший аналіз за регіонами та визначимо формулу 

економічного зростання для кожного з них (табл. 2.9).  

Економічне зростання для країн СНД істотно залежить від частки 

експорту у ВВП, капітальних накопичень та попиту на імпорт, тобто 

припущення про розвиток регіону виключно за монетарною моделлю не 

підтверджується. Рівняння слід інтерпретувати так: зростання частки 

експорту на 1 % збільшує темп економічного зростання на 0,4645 %, 

збільшення капітальних накопичень в регіоні на 1 % збільшує економічне 

зростання на 0,3505 %, а збільшення попиту на імпорт на 1% спричиняє 

зростання економіки на 1,5268 % за фіксованого значення інших 

параметрів. Для ЄС статистично значуще на економічне зростання впливає, 

як і в попередній моделі, частка експорту, попит на імпорт, валові 

накопичення капіталу та людський капітал (негативно). Зростання у регіоні 

Латинської Америки залежить від таких механізмів міжнародної торгівлі: 



	  

	  

129 

частки експорту, людського капіталу, капітальних накопичень та 

зовнішнього попиту на товари і послуги країн регіону.  

Таблиця 2.9 

Модель економічного зростання під дією механізмів зовнішньої 

торгівлі для регіонів світу (складено за обчисленнями автора) 

GROWTH(CIS)t b0+0,4645(X)it+0,3505(GCF)it+1,5268(MD)it+eit 

GROWTH(EU)t b0+0,1013(X)it–1,4665(HC)it +0,4867(GCF)it+ 

+1,1551(MD)it+ +eit 

GROWTH(LA)t b0+0,1164(X)it+1,0805(HC)it+0,3663(GCF)it+ 

0,3807(MD)it+eit 

GROWTH(MidEast)t b0–0,2040(X)it +2,2986(HC)it +0,4037(MD)it+eit 

GROWTH(NAFTA)t b0+0,1490(TT)it–1,7625(HC)it +0,5413(GCF)it+ 

+0,4037(MD)it+ +eit 

GROWTH(eAsia)t b0+0,0576(X)it+0,2750(GCF)it+0,6676(MD)it+eit 

GROWTH(sAsia)t b0–0,0561(TT)it+1,3274(TX)it +0,5413(GCF)it+ 

+0,4037(MD)it +eit 

GROWTH(seAsia)t b0+0,2236(FDI)it+0,1908(GCF)it+0,4286(MD)it+eit 

GROWTH(world)t b0+0,0574(X)it+0,2973(GCF)it+0,8001(MD)it+eit 

 

Регіон Близького Сходу характеризується високою часткою експорту у 

ВВП. Однак, згідно з результатами панельної регресії, економічне зростання 

залежить від експорту, проте негативно. Також простежується значна 

залежність від людського капіталу та попиту на імпорт. Зона вільної 

торгівлі Північної Америки хоча й об’єднує розвинуті країни, що мало б 

полегшити узагальнення результатів, усе ж поєднує неоднорідні економіки, 

рівень розвитку яких істотно відрізняється у Мексиці та у Канаді й США. 

Регіон залежить від індексу умов торгівлі, людського капіталу (негативно), 

капітальних накопичень та попиту на імпорт.  
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Азійський континент (не враховуючи Близький Схід та СНД) через 

свою неоднорідність розділений за географічним критерієм на три 

субрегіони. Розпочнемо зі Східної Азії. Для цього субрегіону істотний 

вплив на економічне зростання чинять частка експорту, капітальні 

накопичення та попит на імпорт. Щодо Південної Азії, то важливими 

параметрами тут є індекс умов торгівлі (негативно), частка технологічного 

експорту, частка капітальних накопичень та зовнішній попит. Нові 

індустріальні країни Південно-Східної Азії за результатами 

економетричного регресування залежать від таких механізмів: частки ПІІ, 

частки капітальних накопичень та попиту на імпорт. Економічне зростання 

для країн Північної Африки зумовлюється, зважаючи на результати регресії, 

іншими, ніж визначені, чинниками, оскільки жоден з них суттєво не впливає 

на економічне зростання регіону. 

Світове економічне зростання зі збільшенням частки експорту, 

капітальних накопичень, попиту на імпорт на 1 % зросте на відповідні 

значення коефіцієнтів – 0,0574 %, 0,2973 %, 0,8001 % за умови фіксованих 

значень інших чинників. 

Якщо в загальному регресійному рівнянні замість частки експорту 

застосувати індекс відкритості, який акумулює в собі вплив експорту та 

імпорту і, зважаючи на кореляційну матрицю, найбільше впливає на 

економічне зростання, рівняння зміниться так: 

 

GROWTHit=b0+b1(Openness)it+b2(FDI)it+b3(TT)it+b4(HC)it+b5(TX)it+b6(GCF)it

+b7(MD)it+eit,                                                                                                    (2.2)                                                                                             

  

де i – відповідає кожній країні/регіону; t – кожному часовому періоду; 

GROWTHit – річне зростання для країни/регіону i впродовж періоду t; 

Opennessit, FDIit, TTit, HCit, TXit, GCFit, MDit – відповідно, індекс відкритості, 

частка ПІІ у ВВП, індекс умов торгівлі, людський капітал, частка 

високотехнологічного експорту в загальному експорті, частка капітальних 
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накопичень у ВВП, попит на імпорт для країни/регіону i в період t; eit – 

похибка дослідження. Вплив параметрів подано у таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10  

Моделювання впливу механізмів міжнародної торгівлі на економічне 

зростання світу (складено за обчисленнями автора) 
Параметр Світ загалом 
Openness 0,0333* 
FDI 0,0115 
TT -0,0016 
HC -0,0040 
TX -0,0368 
GCF 0,2798* 
MD 0,8010* 
R2 0,2382 
Кількість спостережень (кількість країн) 1174 (75) 

Примітка. * – коефіцієнт статистично значущий при 1, 5, 10 %  помилці.  

 

Отже, збільшення індексу відкритості на 1 % загалом спричиняє 

зростання світової економіки на 0,333 %, збільшення капітальних 

накопичень на 1 % – зростання економіки на 0,2798 %, а попиту на імпорт – 

на 0,8010 %. Зазначимо, що відкритість та попит на імпорт – це чинники, які 

абсолютно залежать від міжнародної торгівлі, тоді як валові капітальні 

накопичення – це внутрішній механізм, який приводиться у дію не лише 

зовнішніми, а  й внутрішніми чинниками. 

Порівняємо результати нашого дослідження з емпіричними 

результатами західних вчених. У додатку Д подано ключові механізми та 

їхні значення, обчислені різними економетричними методами, для різних 

вибірок країн та для різних часових періодів. 

Попит на імпорт є ключовим механізмом зростання у В. Арори та        

А. Вамвакідіса, причому діапазон коливання (залежно від років) становить 

0,6–0,84 % [70], що практично збігається з отриманими нами результатами у 

0,8 %. Валові капітальні накопичення додають 0,16–0,17 % до економічного 

зростання [70]; згідно з нашими результатами – 0,27–0,29 %. Внутрішні 
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інвестиції є домінуючим каналом впливу також у Р. Вакцярга (забезпечують 

63 % сукупного ефекту економічного зростання) [73]. Відкритість 

економіки додає 0,7–1,2 %, згідно з дослідженням А. Брюнера [74], 2,2 % – 

Дж. Сакса та Е. Ворнера [65], 1,98 % – Р. Вакцярга та К. Велх [76], 0,33 % – 

за результатами нашого аналізу. Результати важко співставляти, оскільки 

науковці користуються власною методологією проведення дослідження, а 

також обирають країни та часові періоди, керуючись різними цілями.  

Усі визначені нами механізми впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання значною мірою впливають на індекс відкритості, 

який, очевидно, є головним механізмом, що зв’язує міжнародну торгівлю та 

економічне зростання. Відкритість економіки пояснює чутливість до 

зовнішніх шоків, яка відображається у сповільненні економічного зростання 

та втратах у доходах від експорту. Отож, на нашу думку, варто 

проаналізувати також залежність між індексом відкритості та іншими 

механізмами (табл. 2.11). Її описано таким рівнянням: 

 

Opennessit=b0+b1(X)it+b2(FDI)it+b3(TT)it+b4(HC)it+b5(TX)it+b6(GCF)it+b7(MD)it

+eit,                                                                                                                    (2.3)                                                                                     

Таблиця 2.11 

Моделювання залежності індексу відкритості від механізмів 

міжнародної торгівлі (складено за обчисленнями автора) 
Параметр  Світ загалом 
X 1,7256* 
FDI 0,8138* 
TT -0,0248* 
HC 0,2399* 
TX 0,6017* 
GCF -0,5418* 
MD -0,7810* 
R2 0,1273 
Кількість спостережень (кількість країн) 1175 (75) 

Примітка. * – коефіцієнт статистично значущий при 1, 5, 10 % помилці. 
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Отже, індекс відкритості суттєво залежить від частки експорту, ПІІ, 

частки технологічного експорту, зовнішнього попиту, менше – від 

людського капіталу та незначною мірою від індексу умов торгівлі. 

Негативна залежність простежується з валовими внутрішніми 

накопиченнями капіталу. Звідси: зростання частки експорту, частки ПІІ, 

частки технологічного експорту на 1 % збільшить індекс відкритості на 

1,7256 %, 0,8138 %, 0,6017 %, відповідно, за інших рівних умов. Збільшення 

періоду навчання на 1 рік спричинить зростання індексу відкритості на 

0,2399 %. Внутрішні капітальні інвестиції за зростання на 1 % знижують 

індекс відкритості на 0,5418 %, індекс умов торгівлі – на 0,0248 %, а 

зовнішній попит – на 0,7810 %. 

Такий аналіз здійснено на основі поділу країн за найзагальнішими 

географічними критеріями: сусідством, участю в інтеграційних 

об’єднаннях. Цей підхід дає змогу розглядати країни регіону як одне ціле. 

Проте наявність у регіонах різних країн за ступенем розвитку та рівнем 

доходів на душу населення значно ускладнює формування правильних 

висновків. Тому, окрім географічного підходу, застосуємо також 

диференційний підхід, класифікувавши країни за ВВП на душу населення 

(табл. 2.12). Найкраще добробут громадян відображає показник у 

фіксованих цінах у доларах США за паритетом купівельної спроможності.  

Порівняння значень коефіцієнтів для країн з різним рівнем доходу на 

душу населення дає змогу визначити, як змінюється вплив певної змінної зі 

зростанням доброту населення. Тобто, стосовно частки експорту дійсне 

припущення, що зі зростанням доходу вплив експорту на ВВП стає 

меншим. Прямі іноземні інвестиції, згідно з такою класифікацією, не 

впливають на ВВП. Індекс умов торгівлі здійснює вплив (хоча і негативний) 

лише у високорозвинутих економіках. Високе значення фактора людського 

капіталу спостерігається за впливу чинника на економіку країн, що 

розвиваються, та перехідних економік – таких, де ВВП на душу населення 

не перевищує 5 000 дол. США.               
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Таблиця 2.12 

Моделювання впливу механізмів міжнародної торгівлі на економічне 

зростання країн залежно від рівня доходів (за обчисленнями автора) 

ВВП на душу насел. у 
дол. США 

< 5 000 > 1 0000 > 20 000 > 35 000 

X 0,0208 0,0471* 0,0332* 0,0456 
FDI 0,0388 0,0063 0,0028 -0,0137 
TT -0,0099 -0,0039 -0,0035 -0,0511* 
HC 0,7925* 0,0015 0,0034 -3,1184* 
TX -0,0748* 0,0034 0,1154* 0,1148* 
GCF 0,2313* 0,2426* 0,0344 0,0654 
MD 0,5736*  1,0374* 0,9763* 0,9835* 
R 0,1352 0,4091 0,4301 0,5784 
Кількість спостережень 
(кількість країн) 

535 (37) 440 (36) 306 (26) 160 (17) 

Примітка. * – коефіцієнт статистично значущий при 1, 5, 10 %  помилці. 

Якщо ж загалом проаналізувати ступінь впливу міжнародної торгівлі 

на економічне зростання у різних за ВВП на душу населення країнах, то, 

судячи зі значення коефіцієнта детермінації, найкраще запропонована нами 

багатофакторна модель регресії підходить для високорозвинутих країн. 

Якщо за основу поділу країн брати загальний добробут країни (наприклад, 

темп економічного зростання), то параметри впливу міжнародної торгівлі 

на економічне зростання будуть такими (табл. 2.13): 

Таблиця 2.13 

Моделювання впливу механізмів міжнародної торгівлі на 

економічне зростання країн залежно від темпу зростання ВВП (за 

обчисленнями автора) 

Економічне зростання,% < 3 > 3 > 5 > 8 
X 0,0338* 0,0221* 0,0376* 0,0996* 
FDI 0,0066 -0,0037 -0,0022 0,0666 
TT 0,0018 -0,0155* -0,0169* -0,0267* 
HC 0,0468* -0,0232* -0,5065* -1,2064* 
TX 0,0106 -0,0565* -0,0335 -0,0203 
GCF 0,1999* 0,1264* 0,0948* 0,0872* 
MD 0,5123* 0,2071* 0,1759* 0,2267 
R2 0,1879 0,1073 0,1066 0,2335 
Кількість спостережень  603 (73) 569 (74) 325 (55) 101 (29) 

Примітка. * – коефіцієнт статистично значущий при 1, 5, 10 % помилці. 
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У цьому випадку, на відміну від попередньої класифікації, збільшення 

впливу експортної частки спостерігається за збільшення темпу 

економічного зростання. Проте тут варто наголосити на одній особливості: 

високі темпи економічного зростання, зазвичай, спостерігаються у менш 

розвинутих країнах, а низькі (< 3 %) – у країнах ОЕСР. Іншими словами, 

існує зворотня залежність: там, де високі доходи на душу населення, 

зазвичай, темп економічного зростання низький, оскільки такі країни 

вважають стабільними; країни, що розвиваються, та країни з перехідною 

економікою мають низькі доходи на душу населення, однак для таких 

економік характерні і високі темпи зростання, і значна волатильність та 

залежність від зовнішніх шоків. Тобто, тут зв’язок між експортною часткою 

та економічним зростанням такий самий, що й у попередньому випадку. 

Прямі іноземні інвестиції істотно не впливають на економіку; вплив 

індексу умов торгівлі є малим і негативним, однак статистично значущим 

лише для економік із середнім та високим темпом зростання. Щодо 

людського капіталу, то виявлено протилежну до попереднього результату 

залежність: у стабільних країнах людський капітал чинить більший і 

позитивний вплив на економіку; в економіках, що розвиваються, ефект від 

збільшення кількості років навчання є негативним. Цікаво, що для всіх 

країн за такою класифікацією чинник людського капіталу статистично 

істотний. Частка товарів високотехнологічного експорту негативно впливає 

на економічне зростання у найбільшій групі країн – тій, де були епізоди, за 

яких темп зростання економіки перевищував 3 %. 

Ще один суто торговельний параметр, за яким можна класифікувати 

країни – це сальдо торговельного балансу. За цим критерієм ділимо країни 

вибірки на дві групи: з негативним та з позитивним сальдо торговельного 

балансу (табл. 2.14). Проте така класифікація не пояснює, чи цей баланс є 

відображенням стану економіки, чи спровокований урядовою політикою. 

Дефіцит торговельного балансу, наприклад, може бути спричинений 

пожвавленням економіки та зростанням внутрішнього попиту або може 
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бути результатом політики стимулювання імпорту шляхом зниження квот 

чи/та тарифів і маніпуляціями з валютним курсом. Перевищення імпорту 

над експортом спричиняє відтік грошових потоків з країни, що в результаті  

знижує агрегований дохід, а, отже, і споживання, і заощадження, а також 

зв’язані з ними величини – внутрішні інвестиції та доходи від податків, що 

загалом вважають “несприятливим” для країни. Позитивний чистий експорт 

спричиняє протилежні ефекти в економіці. Проте однозначності у впливі 

торговельного балансу на економіку немає. 

Таблиця 2.14  

Моделювання впливу механізмів міжнародної торгівлі на 

економічне зростання країн залежно від сальдо торговельного балансу  

(за обчисленнями автора) 

Параметр < 0 > 0 
X  0,0607* 0,4070* 
FDI 0,0111 0,0414 
TT -0,0034 -0,0007 
HC -0,0200 0,0054 
TX -0,0038 -0,0610 
GCF 0,3130* 0,2415* 
MD 0,7697* 0,8765* 
R 0,2520 0,1994 
Кількість спостережень 
(кількість країн) 

720 (59) 451 (44) 

Примітка. * – коефіцієнт статистично значущий при 1, 5, 10 % помилці. 

 

Для такої класифікації істотними у статистичному плані є лише частка 

експорту, капітальних накопичень у ВВП та попит на імпорт. За 

позитивного сальдо торговельного балансу зростання частки експорту на    

1 % збільшить реальне зростання економіки на 0,407 %; за негативного – на 

0,0607 %.  

Як зазначено вище, найбільш акумулятивний показник, який 

найсильніше корелює з усіма параметрами, – це відкритість економіки. 

Тому, на нашу думку, видається також доцільним класифікувати країни ще 

й за цим критерієм (табл. 2.15).  
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Таблиця 2.15  

Моделювання впливу механізмів міжнародної торгівлі на економічне 

зростання країн залежно від індексу відкритості  

(за обчисленнями автора) 

Параметр Openness < 20 % 20 % < openness < 
40 % 

Openness > 40 % 

X -1,3040* -0,1907* 0,0471* 
FDI -1,8443 -0,0388 0,0145 
TT 0,1926 0,0118 -0,0021 
HC -4,5409 1,1886* -0,0009 
TX 0,2067 -0,1033 -0,0285 
GCF 0,1582 0,5246* 0,2736* 
MD 0,1219 0,3165* 0,9243* 
R2 0,6864 0,2282 0,2622 
Кількість спостережень 
(кількість країн) 

20 (4) 180 (15) 991 (71) 

Примітка. * – коефіцієнт статистично значущий при 1, 5, 10 % помилці. 

 

Згідно з отриманими результатами, позитивний вплив збільшення 

частки експорту спостерігається за збільшення відкритості економіки. У 

закритих економіках вплив експортної частки є доволі негативним. Також 

зростання відкритості країни збільшує вплив зовнішнього попиту майже до 

одного відсотка. Однак негативна тенденція простежується для внутрішніх 

інвестицій: більша відкритість зменшує вплив капітальних накопичень.  

Загалом дослідження спрямовувалось на виявлення загальних 

закономірностей зростання під впливом міжнародної торгівлі на рівні 

регіонів та інтеграційних об’єднань, а також за умови класифікації країн за 

різними економічними критеріями. Мета – виявити ключові механізми 

впливу торгівлі, а також підпорядкувати зростання в тих чи інших регіонах 

певній моделі зростання, описаній вище. Як уже зазначено, сильна 

залежність від частки експорту, умов торгівлі є, зазвичай, свідченням 

сировинної орієнтації та характеризує монетарну модель економічного 

зростання. Залежність від людського капіталу чи/та частки 

високотехнологічного експорту, ПІІ характерна за технологічної моделі. 
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Інтеграційній також може бути притаманна висока залежність від ПІІ. 

Проте очевидно, що економічне зростання у країнах, що розвиваються, 

відрізняється за темпом від зростання економік розвинутих країн. У 

розвинутих країнах темп зростання є стабільним, без значної волатильності 

та достатньо помірним. Країни, що розвиваються, – це, здебільшого, 

сировинні країни, зростання в яких відбувається за рахунок зростання цін на 

світових ринках. Таке зростання характеризується високими стрибками та 

короткотерміновістю. Однак останні тенденції глобалізації демонструють 

активне залучення цих країн у технологічний сектор і, відповідно, 

поступовий перехід до технологічних моделей. 

Завдання, поставлене перед проведенням економетричного аналізу, 

полягало у виокремленні з комплексної моделі для кожного регіону 

домінуючих механізмів, притаманних певній з гіпотетичних моделей. У 

таблиці 2.16 спробуємо класифікувати ключові механізми по регіонах, що й 

буде підставою для зачислення їх до тієї чи іншої моделі зростання. 

Отже, у таблиці 2.16 здійснено узагальнення результатів дослідження. 

Як бачимо з механізмів впливу, “чистих” моделей насправді не існує, а 

досліджувані регіони акумулюють елементи, притаманні різним моделям. 

Це є наслідком обраного рівня дослідження: мезорівень включає в себе різні 

за напрямом і ступенем розвитку країни, тому й результати аналізу 

згладжують відмінності поміж країнами та репрезентують узагальнені 

результати. Детальніший аналіз механізмів, на основі значень коефіцієнтів 

регресійного аналізу, дає змогу окреслити домінуючі механізми.  

Отже, здебільшого країни розглянутих регіонів зазнають впливу 

міжнародної торгівлі через технологічний канал (його детальніше 

проаналізуєм згодом). СНД ж, наприклад, має найбільшу економетрично 

встановлену частку впливу експорту на економічне зростання; її ми 

зачислюємо до монетарного каналу. І хоча країни цього регіону поступово 

змінюють економічне регулювання з планового на ринкове, для регіону все 

ж характерна сировинна орієнтація. Здебільшого такий результат є 
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наслідком належності до СНД Росії, яка займає левову частку регіонального 

ВВП та експорту. А Росія, відповідно, –  одна з найбільш експортозалежних 

країн світу, головною статтею експорту якої є нафта та газ, а також похідні 

продукти. Звідси і відповідна модель економічного зростання для регіону 

загалом. До речі, для України результати мезорівня не підтверджуються на 

мікрорівні, про що йтиме мова у наступному розділі. 

Таблиця 2.16 

Виявлення домінуючих механізмів з комплексної моделі економічного 

зростання для регіонів світу (розроблено автором) 

Регіон СНД ЄС Латин-
ська 
Америка 

Близь-
кий 
Схід 

НАФ-
ТА 

Східна 
Азія 

Півден-
на Азія 

Південно- 
Східна 
Азія  

М
ех
ан
із
ми

 
вп
ли
ву

 

X (+) 
GCF 
(+) 
MD (+) 

X (+) 
GCF 
(+) 
MD (+) 
HC (-) 

X (+) 
GCF (+) 
MD (+) 
HC (+) 

X (-) 
HC (+) 
MD (+) 

TT (+) 
GCF 
(+) 
MD 
(+) 
HC (-) 

X (+) 
GCF 
(+) 
MD 
(+) 

TT (-) 
TX (+) 
GCF (+) 
MD (+) 

FDI (+) 
GCF (+) 
MD (+) 

М
од
ел
ь 

Еле- 
менти 
всіх 
моде-
лей 

Еле- 
менти 
всіх 
моде-
лей 

Елемен-
ти всіх 
моделей 

Еле- 
менти 
всіх 
моде-
лей 

Еле- 
менти 
всіх 
моде-
лей 

Еле- 
менти 
всіх 
моде-
лей 

Елемен-
ти всіх 
моделей 

Елементи 
всіх 
моделей 

Д
ом
ін
у-

ю
чі

 
ме

-
ха
ні
зм
и X (+) 

MD (+) 
HC (-) 
MD (+) 

HC (+) HC (+) HC (-) MD 
(+) 

TX (+) FDI (+) 
MD (+) 

М
од
ел
ь 

 

Моне-
тарно-
інтег-
рацій-
на 

Техно-
логічно
-інтег-
ра-
ційна 

Техно-
логічна 

Техно-
логічна 

Тех-
ноло-
гічна 

Інтег-
рацій-
на 

Техно-
логічна 

Техноло-
гічно-
інтеграцій-
на 

 

Значну частку економічного зростання ЄС, СНД, Східної Азії та 

Південно-Східної Азії пояснють інтеграційні механізми, хоча лише ЄС є 

інтеграційним об’єднанням у традиційному розумінні. Щоправда, для 

Східної та Південно-Східної Азії частка інтеграційного механізму попиту 

на імпорт майже вдвічі менша, ніж для ЄС та СНД. Тобто, якщо торговельні 

контакти між країнами регіону носять зобов’язувальний характер, що 

притаманно зонам вільної торгівлі чи митним союзам, то інтеграційні 
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механізми діють значно інтенсивніше. ЄС, який вже досяг вищої форми 

інтеграції, сповна відчуває переваги інтеграційної торгівлі, тоді як для СНД 

цей процес тільки розпочинається. Практично для всіх моделей важливими 

механізмами є притаманні технологічній моделі частка технологічного 

експорту у загальному експорті, людський капітал, частка внутрішніх і 

прямих іноземних інвестицій. Цей результат цілком закономірний, на нашу 

думку, наприклад, для регіону Південно-Східної Азії, НАФТА, ЄС, проте 

він зовсім неочікуваний для регіону Близького Сходу. Отож вважаємо за 

потрібне детальніше зупинитися саме на технологічному впливі та способах 

його регулювання задля досягнення потрібних економічних результатів.  

У всіх теоретичних моделях механізмів впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання ключовим елементом є прямі іноземні інвестиції як 

потужний інструмент передачі технології, який більше, ніж внутрішні 

інвестиції, стимулює зростання економіки. Емпіричне тестування цього 

припущення справдилось лише для регіону Південно-Східної Азії. Проте, 

як уже зазначено, для ефективної дії цього механізму потрібна відповідна 

технологічна поглинальна здатність у країні-реципієнті. Компліментарність 

ПІІ і людського капіталу є індикатором швидкості економічного зростання. 

На практиці ж виявилось, що більші стимули до зростання на рівні регіонів 

задаються часткою внутрішніх інвестицій у ВВП. 

Одним із можливих каналів впливу міжнародної торгівлі на економічне 

зростання є залучення іноземних інвестицій у ті сектори економіки, товари 

яких користуються попитом на зовнішніх ринках, отож є доволі 

динамічними. Якщо проаналізувати групи країн за розвитком, то 

спостерігається очевидна тенденція до співмірного зростання обсягів 

експорту та ПІІ (рис. 2.11–2.13) [110; 122]. Хоча, наприклад, для країн, що 

розвиваються, така тенденція простежується з часу активної глобалізації (з 

1980 року) і триває досі. У країнах з перехідною економікою зменшення 

амплітуди коливань обсягів інвестиції та експорту відбувається з 2000 року. 
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Щодо розвинутих країн, то приріст інвестицій має значно більшу 

волатильність. 

 
Рис. 2.11. Динаміка обсягів експорту та ПІІ у країнах, що розвиваються, 

упродовж 1970–2012 рр., у % до попереднього року (побудовано автором за 

даними [110; 122]) 

 

 
Рис. 2.12. Динаміка обсягів експорту та ПІІ у країнах з перехідною 

економікою упродовж 1970–2012 рр., у % до попереднього року 

(побудовано автором за даними [110; 122]) 
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Рис. 2.13. Динаміка обсягів експорту та ПІІ у розвинутих країнах упродовж 

1970–2012 рр., у % до попереднього року (побудовано автором за даними 

[110; 122]) 

  

Аналіз приросту експорту та ПІІ, насамперед у випадку з країнами, що 

розвиваються, підтверджує той факт, що зростання експорту, яке загалом 

сприймають як активніше залучення країни до міжнародної торгівлі, 

супроводжується певною інтенсифікацією притоку ПІІ.  

Ми припускаємо, що зростання ПІІ позитивно впливає на економічне 

зростання, однак рівень впливу залежить від існуючого рівня розвинутості 

людського капіталу. Якщо рівень середньої освіти серед населення 

перевищує 50 %, то ПІІ позитивно вплинуть на економіку.  

Зв’язок економічного зростання з міжнародною торгівлею через 

інвестиції в економічній літературі не новий. Кейнсіанська модель 

мультиплікатора зовнішньої торгівлі за допомогою змін в експорті та 

інвестиціях дає змогу визначити потенційний ВВП [2].  

Якщо взяти часткову похідну від доходу по експорту у відкритій 

економіці – ∂Y
∂X

=1/ (1−MPC) , знаючи, що імпорт змінюється лінійно разом з 

національним доходом – (M=M0 + MPM*Y), можна вивести формулу 

мультиплікатора торгівлі: m=1/(1-MPC+MPM)=1/(MPS+MPM),                                                           
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де  m – мультиплікатор зовнішньої торгівлі; X – експорт; M – імпорт; Y – 

ВВП; M0 – початковий обсяг імпорту; MPM – гранична схильність до 

імпорту; MPC – гранична схильність до споживання; MPS – гранична 

схильність до заощаджень.                               

Мультиплікатор зовнішньої торгівлі може бути використаний, щоб 

спрогнозувати, як зміни в інвестиціях та експорті вплинуть на ВВП країни. 

Для визначення потенційного відсотка зростання ВВП використовують 

формулу: ΔY =m*(ΔX +ΔI ) , де ΔY – потенційне економічне зростання; ΔI – 

відсоток зростання інвестицій до попереднього року; ΔX – відсоток 

зростання експорту до попереднього року [131]. 

Отже, ми вважаємо, що технологічна модель за рахунок ПІІ та передачі 

технологій є найефективнішою та спрямованою на довготермінову 

перспективу. Поступовий перехід країн різних регіонів від фінансових до 

технологічних моделей є ще одним доказом цього. 

Відповідь на питання, чи є міжнародна торгівля локомотивом 

економічного зростання у досліджуваних регіонах світу, можна дати після 

порівняння динаміки середнього регіонального ВВП на душу населення в 

доларах США за паритетом купівельної спроможності [120] та зміни 

торговельної частки у ВВП у відсотках (табл. 2.17). Для прикладу візьмемо 

такі часові періоди: 1993, 2000, 2008 і 2012 роки. 

Порівнюючи рівень життя населення розглянутих регіонів, можна 

констатувати, що доволі очевидні зміни сталися у регіоні СНД та     

Південно-Східній Азії. Для цих регіонів, найвірогідніше, головним 

локомотивом зростання стала торгівля: у випадку СНД – за рахунок 

вигідної світової кон’юнктури на сировинних ринках; у випадку Південно-

Східної Азії – завдяки притоку ПІІ в експортні галузі з випуску 

високотехнологічних товарів, який супроводжувався адекватною 

відповіддю внутрішньої політики.  
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Таблиця 2.17 

Динаміка приросту реального економічного зростання та частки 

експорту у ВВП, 1993–2012 рр. (обчислено автором за даними [118–120]) 

 

Зворотня тенденція у впливі міжнародної торгівлі на економічне 

зростання простежується на Близькому Сході: значне посилення експортної 

залежності не сприяє відповідній позитивній динаміці у темпах зростання 

ВВП на душу населення.  

Відчутне зниження впливу чистого експорту на економічне зростання є 

тенденцією останнього десятиліття. Однією з ключових проблем для 

керівних органів країн, що розвиваються, та країн з перехідною 

економікою, в експорті яких чимала частка продукції обробної 

 1993 2000 2008 2012 Приріст за 1993–
2012 рр., % 

С
Н
Д

 
 

ВВП на душу населення  1 415,786 
 

1 339,899 
 

2 630,734 
 

2 897,232 
 

104,63 

Частка експорту в ВВП 17,4 41 32,1 30,1 72,99 

Н
А
Ф
ТА

 ВВП на душу населення 21 
778,579 

26 
520,172 

29 
022,730 

29 
102,150 

33,63 

Частка експорту в ВВП 8,8 10,9 12,1 12,7 44,31 

П
ів
ні
чн
а 

А
фр
ик
а 

ВВП на душу населення 2 865,638 2 986,545 3 825,878 3 552,599 
 

23,97 

Частка експорту в ВВП 17,6 21,8 37 23,3 32,39 

Бл
из
ьк
ий

 
С
хі
д 

ВВП на душу населення 13 
140,868 
 

15 
628,585 
 

16 
608,657 
 

16 
944,714 
 

28,95 

Частка експорту в ВВП 22,1 28,3 39,4 119,1 438,91 

Л
ат

. 
А
ме
ри
ка

 ВВП на душу населення 3 306,038 
 

3 628,465 
 

4 620,365 
 

5 210,871 
 

57,62 

Частка експорту в ВВП 10 12,2 18,1 16,2 62 

Є
С

 

ВВП на душу населення 18 
015,931 
 

22 
644,617 
 

27 
030,234 
 

25 
976,346 
 

44,19 

Частка експорту в ВВП 20,7 28,9 32,4 34,9 68,60 

С
хі
дн
а 
А
зі
я ВВП на душу населення 13 

078,604 
 

14 
809,164 
 

18 
402,449 
 

19 
419,240 
 

48,48 

Частка експорту в ВВП 12,6 16,6 28,6 25 98,41 

П
ів
де
нн
а 

А
зі
я 

ВВП на душу населення 1 074,751 
 

1 098,803 
 

1 246,784 
 

1 340,358 
 

24,71 

Частка експорту в ВВП 8,4 9,4 15,4 15,3 82,14 

П
д.

-
С
х.
А
зі
я ВВП на душу населення 3 482,123 

 
4 474,719 
 

5 701,254 
 

6 306,819 
 

81,12 

Частка експорту в ВВП 43,5 71,7 66 55 26,44 
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промисловості, є те, що в найближчі кілька років на обсяги експорту та 

доходи від нього будуть, очевидно, несприятливо впливати повільне 

зростання обсягів кінцевого споживання у розвинутих країнах і світова 

кон’юнктура. За цих умов подальше здійснення стратегій зростання з 

опорою на експорт тільки посилить негативний вплив слабкого попиту на 

зовнішніх ринках. Протягом певного часу нівелювати такий вплив можна 

шляхом проведення контрациклічної макроекономічної політики. І дійсно, 

значна кількість країн, що розвиваються, відреагувала на скорочення 

обсягів їхнього чистого експорту збільшенням частки державних видатків у 

ВВП. У деяких з цих країн збільшилася також і частка приватного 

споживання у ВВП, а в інших – частка інвестицій в основний капітал. 

Однак, окрім таких короткотермінових заходів реагування, країнам, що 

розвиваються, можливо, доведеться виробити більш всеосяжні та 

довготермінові підходи, зокрема, скорегувати моделі розвитку, більше 

акцентуючи увагу на внутрішньому попиті як чиннику зростання. Проте 

перехід до такої стратегії потребує вирішення великої кількості завдань, у 

тім числі підвищення внутрішньої купівельної спроможності, регулювання 

росту внутрішнього попиту з метою уникнення надмірного збільшення 

імпорту та забезпечення належного співвідношення між витратами 

домашніх господарств і державними витратами, з одного боку, та 

інвестиціями – з іншого, з метою забезпечення можливостей для адаптації 

секторальної структури виробництва до нової структури попиту.  

 
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 
Міжнародна торгівля за останні півстоліття стала важливим чинником 

економічного зростання для багатьох країн. Якщо усереднити показники, то 

виходить, що експорт за останні сорок років зростав темпом у приблизно     

6 %, а світовий ВВП – усього лише 1 %. Аналізуючи період від початку 

стрімкої глобалізації, тобто з 1980-го року, до сьогодення, можна 
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простежити, що падіння світової торгівлі спричиняло падіння ВВП світу, і 

навпаки.  

Припускаємо, що країни, залежні від експорту та кон’юнктури світових 

ринків, мають вищу амплітуду коливань темпів економічного зростання. 

Здебільшого для країн, що розвиваються, частка експорту у ВВП є дуже 

високою, отож економіки таких країн сильно відчувають флуктуації у 

доходах від експорту.  

Загалом, частка експорту є високою у країнах-експортерах нафти, 

експортоорієнтованих країнах Південно-Східної Азії, перехідних 

економіках СНД, а також у розвинутих економіках Європейського Союзу, 

для яких відсутні будь-які торговельні бар’єри. 

Стабільно слабку залежність від експорту спостерігаємо в регіонах 

Південної Азії, Латинської Америки та НАФТА. Натомість, стабільно 

значну – у регіоні Південно-Східної Азії. Економічна криза знизила зі 

значної до помірної залежність СНД від міжнародної торгівлі (причому 

окремо для Росії та України залежність залишилась дуже сильною).  

Гіпотеза дослідного процесу полягала у припущенні, що для Близького 

Сходу, де є сильна залежність доходів країни від цін на нафтопродукти, та 

для СНД домінуючими будуть механізми монетарної моделі; для країн 

Південно-Східної Азії, які є успішними імітаторами, – технологічної, а 

інтеграційної – для ЄС та, можливо, об’єднання НАФТА.  

Тестування приналежності регіонів до певної моделі механізмів 

здійснено за комплексною моделлю за допомогою аналітичного пакета 

обробки статистичних даних Stata методом загальних найменших квадратів.  

Отже, за результатами дослідження для п’яти з дев’яти розглянутих 

регіонів та світу загалом істотним у статистичному плані є показник частки 

експорту у ВВП. Найбільш залежним від експорту регіоном є СНД: в 

загальному для країн цього регіону зростання експорту на 1 % збільшує 

темп зростання ВВП на 0,46 %. Негативним є зростання експорту для країн 

Близького Сходу. Поясненням цього факту може бути картельна організація 
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регіону, що дає змогу збільшувати ВВП не за рахунок фізичного обсягу 

експорту, а шляхом обмеження пропозиції нафти. Частка прямих іноземних 

інвестицій за рівнем статистичної значущості впливає лише на економіку 

Південно-Східної Азії. Великий притік ПІІ в країни цього регіону є 

закономірним: чимало закордонних інвесторів переносять виробництво в ці 

країни, враховуючи податкові пільги, розвинутий банківський сектор, 

наявність дешевої робочої сили і, найголовніше, сприятливе середовище для 

абсорбції технологічних інновацій. 

Найменший вплив у багатофакторній моделі регресії на економічне 

зростання світу здійснює індекс умов торгівлі. Лише для регіону НАФТА та 

Південної Азії він є значущим, причому для НАФТА – позитивно впливає 

на економіку, для Південної Азії – негативно.  

Кількість років навчання, через яку ми виразили людський капітал, є 

значущим чинником для чотирьох регіонів. Цей чинник можна вважати як 

внутрішнім (політика уряду), так і зовнішнім (глобалізація стирає кордони 

між країнами, що дає змогу людям продовжувати освіту за кордоном, 

вдосконалювати свої навички тощо). Наголосимо, що вплив людського 

капіталу для розглянутих регіонів спричиняє найбільший з усіх чинників 

вплив. Цей вплив перевищує 1 % і є позитивним для Латинської Америки та 

Близького Сходу; негативним – для ЄС і НАФТА. Іншими словами, 

розвинуті регіони відчувають зворотній ефект від нарощування людського 

капіталу: збільшення часу навчання на 1 рік спричиняє зменшення ВВП 

країн регіону. Пов’язаний з людським капіталом показник частки 

високотехнологічного експорту у загальному експорті товарів значущий 

лише для Південної Азії.  Збільшення частки експорту високотехнологічних 

товарів на 1 %  збільшує регіональний ВВП на 1,33 % за умови дії інших 

чинників. Проте, враховуючи обмеження статистичних даних саме за цим 

показником, не можна зробити однозначних висновків. Валові капітальні 

накопичення для семи з дев’яти регіонів та світу загалом мають достатній 

рівень статистичної значущості. Це внутрішній чинник, який приводиться в 
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дію, окрім іншого, на нашу думку, також і міжнародною торгівлею, 

оскільки із залученням у міжнародну торгівлю зростають можливості ринку 

та потенціал для внутрішнього інвестування. 

Зовнішній попит є статистично значущим також для семи регіонів та 

світу загалом. Економічне зростання у країнах–торговельних партнерах 

позитивно позначається на економіці більшості країн, які активно залучені 

до міжнародної торгівлі. Загалом цей показник, як і валові накопичення та 

частка експорту, є головним механізмом, який пришвидшує економічне 

зростання.  

За результатами дослідження, запропонована модель регресії найкраще 

описує зростання в СНД, ЄС, Південній Азії, де R2 перевищує 45 %.  

Окрім географічного підходу, нами застосований також диференційний 

підхід з урахуванням ВВП на душу населення, темпу економічного 

зростання, сальдо торговельного балансу та ступеня відкритості економіки. 

У такий спосіб ми дослідили залежність значень параметрів від ключових 

економічних детермінантів.  

Отже, здебільшого країни розглянутих регіонів зазнають впливу 

міжнародної торгівлі через технологічний канал. СНД ж, наприклад, має 

найбільшу економетрично встановлену частку впливу експорту на 

економічне зростання, яку ми відносимо до монетарного каналу. Такий 

результат є наслідком належності до регіону СНД Росії, яка займає левову 

частку регіонального ВВП та експорту. Значну частку економічного 

зростання ЄС, СНД, Східної Азії та Південно-Східної Азії пояснюємо 

інтеграційними механізмами, хоча лише ЄС є інтеграційним об’єднанням у 

традиційному розумінні. Щоправда, для Східної та Південно-Східної Азії 

частка інтеграційного механізму попиту на імпорт є майже удвічі меншою, 

ніж для ЄС та СНД. Тобто, якщо торговельні контакти між країнами регіону 

носять зобов’язувальний характер, що притаманно зонам вільної торгівлі чи 

митним союзам, то інтеграційні механізми діють значно інтенсивніше.  
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Порівнюючи рівень життя населення розглянутих регіонів, можна 

констатувати, що найочевидніші зміни сталися в регіоні СНД та Південно-

Східній Азії. Для цих регіонів, найвірогідніше, головним локомотивом 

зростання стала торгівля: у випадку СНД – за рахунок вигідної світової 

кон’юнктури на сировинних ринках; у випадку Південно-Східної Азії – 

притік ПІІ в експортні галузі з випуску високотехнологічних товарів, який 

супроводжувався адекватною відповіддю внутрішньої політики. Зворотня 

тенденція у впливі міжнародної торгівлі на економічне зростання 

простежується на Близькому Сході: значне посилення експортної 

залежності не спричиняє відповідної позитивної динаміки у темпах 

зростання ВВП на душу населення. 

Результати дослідження впливу механізмів міжнародної торгівлі на 

економічне зростання регіонів світу апробовано у статтях [132–135] та на 

наукових конференціях [136–138]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ  

НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Емпірична модель економічного зростання за допомогою 

механізмів міжнародної торгівлі для економіки України 

Успішний приклад країн Східної Європи, які інтегрувалися в ЄС 

завдяки попередній лібералізації своєї зовнішньоторговельної політики, 

свідчить про визначальну роль зовнішньої торгівлі на шляху до підвищення 

добробуту населення. У країнах цього регіону відбувся перехід від 

монетарної моделі, за якої спеціалізація, зазвичай, відбувається на 

низькоефективних галузях, до технологічних, зі спеціалізацією на товарах з 

високою доданою вартістю та наукомісткістю, та інтеграційних моделей. 

Цей досвід може бути використаний Україною, яка вже у червні 2014 року 

взяла активний курс на ЄС – підписала перший етап Угоди про Асоціацію з 

Європейським Союзом. І якщо на етапі зони вільної торгівлі можливе 

існування різноспрямованих торговельних векторів (наприклад, Зона 

вільної торгівлі з ЄС та Митний Союз у рамках Євразійського економічного 

простору), то на наступних етапах потенційної інтеграції Україна вже не 

зможе балансувати між різними об’єднаннями.  

Сучасний стан та перспективи зовнішньоторговельної стратегії 

України та її залучення у світові економічні потоки є предметом 

дослідження Б. Губського, Д. Лук’яненка, В. Сіденка, В. Будкіна,                  

І. Бураковського, А. Мокія, А. Поручника, В. Шевчука та інших. Згадані 

автори намагалися всебічно підійти до проблеми вибору вектора зовнішньої 

політики України, дослідити її експортно-імпортний потенціал, можливості 

підвищення конкурентоспроможності, перспективи інтеграції в різні 

економічні та торговельні об’єднання.  
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У попередньому розділі протестовано низку пояснювальних змінних і 

виявлено, що на глобальному рівні найістотніший вплив серед досліджених 

регресорів на зростання економіки здійснюють такі параметри, як зовнішній 

попит на імпорт, внутрішні капітальні інвестиції та частка експорту товарів 

і послуг у ВВП; у іншому випадку (при заміні частки експорту індексом 

відкритості економіки) – зовнішній попит, внутрішні капітальні інвестиції 

та індекс відкритості економіки.  

Узагальнені моделі для регіонів, попри свою комплексність та 

масштабність, не дають змоги формувати висновки для кожної окремої 

країни регіону за принципом аналогії. На мікрорівні дослідимо вплив різних 

змінних на економіку України, яка за географічним та інтеграційним 

принципом належить до регіону СНД. Нагадаємо, що за результатами 

регресійного дослідження статистично значуще на рівень зростання країн 

СНД впливають: частка експорту товарів і послуг у ВВП, зовнішній попит 

та частка валових внутрішніх інвестицій.  

У дослідженні економічного зростання окремо взятої країни легше 

застосувати механізм логарифмів, який демонструє вплив відносної зміни 

пояснювальних змінних на залежну. Наголосимо, що прологарифмувати 

можна лише додатні величини. Тобто попит на імпорт, який відображає 

відносну зміну ВВП за кордоном і набуває інколи від’ємних значень, та 

темп економічного зростання України, обчислений у відсотках до 

попереднього року, до уваги брати не можна. Останній показник замінимо 

на не менш інформативний – ВВП на душу населення у постійних цінах 

2005 року за паритетом купівельної спроможності [120], який, за 

логарифмування, як і темп економічного зростання, показуватиме відносну 

зміну добробуту населення.  

Перш, ніж виконати економетричне дослідження, доцільно здійснити 

кореляційний аналіз залежності змінних (табл. 3.1). Інформаційною базою 

для проведення дослідження на мікрорівні слугуватимуть статистичні дані 

ЮНКТАД та Світового банку (див. додаток Е), які використовували у 
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попередньому розділі, а також дані Державного комітету статистики 

України [139].  

  Таблиця 3.1 

Кореляційна матриця даних для емпіричного дослідження  

економіки України (обчислено автором за даними [118–125; 127] 
 FDI GCF GDP HC M OPEN-

NESS 
TT TX X 

FDI  1.000  0.477  0.684  0.644 -0.291 -0.587  0.297 -0.626 -0.650 
GCF  0.477  1.000  0.324 -0.002 -0.160 -0.291 -0.251 -0.502 -0.313 
GDP  0.684  0.324  1.000  0.850  0.010 -0.502  0.740 -0.451 -0.715 
HC  0.644 -0.002  0.850  1.000  0.055 -0.483  0.793 -0.559 -0.715 
M -0.291 -0.160  0.010  0.055  1.000  0.791  0.232  0.301  0.504 

OPEN-
NESS 

-0.587 -0.291 -0.502 -0.483  0.791  1.000 -0.172  0.604  0.927 

TT  0.297 -0.251  0.740  0.793  0.232 -0.172  1.000 -0.180 -0.385 
TX -0.626 -0.502 -0.451 -0.559  0.301  0.604 -0.180  1.000  0.668 
X -0.650 -0.313 -0.715 -0.715  0.504  0.927 -0.385  0.668  1.000 

 

Результати кореляційного аналізу свідчать про сильну й позитивну 

залежність доходу на душу населення, що є репрезентацією загального 

стану економіки України, від ПІІ, людського капіталу та індексу умов 

торгівлі; про меншу, проте також позитивну – від валового накопичення 

капіталу. Проте, економетричний аналіз є достовірнішим джерелом знань, 

адже встановлює силу причинно-наслідкових зв’язків. Отже, використавши 

механізм логарифмів, отримаємо таке рівняння: 

 

log(GDP)it=b0+b1*log(Openness)it+b2*log(FDI)it+b3*log(TT)it+b4*log(HC)it+ 

+b5*log(TX)it+b6*log(GCF)it+eit,                                                                     (3.1) 

 

де i – відповідає Україні; t – кожному часовому періоду; log(GDP)it – 

відносна зміна ВВП на душу населення для країни i впродовж періоду t; 

log(Openness)it, log(FDI)it, log(TT)it, log(HC)it, log(TX)it, log(GCF)it – 

відповідно, відносні зміни індексу відкритості, частки ПІІ у ВВП, індексу 

умов торгівлі, людського капіталу, частки високотехнологічного експорту у 
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загальну експорті, частки капітальних накопичень у ВВП для країни i в 

період t; eit – похибка дослідження. 

Результати регресійного аналізу за поданою вище моделлю розглянемо 

у таблиці 3.2 та у вигляді рівнянь економічного зростання з метою вибору 

найоптимальнішого. 

Таблиця 3.2 

Моделювання впливу міжнародної торгівлі  

на економічне зростання України (обчислено та складено автором) 
Незалежна 

змінна 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

log(Openness) -0,5343    

log(X)  -0,4384   

log(FDI) 0,0264 0,0566 0,0779 0,2217* 

log(TT) 1,0953* 1,1381* 1,0144* 1,1328 

log(HC) 4,4461* 3,0703 4,1591 0,2306 

log(TX) 0,3812* 0,3320* 0,2823 0,0042 

log(GCF) 0,7621* 0,6540* 0,6621*  

R2 0,9547 0,9526 0,9303 0,8558 

F-статистика 21,0944 20,0989 18,0674 17,0076 
Примітка. * – коефіцієнт статистично значущий при 1, 5, 10 % помилці. 
 

log(GDP)it=1,0953*log(TT)it+4,4461*log(HC)it+0,3812*log(TX)it+ 

+0,7621*log(GCF)it,                                                                                         (3.2)                         

 

З рівняння 3.2 для моделі 1 випливає, що відносне зростання індексу 

умов торгівлі на 1 % спричиняє відносне зростання ВВП на душу населення 

на 1,1 %, відносне збільшення кількості років навчання серед осіб старших 

15 років – на   4,4 %, частки технологічного експорту в загальному експорті 

– на 0,4 %, частки внутрішніх інвестицій – на 0,8 % за фіксованого рівня 

інших регресорів. Решта чинників має високу ймовірність рівності нулю, а, 

отже, невелику значущість. Зауважимо, що коефіцієнт детермінації для 

цього регресійного рівняння становить 0,9547. Цей показник важливий, 
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адже саме за ним ми визначатимемо найоптимальніше рівняння впливу 

механізмів міжнародної торгівлі на економічне зростання України. 

Якщо показник індексу відкритості замінити на частку експорту 

товарів та послуг у ВВП України (модель 2), то статистичну значущість 

матиме вже менша кількість регресорів (табл. 3.2), а коефіцієнт детермінації 

R2 стане меншим – 0,9526: 

 

log(GDP)it=1,1381*log(TT)it+0,3320*log(TX)it+0,6540*log(GCF)it,             (3.3)                                                                              

 

Інтерпретація результатів така ж, як і у попередньому випадку, за 

винятком відсутності параметра “людський капітал” – він стає статистично 

незначущим. Хоча, наприклад, зростає вклад у сукупний показник 

економічного зростання України індексу умов торгівлі за фіксованого рівня 

інших чинників.  

Порівнюючи цих два рівняння, можна стверджувати, що перше 

рівняння є більш точним і 95,47 % дисперсії відносної зміни ВВП на душу 

населення України пояснюється такими механізмами, як індекс умов 

торгівлі, акумуляція людського капіталу, частка внутрішніх інвестицій у 

ВВП та частка високотехнологічного експорту в загальному експорті. 

Проте, для остаточного висновку виключимо також з регресійного 

рівняння частку експорту та індекс відкритості як ті змінні, які найсильніше 

корелюють з іншими регресорами та можуть бути причиною виникнення 

мультиколінеарності (модель 3 табл. 3.2). Тоді рівняння матиме вигляд: 

 

log(GDP)it=b0+b1 *log(FDI)it+b2*log(TT)it+b3*log(HC)it+b4*log(TX)it+ 

+b5*log(GCF)it,                                                                                                 (3.4)  

 

а значення статистично значущих коефіцієнтів будуть такими: 

 

log(GDP)it=1,0140 *log(TT)it+0,6621*log(GCF)it,                                          (3.5) 
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За умови виключення найбільш “торговельних” параметрів, R2 

зменшився до 0,9303, що свідчить про меншу пояснювальну здатність цього 

рівняння, порівняно з попередніми. Ще меншим (0,8558) R2 стає за 

виключення параметра “частка внутрішніх інвестицій у ВВП України” з 

рівняння (модель 4). У такому випадку єдиним статистично значущим 

механізмом впливу міжнародної торгівлі на економіку України є частка ПІІ 

у ВВП: за відносного зростання частки ПІІ у ВВП України на 1 % ВВП на 

душу населення зростає на 0,22 %. Це рівняння має найменшу 

пояснювальну здатність, однак воно породжує цікавий висновок: на рівні 

регіонів ми відкинули гіпотезу про конкурування внутрішніх та зовнішніх 

інвестицій. Хоча приклад України доводить, що за відсутності внутрішніх 

капітальних інвестицій зовнішні інвестиції стають ключовим чинником 

зростання. Звісно, результати регресійного аналізу не дають змоги 

аналізувати порівняльну ефективність залучення капіталу різного 

походження, проте цей напрям дослідження може отримати самостійне 

прикладне спрямування. 

Отже, порівнявши чотири рівняння, можна припустити, що найкраще 

економічне зростання в Україні описується першою регресійною моделлю, 

для якої статистично значущими виявилися чотири параметра – частка 

високотехнологічного експорту в загальному експорті, частка внутрішніх 

інвестицій у ВВП, а також індекс умов торгівлі та людський капітал. 

Як бачимо з результатів дослідження, на регіональному рівні та на 

рівні окремої країни – України – існує лише один спільний механізм – це 

частка внутрішніх інвестицій у ВВП. Це прогнозований наслідок, оскільки 

згаданий параметр є найбільш загальним із запропонованих у моделі та 

характерним для більшості країн світу. Інші чинники – частка 

високотехнологічного експорту, індекс умов торгівлі та людський капітал – 

є специфічними для України і не відображають тенденцій на мезорівні. 

Здебільшого виявлені нами канали впливу міжнародної торгівлі на 

економічне зростання України говорять про приналежність (або, принаймні, 
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високу схильність) країни до технологічної моделі зростання. Проте 

економетричне рівняння таким чином констатувало лише факт, а 

детальніший аналіз розвитку цього напряму та прикладні рекомендації, 

виходячи з отриманих результатів, подамо у наступному підрозділі. 

Зазначимо, що у розглянутих моделях частка експорту у ВВП не має 

достатнього рівня статистичної значущості, що свідчить про те, що політика 

нарощування експорту у випадку України не приносить очікуваних 

результатів, отож її варто, принаймні, переглянути, про що детальніше 

йтиме мова далі. 

На рівні регіонів окремо ми досліджували індекс відкритості, який 

загалом демонструє схильність до торгівлі, ступінь залученості країни у 

світові економічні зв’язки. Для України цей показник є доволі високим та 

становить в середньому за двадцять років 99,7 % (розраховано за даними 

ЮНКТАД [119; 120; 121]).  

Для дослідження індексу відкритості застосуємо рівняння 2.3. Значення 

статистично значущих параметрів є такими: 

 

log(Openness)it=0,8324 *log(X)it–0,0559*log(FDI)it+2,6043*log(HC)it + 

+0,2025*log(GCF)it,                                                                                         (3.6)                                                                                       

 

Приріст частки експорту товарів і послуг у ВВП збільшить відносний 

показник індексу відкритості економіки України на 0,83 %, приріст валових 

внутрішніх інвестицій – на 0,2 %, приріст кількості років навчання – на      

2,6 %, проте приріст ПІІ знижує відносне значення індексу на 0,06 %. Якщо, 

наприклад, з рівняння забрати показник частки експорту у ВВП, як 

найбільше пов’язаний з відкритістю показник, R2 зменшується з 97 % до     

44 %. Тобто, попри ймовірність проблеми мультиколінеарності, вилучення 

частки експорту знижує загальну значущість рівняння у понад два рази. 

Як уже зазначено, Україна за часткою суми експорту та імпорту у ВВП 

має доволі високий індекс відкритості. У попередніх розділах йшлося про 
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те, що “індекс відкритості” та “відкритість” – не тотожні поняття, отож 

значення індексу у понад 100 % не обов’язково означає цілком 

лібералізований торговельний режим. Тенденція для України насправді 

точно засвідчила принаймні цілеспрямовану орієнтацію на лібералізацію: з 

1994 року індекс відкритості зріс з 60 % до максимуму у 120 % в 2000 р. і 

2004 р. (рис. 3.1). 

Як з’ясовано нами, приріст індексу відкритості насамперед залежить 

від частки експорту товарів і послуг у ВВП, що цілком закономірно, а також 

від накопичення людського капіталу та валових внутрішніх інвестицій. 

Негативна залежність від ПІІ є дуже низькою, отож вважаємо, що нею 

можна знехтувати. 

	  

	  
Рис. 3.1. Динаміка зміни індексу відкритості та реального зростання 

доходів, 1994–2012 рр., % (побудовано автором за даними [119–121]) 

 

Питання відкритості економіки України, серед інших, досліджувала     

С. Ткаленко [140]. На її думку, головні параметри відкритості включають 

такі показники: 
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— експортна квота: якщо вона перевищує 10 %, то країна є активним 

учасником міжнародних економічних зв’язків (відношення експорту 

до ВВП); 

— імпортна квота: наскільки імпорт товарів є необхідним для 

подальшого виробничого процесу (відношення імпорту до ВВП); 

— зовнішньоторговельна квота: якщо вона перевищує 25 %, то 

економіку прийнято вважати відкритою (відношення суми експорту 

та імпорту до ВВП); 

— коефіцієнт еластичності експорту та імпорту до ВВП: демонструє, 

наскільки зросте експорт чи імпорт при зростанні  ВВП на 1 % 

(відсоткова зміна вартості експорту чи імпорту до відсоткової зміни 

ВВП за однаковий період часу). Якщо значення більше 1, то країну 

вважають відкритою і вона є активним учасником міжнародних 

економічних відносин [140, с. 45–46]. 

Варто зазначити стабільно високу частку експорту у ВВП Україні (рис. 

3.2), яка змінювалась від часу здобуття незалежності від 30 % до 65 % (у 

період економічного пожвавлення). 

 
Рис. 3.2. Частка експорту товарів і послуг у ВВП України,  % (побудовано 

автором за даними [118; 119]) 

 

Економічну ситуацію в Україні, як і в будь-якій іншій країні, найкраще 

відображає показник ВВП на душу населення у постійних цінах 2005 року за 
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паритетом купівельної спроможності. Аналізуючи графік (рис. 3.3), рівень 

життя в Україні 1992 року та 2012 року був приблизно однаковим – ледь 

перевищував 2 000 дол. США. Найнижчої межі економіка досягла з 1996 р. до 

1998 р. – близько 1 000 дол. США. Найвищої позначки добробут населення 

сягав 2008 року, коли дохід на душу населення становив 2 220 дол. США. 

Стосовно фактичного зростання, то ВВП в поточних цінах мав значно ширшу 

амплітуду коливань і відображав тенденції на валютному ринку [120]. 

 
Рис. 3.3. Динаміка ВВП на душу населення України, 1992–2012 рр. 

(побудовано автором за даними [120]) 

Якщо оцінювати торговельний баланс України від початку 

незалежності, то простежуються такі тенденції (рис. 3.4): 

 
Рис. 3.4. Динаміка частки сальдо торговельного балансу у ВВП України 

упродовж 1994–2012 рр., % (побудовано автором за даними [110; 120]) 
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Дефіцит торговельного балансу спостерігали частіше, ніж його	   

профіцит. За цим показником найбільший дефіцит балансу в % до ВВП        

(-10 %) спостерігали 2008 року. В цьому ж році, як зазначено вище, дохід 

населення України досяг свого історичного максимуму за паритетом 

купівельної спроможності [120], тому й виглядає логічним той факт, що 

населення витрачало свої доходи на кращі за якістю товари імпорту. 

Зазначимо, що у 2012 р. дефіцит торговельного балансу у відсотках до ВВП 

також був значним і становив -9 %. Стосовно, епізодів профіциту, то 

максимум, зафіксований 2004 року, сягав 5 % ВВП. 

У Стратегії економічного та соціального розвитку України (“Шляхом 

європейської інтеграції”) увагу акцентовано на перевагах для України 

додатнього сальдо рахунку поточних операцій, який є важливим для 

гарантування макроекономічної стабільності. Проте відзначений також 

поступовий перехід до від’ємного сальдо у зв’язку із потенційним 

збільшенням інвестиційного імпорту [141]. 

Чинником, здатним пришвидшити перехід від монетарної до 

технологічної моделі, є ПІІ, проте у відсотках до ВВП цей показник все ще є 

незначним. Він становив усього 0,254 % ВВП 1992 року, однак стрімко зріс 

до 9 % 2005 року [142]. Після цього спостерігається певна втрата інтересу 

до інвестування в Україну: з 2005 року почалося поступове зменшення 

притоку ПІІ, а 2012 року цей показник вже сягав лише 4,4 % ВВП. За 

даними Державного комітету статистики України, головними країнами-

інвесторами з 2005 року є Кіпр та Німеччина; притік інвестицій зі США, які 

до 2005 року були головним донором інвестицій, зменшився [142], а 

загалом обсяги інвестицій (у млн дол. США) подано у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Динаміка притоку ПІІ в Україну, 2003–2013 рр. 

(складено автором за даними [142]) 
Рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Притік 6 657 8 353 16 375 21 186 29 489 35 723 40 026 44 708 49 362 54 462 58 156 
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Абсолютні обсяги є малоінформативними, отож для дослідження й 

аналізу використовували частку ПІІ у ВВП. Однак зазначимо, що всупереч 

все ще низькій частці ПІІ у ВВП України відносний приріст іноземних 

інвестицій за останні десять років становив 774 %.  

Як зазначає В. Шевчук, приплив капіталу є традиційним чинником 

зростання, проте фінансові кризи у Мексиці (1994–1995), країнах Південно-

Східної Азії (1997–1998), Бразилії (1999) та Росії (1998) змусили 

економістів по-новому оцінити наслідки притоку капіталу у країну. Своє 

дослідження вчений присвятив власне визначенню зв’язків між зростанням 

ВВП та рахунками платіжного балансу – поточного та фінансового. 

Зупинимось детальніше на результатах цього дослідження [143]. 

Автор В. Шевчук зазначає, що немає однозначної думки щодо напряму 

взаємодії платіжного балансу з економічним зростанням. Для цього 

наводить суперечливі аргументи: у випадку країн Південно-Східної Азії 

відкритість економіки та додатнє сальдо поточного рахунку забезпечили 

економічне зростання; у випадку країн Латинської Америки ефект був 

протилежним. Проте швидкий темп індустріалізації в регіоні Південно-

Східної Азії якраз і створив передумови для припливу іноземного капіталу, 

що своєю чергою, збільшило експорт [143]. Цей досвід можна використати і 

в Україні: оскільки в країні немає достатніх стимулів для підвищення 

внутрішнього попиту та відповідного зростання ринку, то додатнє сальдо 

може бути важелем економічного зростання. 

Як стверджує В. Шевчук, “незалежно від конкретних механізмів – 

збільшення внутрішнього попиту чи збільшення обсягів експорту, 

теоретично приплив капіталу збільшує ВВП як у неокласичній моделі 

Рамсі–Купмаса, так і в моделях з урахуванням людського капіталу, однак 

практичний ефект виявляється незначним” [143, с. 32]. 

Застосувавши метод векторної авторегресії для даних по 39-ти країнах 

за 1951–1998 рр., вчений виявив позитивний зв’язок між зростанням 

експорту та зростанням ВВП, а відповідні результати для імпорту є 
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очікувано протилежними, тобто задекларовано позитивний вплив 

додатнього сальдо рахунку поточних операцій на зростання економіки. 

Щодо висновків по Україні, то автор зазначає, що стрімке економічне 

зростання 2000 року відбулося після очевидного поліпшення сальдо 

рахунку поточних операцій з лагом в один рік, причому притік капіталу мав 

малоймовірний вплив. Адже 2004 року високий темп економічного 

зростання та вражаюче позитивне сальдо поточного рахунку спостерігали 

на фоні стрімкого відтоку капіталу. Такий позитивний зв’язок економічного 

зростання та рахунку поточних операцій називають “ефект 45°”. Це, 

безумовно, позитивна риса української економіки, оскільки прямий зв’язок 

дає змогу проводити певний тип макроекономічної політики задля 

досягнення бажаного темпу зростання ВВП [143]. 

Співставляючи ці дослідження з амплітудою коливань індексу умов 

торгівлі, зазначимо, що для України цей індекс (дані з 2000 року) майже 

завжди, за винятком лише 2001 року, перевищував 100 % і досяг свого 

максимуму в 2010–2011 рр. [114], тобто, ціни товарів експортного сектору 

України були суттєво вищими за ціни імпортованих товарів. Проте не варто 

робити однозначних висновків, оскільки тут важливими є співвідношення 

обсягів та еластичностості товарів експорту та імпорту (про це йтиме мова у 

підрозділ 3.2). Отже, зовнішньоторговельний досвід України доводить, що 

без науково обґрунтованого підходу до вибору зовнішньоторговельної 

політики і до необмеженого нарощування експорту може відбутися 

нівелювання позитивного впливу від лібералізації внаслідок зростання 

чутливості до екзогенних шоків. 

Як досліджено у попередньому розділі, людський капітал є механізмом 

впливу міжнародної торгівлі на економіку, проте не у випадку регіону СНД 

загалом. Конкретно для України, за результатами регресійного аналізу, цей 

регресор є істотним і визначальним для економічного зростання. Показник 

людського капіталу для країн СНД в останнє десятиліття є доволі високим – 

понад 10 років, і передусім високим – в Україні та Росії. Якщо в Україні  
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1991 року кількість років навчання серед осіб старших 15 років становила 

9,52 років, то 2012 року цей показник вже сягав 11,1 [124], що є свідченням 

хороших перспектив для інтелектуального розвитку. Однак, як твердять 

українські науковці, асигнування на науку щораз зменшуються і не дають 

змоги повною мірою експлуатувати науковий потенціал людського ресурсу. 

За результатами дослідження Т. Вакарчук, існує спадний тренд приросту 

НТП як для України, так і для Росії. Для України, як зазначає автор, цей 

показник з 2006 року від’ємним, а його динаміка є наступною: 8,7 % (2002), 

21,4 % (2006) і різке падіння до -17 % 2013 року. Причину цього вбачаємо у 

зменшенні видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

розробки у бюджеті, що за показниками прирівнює Україну до країн 

третього світу [56]. 

Людський капітал і перспективи його нарощування в Україні стають 

актуальною темою публікацій останніх років. В Україні, де виробничі 

фонди застаріли, перспективу нарощування наукомісткого експорту 

вбачають саме у залученні високоосвічених кадрів та бізнес-практики з-за 

кордону. Проблеми економічного характеру, пов’язані з оціненням 

людського потенціалу, механізмом його формування, визначенням його 

ролі, досліджують у працях Г. Глухої, Л. Кривенко, С. Овчаренко,                

Л. Дедяєвої та ін. Власне проблеми формування людського капіталу в 

Україні досліджені С. Тютюнниковою та Н. Савицькою, які констатують 

процес втрати Україною потенціалу в науковій сфері [144]. За підрахунками 

авторів, “в Україні питома вага витрат на виконання наукових та науково-

технічних робіт у ВВП становить 0,83 %, що в 2,4 раза нижче за 

середньоєвропейське значення” [144, с. 88]. Зниження питомої ваги 

людського капіталу в Україні з 55 % наприкінці ХХ століття до 39,7 % 

станом на 2010 рік також констатують Л. Кривенко та С. Овчаренко. Вони 

відстежують тенденції до зменшення асигнувань на розвиток людського 

потенціалу [145]. 



	  

	  

164 

З іншого боку, на відміну від більшості країн світу, Україна все ж 

експортує високотехнологічні товари. Частка таких товарів у загальному 

товарному експорті впродовж розглянутих років коливалася в межах          

3–4 % [125]. На рис. 3.5 продемонстравано один, на нашу думку, з 

найважливіших чинників економічного зростання – високотехнологічний 

експорт, який забезпечує перехід до технологічної моделі та вищих темпів 

зростання економіки. Україні, яка має такий експортний потенціал, ще, 

звісно ж, зарано говорити про технологічну модель, з огляду на кількість 

сировинних товарів у загальному експорті, хоча регресійне рівняння 

констатує наявність елементів технологічної моделі зростання. 

	  

	  
Рис. 3.5. Динаміка частки високотехнологічного експорту в загальному 

товарному експорті та реального зростання доходів упродовж 1996–2012 

рр., % (побудовано автором за даними [119; 120; 125]) 

 

Необхідність підвищення конкурентоспроможності України за рахунок 

саме технологічного експорту є предметом дослідження А. Мокія та В. 

Юзби [146]. Автори зазначають, що рівень розвитку інноваційної діяльності 
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є елементом досягнення економічного зростання. На їхню думку, 

найшвидшим шляхом нарощування науково-дослідного потенціалу України 

є імпорт технологічноємних товарів та послуг з-за кордону. Для 

ефективного процесу акумуляції важливою є відкритість економіки у сфері 

технологічноємної продукції, яка є фактично засобом трансферу технологій. 

Автори А. Мокій та В. Юзба розробили широкий комплекс завдань та 

заходів, які б дали змогу Україні підвищити конкурентоспроможність 

товарів технологічного експорту, серед них: створення системи 

фінансування інноваційної діяльності, закріплення законодавчих механізмів 

кредитування інноваційних секторів економіки, прийняття відповідних 

законів про фонди венчурного капіталу та малі інноваційні фірми з 

необхідними державними гарантіями, запровадження спрощених митних 

процедур, забезпечення інформаційної підтримки, розробка концепції 

торговельної політики з орієнтацією на імпорт проміжних 

високотехнологічних товарів, а також активізація комерційної дипломатії 

[146]. Ретельно розроблена авторами програма підвищення 

конкурентоздатності економіки України при повному впровадженні дасть 

змогу країні перейти до вищих темпів економічного зростання. 

Акцентують увагу на технологічному експорті також В. Шевчук та     

Н. Черкас. Автори вважають, що для України та для тих країн, які мають 

схожу структуру економіки (з переважанням сировинних галузей), 

поступовий перехід до технологічно складнішої структури є чинником 

пришвидшення економічного зростання. Як стверджують автори, “потужні 

експортоорієнтовані технологічні галузі є джерелом поширення нових 

технологій, прикладами раціональної організації бізнесу, використання 

ефективної маркетингової стратегії, так що механізм зовнішніх ринків 

здійснює позитивний вплив на всю економіку” [147, с. 7]. 

На підтвердження цього факту В. Шевчук та Н. Черкас дослідили 

вплив зовнішньої торгівлі на динаміку експорту технологічних товарів 

окремих регіонів України за допомогою методу найменших квадратів з 
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фіксованими ефектами на основі квартальних даних 1999–2006 рр. 

Дослідження засвідчило, що, окрім східного регіону, експорт технологічної 

продукції позитивно залежить від динаміки промислового виробництва 

[147]. 

Дослідження вітчизняних економістів свідчать про високу залежність 

між зростанням економіки та часткою валових внутрішніх інвестицій. На 

рис. 3.6 підтверджено очевидну співнапрямленість цих двох показників, 

починаючи з 2000 року. Проте частка внутрішніх накопичень в Україні 

зараз становить близько 20 % й істотно зменшилась від майже 40 % з часу 

здобуття незалежності [127]. 

	  

	  
Рис. 3.6. Динаміка реального зростання доходів та частки внутрішніх 

капітальних накопичень у ВВП України (%) упродовж 1993–2012 рр. 

(побудовано автором за даними [118; 120; 127]) 

 

Автор Г. Глуха робить спробу дослідження внутрішніх інвестицій в 

Україні, базуючись на встановленому західними вченими факті про 

взаємовплив реальних інвестицій та зростання економіки. За результатами 

автора з’ясовано, що упродовж 2000–2007 рр. для України тенденція щодо 
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збільшення частки капітальних інвестицій була висхідною, що 

супроводжувалося, відповідно, пожвавленням економіки. Проте вже в 

період світової кризи частка валових інвестицій знизилась з 28 % до 19 %, 

відповідно [148]. Як зазначає А. Абрамов, коефіцієнт кореляції динаміки 

капітальних інвестицій і динаміки реального економічного зростання за    

45-річний період для найрозвинутіших країн світу є близьким до одиниці 

[149]. Дослідження Г. Глухої спростовують гіпотезу про майже абсолютну 

кореляцію темпів приросту ВВП і капітальних інвестицій для України, 

проте погоджуються з важливістю цього чинника для економіки [148]. 

Отже, аналіз механізмів зростання економіки України під впливом 

міжнародної торгівлі наштовхує на думку про домінування потенціалу для 

впровадження технологічної моделі, проте ілюструє її практичну 

нереалізованість.  

Очевидною є певна суперечливість економетричного дослідження та 

економічних реалій в Україні. На мезорівні з’ясовано, що загалом регіон 

розвивається за монетарно-інтеграційною моделлю, значною мірою 

залежить від зовнішнього попиту, частки експорту товарів і послуг у ВВП 

та капітальних інвестицій. Водночас часткове дослідження для України 

доводить виняткову важливість чинників наукового розвитку – накопичення 

людського капіталу та частки високотехнологічного експорту, що 

притаманно технологічній моделі зростання. З іншого боку, доволі значним 

є вплив суто торговельного показника – індексу умов торгівлі, який 

впливає, передусім, на монетарний сектор за рахунок притоку іноземної 

валюти у вигляді виручки експортерів.  

Наявність статистично значущих чинників, притаманних різним 

моделям, в економетричному рівнянні для України дає змогу стверджувати 

про розвиток економіки України на даному етапі за змішаною моделлю, для 

якої критичними чинниками є монетарні, які проявляються через залежність 

від світової кон’юнктури та зовнішніх умов, та внутрішні механізми: суто 

технологічні – кількість років навчання та кількість товарів 
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високотехнологічного експорту, а також загальний показник, характерний 

для всіх моделей – частка валових внутрішніх накопичень у ВВП. 

Усі наведені вище аргументи породжують необхідність проведення 

ґрунтовних теоретичних досліджень задля пошуку оптимальних рішень і 

вибору політики, яка пришвидшуватиме інтеграційні процеси у країні та 

даватиме змогу їй стати повноцінним учасником міжнародних економічних 

відносин. 

 

3.2. Напрями удосконалення зовнішньоторговельної політики         

в умовах України 

Економетричне дослідження у попередньому підрозділі доводить 

важливість проведення певних заходів макроекономічної політики задля 

отримання максимальних переваг від міжнародної торгівлі, виходячи із 

емпірично визначених механізмів впливу торгівлі на економічне зростання 

України. У цьому ключі вважаємо доцільним критично проаналізувати такі 

питання: 

1. Перспективи зміни експортної структури з сировинної на більш 

високотехнологічну, беручи до уваги високий потенціал людського капіталу 

та наявність конкурентних переваг на ринку товарів з високим ступенем 

використання технологій. 

2. Правильне визначення конкурентних переваг України, враховуючи 

необхідність імпорту комплектуючих та високої залежності від умов в 

торговельних партнерах. 

3. Способи отримання необхідних ресурсів для проведення повної 

реструктуризації експортного сектора, а також перевірку виконання умови 

Маршала–Лернера як необхідної передумови для застосування механізму 

девальвації з метою стимулювання експортного сектора. 

4. Високу залежність від світової кон’юнктури, що може нівелювати 

позитивний вплив внутрішньої стабілізаційної політики, з огляду на 

можливий раптовий притік значної кількості іноземної валюти. 
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Одразу ж наголосимо, що з двох стратегій на зовнішньому ринку – 

імпортозаміщуючої та експортоорієнтованої – Україні на сучасному етапі 

розвитку все ж варто обирати експортоорієнтовану. Імпортозаміщуюча 

орієнтація поки деякий час буде неефективною, а лише консервуватиме 

відчутну відсталість України від провідних країн світу. Це твердження 

приймемо як аксіому. 

Аналіз розпочнемо із дослідження експортної структури. Глибоке 

вивчення товарних груп не є предметом дослідження цієї дисертації, отож 

ми обмежимося характеристикою двох, на наш погляд, головних товарних 

груп (див. додаток Ж).  

Неспроможність постачати на світові ринки на даному етапі нічого, 

окрім продукції металургії, хімічної промисловості та сільського 

господарства – це головна причина низького рівня доходів населення. Саме 

з металургією, на нашу думку, пов’язані всі зовнішньоторговельні проблеми 

України, оскільки зовнішній попит на товари цього сектора визначає 

траєкторію розвитку країни кожного року, враховуючи левову частку 

металургійної галузі в надходженнях до бюджету [150]. Проілюструвати 

великі дисбаланси в експортній структурі можна за допомогою рисунків 3.7 

і 3.8 [151]. 

	  
Рис. 3.7. Частка заліза і сталі в загальному товарному експорті, % 

(побудовано автором за даними [110; 150]) 
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Рис. 3.8. Частка в загальному товарному експорті високотехнологічних і 

технологічно затратних товарів, % (побудовано автором за даними [110; 151]) 

 

Для компаративності обрано дві групи країн: високорозвинуті країни 

ЄС, значна частина яких є членами ОЕСР, та регіон Південно-Східної Азії. 

ЄС обраний з огляду на схожий до України за розвитком людський 

потенціал (зважаючи на кількість років навчання), а Південно-Східна Азія – 

враховуючи приблизно однаковий рівень життя населення станом на      

1990 рік. Такий простий приклад демонструє правильний вибір експортної 

структури, який здатен забезпечити, з одного боку, стабільний темп 

зростання (як у випадку ЄС), з іншого – стрімке підвищення рівня 

економічного зростання за переорієнтації експорту (як у випадку Південно-

Східної Азії). 

Ключова залежність України від цін на сталь та залізо – найбільша 

проблема економіки. За статистичними даними Лондонської біржі металів, 

світові ціни на сталь за період від грудня 2009 року до січня 2015 року 

змінювалися у діапазоні від близько 100 до 700 дол. США за тонну металу, 

досягши найнижчої межі влітку 2013 року. Діапазон цін у період з          

2009 року до 2012 року мав меншу амплітуду – близько 400–600 дол. США 

за тонну. Станом на січень 2015 року висхідна тенденція зберігається [152]. 

Якщо не буде змінено структуру експортного сектора, можливість розвитку 
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економічної кризи є дуже високою. Шок умов торгівлі внаслідок мінливості 

цін на сталь є істотною передумовою макроекономічної волатильності, яка 

може вплинути на економіку через різні канали. 

— Платіжний баланс. У традиційній теорії шок умов торгівлі, зокрема 

їхнє суттєве погіршення, знижує реальний дохід та валютні резерви, що, за 

умови незмінного обсягу інвестицій, означає погіршення рахунку поточних 

операцій. З іншого боку, якщо тенденція на зовнішніх ринках є 

довготривалою, населення та фірми, найімовірніше, зменшать рівень 

споживання та інвестицій, що, своєю чергою, покращить рахунок поточних 

операцій. 

— Виробництво. Нижчі експортні доходи (через нестійкість попиту і/чи 

несприятливу кон’юнктуру) зменшують економічні стимули для виробників 

з усіма супутніми наслідками. З іншого боку, сприятлива кон’юнктура 

матиме протилежний ефект, який, однак, буде короткотерміновим. 

— Інфляція. Нижчі ціни на сталь за плаваючого валютного курсу (який в 

Україні офіційно запровадили наприкінці 2014 року) спричинять миттєве 

номінальне знецінення, що за ланцюговою реакцією підніме ціни на імпорт 

та активізує інфляційні імпульси. 

— Валютний курс. Різке погіршення торговельного балансу внаслідок 

несприятливої кон’юнктури та спровоковане цим зменшення офіційних 

резервів потенційно може негативно позначитись на курсі гривні. 

Такі наслідки стосуються не лише експорту сталі чи заліза, а будь-яких 

сировинних товарів, які експортує Україна. Відповідно, лише якісна 

експортна диверсифікація буде вирішенням цієї проблеми. Проте це 

довготривалий та поступовий процес. У середньотерміновій перспективі 

ефективним може бути проведення контрациклічної фіскальної політики: 

експансійної – за низьких цін, рестрикційної – за надвисоких. 

Короткотерміновим вирішенням можна вважати застосування механізму 

хеджування цінових ризиків, як, наприклад, купівля чи продаж ф’ючерсів.  
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Про негативні наслідки високої залежності економіки України від 

зовнішніх умов йдеться у праці Ю. Біленка [153], в якій проаналізовано 

структуру експорту країн на прикладі Чехії, Угорщини, Словаччини, Польщі 

та України та визначено експортоорієнтовані галузі. Результатом дослідження 

було встановлення домінування у експортному сегменті України галузей 

обробної промисловості, що відрізняє Україну від інших країн Центрально-

Східної Європи, в яких здебільшого ключовими товарами експорту є 

продукція машинобудування. За таких умов автори пропонують перехід до 

плаваючого валютного курсу, який дасть поштовх до розвитку 

технологічномістких галузей, оскільки існуюча структура експорту вимагає 

від уряду постійної підтримки шляхом вимушеного заниження курсу 

національної валюти [153]. Ми погоджуємось з думкою, що фіксований 

валютний курс, який замінено на плаваючий наприкінці 2014 року, штучно 

підтримував конкурентоспроможність українських товарів, що істотно 

залежать від світової кон’юнктури. Запровадження ж плаваючого курсу дасть 

змогу виявити істинні конкурентні переваги України і диверсифікувати 

експорт відповідно до цього. 

Щодо географічної структури експорту–імпорту, то для України 

характерна певна закономірність (рис. 3.9; 3.10) [154]. 

	  
Рис. 3.9. Географічна структура експорту товарів, млн дол. США 

(побудовано автором за даними [154]) 
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Рис. 3.10. Географічна структура імпорту товарів, млн дол. США 

(побудовано автором за даними [154])	  

 

Закономірність полягає ось у чому: країни СНД є головним ринком 

збуту експорту, оскільки Україні на ринок ЄС через високі стандарти вийти 

важко. З іншого боку, якщо вилучити з аналізу частку енергоносіїв в 

імпорті, то ключовим джерелом імпортних товарів стає ЄС.  

Врахування великої економічної залежності України від Росії – це ще 

одна проблема на шляху формування правильної торговельної стратегії. 

Проте, згідно з нашими розрахунками, економетрично визначений ступінь 

залежності ВВП на душу населення України від аналогічного показника для 

Росії засвідчує, що відносне зростання доходів росіян на одиницю 

призводить до 0,96-го зростання доходів громадян України за інших рівних 

умов (розраховано за даними ЮНКТАД [120] економетричним методом 

найменших квадратів). Практично однакові тенденції підтверджують 

схожість структури споживання в обох країнах і  можливість взаємної 

торгівлі.  

Аналогічне дослідження для України та ЄС не демонструє залежності: 

зростання доходів населення ЄС не спричиняє зростання доходів населення 

України. Тобто, громадяни ЄС витрачають додаткову одиницю доходів не 
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на купівлю товарів українського експорту, а на якісніші товари інших країн, 

наприклад, США чи Японії. 

За даними дослідження І. Пєнської, станом на 2011 рік країни СНД 

(зокрема, Росія) та ЄС  (33 % з Росією і 29,6 % з ЄС) є головними 

торговельними партнерами України [155]. Практично однакові числові 

показники не відображають якісної відмінності між експортом України в 

ЄС та СНД. У статтях експорту України до ЄС переважають товари, які 

потребують додаткової переробки, сировина та продукція АПК, товари з 

низькою доданою вартістю, тоді як в країни Митного союзу Україна 

експортує більш високотехнологічні товари, які, проте, суттєво 

поступаються якістю європейським аналогам. Як авторитетно зазначили    

Б. Губський, Д. Лук’яненко та В. Сіденко, проблема розвитку експортного 

сектора України полягає у низькому потенціалі його 

конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, що є наслідком низького 

рівня технологічності та наукомісткості [156]. Не погоджуємось з авторами, 

виходячи з результатів виконаного дослідження, яке підтверджує власне 

високий потенціал саме в технологічних секторах, проте, дійсно, все ще 

низьку його конкурентоспроможність.  

Інша проблема, що постає перед економікою України – питання 

балансування обсягів експорту–імпорту –  є однією з вирішальних для 

перебудови економіки України. Структура вітчизняної економіки вже давно 

не відповідає сучасним вимогам зовнішніх ринків, проте ми і надалі частину 

ресурсів використовуємо задля підтримування такої структури на 

достатньому рівні замість того, щоб спрямувати ресурси в ефективніші 

сектори або, принаймні, на підвищення ефективності існуючих.  

До такого стану Україна дійшла внаслідок непродуманої інтегративної 

політики в світовий поділ праці, що, своєю чергою, спровокувало стихійне 

визначення для України порівняльних переваг. Така політика є 

деструктивною, навіть з огляду на той факт, що саме ці сектори 

забезпечують практично половину усіх валютних надходжень. Сильна 
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залежність від мінливих світових цін, а також залежність підприємств цього 

сектора від імпорту нафти та газу може спричинити цілковиту втрату цього 

ринкового сегменту. А нездатність збалансувати валютні втрати та 

надходження при накопиченні великого зовнішнього боргу досягла 

критичного рівня. Зрештою, варто обрати правильну спеціалізацію, яка, на 

наше глибоке переконання, є не у металургії, що катастрофічно сильно 

залежить від імпорту енергоносіїв, а у секторі сільського господарства, та у 

перспективі – у виробництві високотехнологічних товарів. 

У статті 2013 року Л. Дедяєва довела неефективність політики 

стимулювання експорту сировинних товарів [157]. Як вважає Л. Шинкарук, 

країна досягла кризового стану саме через “відносно вузьку спеціалізацію 

зовнішньої торгівлі та високу частку низькотехнологічного експорту, що в 

умовах відкритості економіки сфомувало високу залежність економічної 

динаміки та фінансового становища від кон’юнктури зовнішніх ринків” 

[158, с. 61]. Очевидно, що спеціалізація експортного сектора України є не 

економічно обґрунтованою порівняльною перевагою, а легким і швидким 

способом у короткотерміновому періоді забезпечити країну валютними 

надходженнями. 

Несприятлива та неефективна структура українського експорту несе 

такі потенційні загрози: 

— постачання сировинних товарів має тенденцію до виснаження, адже 

такі ресурси є невідновлюваними, що в майбутньому може породити 

проблему імпорту цих же сировинних ресурсів для власних потреб з-

за кордону; 

— такий сектор є надзвичайно мінливий у питаннях цін та кількостей: 

вихід Китаю на ринок металу – серйозна загроза економічній політиці 

в галузі торгівлі для України; 

— заходи державної підтримки сировинного сектора можна 

спрямовувати на справді ефективні підприємства. 
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Як вважає Л. Дедяєва, “маючи високі можливості, Україна 

використовує їх недостатньо ефективно, порівняно з іншими державами” 

[159, с. 172]. На підтвердження своєї думки автор наводить той аргумент, 

що за обсягом експорту товарів на душу населення показник для України є 

втричі меншим, ніж для Польщі, і вдесятеро меншим, ніж для Угорщини 

[159]. 

На думку І. Пузанова, здійснення політики захисту національного 

виробника вимагає проведення інтервенцій для захисту виробників від 

зовнішньої конкуренції, а це може стати причиною істотного зниження 

конкурентоспроможності економіки. Це політика гальмування розвитку, 

адже виробництво на внутрішній ринок практично позбавлене 

інноваційності та ризиковості, отож не вимагає впровадження нових знань. 

Це шлях регресу [160].  Такої ж думки дотримується Ю. Біленко [161]. Крім 

того, недостатні експортні стимули зменшать надходження валюти, яка 

необхідна для забезпечення товарами критичного імпорту. Рішення цієї 

проблеми можна знайти у перерозподілі валютних надходжень. Проте 

введення валютного контролю для експортерів продукує нову проблему: 

воно взагалі знищить будь-які стимули до виходу на зовнішній ринок, 

оскільки унеможливить отримання прибутку від операцій з конвертацією 

валюти на максимально вигідних умовах для експортерів. 

Дослідження В. Шевчука, а також його огляд основних емпіричних 

напрацювань у сфері торговельної політики для української економіки для 

1990-х років дає підставу стверджувати, що зниження реального обмінного 

курсу не спричинить збільшення експорту, а, отже, і не покращить динаміку 

доходів [162]. Проте, на нашу думку, про оптимальність девальваційної 

політики можна стверджувати, виходячи з виконання–не виконання умови 

Маршала–Лернера: якщо сума цінових еластичностей пропозиції експорту 

та попиту на імпорт для економіки перевищує одиницю, то девальвація 

сприятиме покращенню сальдо торговельного балансу, що загалом має 
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позитивно позначитись на економіці. Щоправда, про тривалість такого 

ефекту не йдеться.  

Виконаємо проміжне дослідження задля виявлення ефективності 

девальвації для торговельного сектора, тобто протестуємо умову      

Маршала–Лернера для періоду 1997–2012 рр. (табл. 3.4). Для цього потрібні 

показники обсягу експорту та імпорту, а також індекс реального 

ефективного валютного курсу гривні до кошика валют головних 

торговельних партнерів України (World Bank indicator) [110; 163], який є 

репрезентацією відносної ціни одиниці експорту та імпорту.  

Таблиця 3.4 

Перевірка виконання умови Маршала–Лернера для економіки України 

(виконано автором за даними [110; 163]) 

Змінні Залежна змінна: dlog 

(експорт) 

Залежна змінна: dlog 

(імпорт) 

Незалежна змінна: індекс 

реального ефективного 

валютного курсу  

0,793 

(0,10) 

1,373 

(0,01) 

R2 0,17 0,36 

Перевірка виконання умови 

Маршала–Лернера 

Exd+Emd=0,793+1,373>1 

 

Тобто, сума цінових еластичностей пропозиції експорту та попиту на 

імпорт є більшою одиниці, що свідчить про ефективність застосування 

девальваційної політики. Однак виявилось, що залежність експорту від 

відносних цін (за рівня значущості 90 %) є меншою, ніж для імпорту. 

Цінова еластичність пропозиції експорту в умовах України становить майже 

0,8, за абсолютною величиною є мешою одиниці: 1 %-ва девальвація 

грошової одиниці спричиняє зниження цін на товари експорту в іноземній 

валюті на 1 %, а також зростання пропозиції експорту на 0,8 %. Окрім того, 

сукупна виручка виробників-експортерів збільшується, проте це збільшення 

не дає змоги покрити відносні втрати, пов’язані зі знеціненням грошової 
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одиниці на 1 %. Це ознака надзвичайної чутливості обсягів експорту до 

кон’юнктури: навіть найменші коливання цін провокують значні зміни 

обсягів. Що стосується імпорту, то цінова еластичність попиту на імпорт 

для України становить 1,37, є за  абсолютною величиною більшою за 

одиницю: 1 %-ва девальвація грошової одиниці в умовах України спричиняє 

зростання цін на імпорт в національні валюті на 1 %, однак знижує попит на 

імпорт на 1,37 %, що зменшує, своєю чергою, сукупну виручку імпортерів. 

З іншого боку, імпортери отримують відносну вигоду внаслідок 1 %-го 

знецінення грошової одиниці країни базування.  

Отже, сума цінових еластичностей за абсолютними значенням є 

більшою одиниці: виконання умови Маршала–Лернера для України 

доводить ефективність короткотермінового застосування механізму 

девальвації для приведення платіжного балансу до рівноваги. Цим 

механізмом дуже часто користується Національний банк, однак виконання 

умови Маршала–Лернера є необхідною, проте не достатньою умовою для 

частого використання механізму девальвації у зовнішньоторговельній 

політиці. Потрібно враховувати й інші чинники: 

— імпортоємність експортного сектора, тобто його залежність від 

імпортних комплектуючих чи товарів, які уможливлюють 

виробництво на експорт (наприклад, енергоносії). Цей чинник може 

суттєво нівелювати позитивний (проте короткотерміновий) ефект від 

девальваційної політики. Йдеться про те, щоб девальвація позитивно 

вплине на ті сектори економіки України, для яких частка імпорту 

комплектуючих чи сировини є меншою, ніж інші виробничі витрати, 

скажімо, оплата праці. 

—  покращення торговельного сальдо за допомогою механізму 

девальвації дає змогу автоматично ревальвувати національну валюту, 

а такий крок може мати інші негативні наслідки. Необхідно 

дотримуватись пріорітетності макроекономічних цілей на кожному 

етапі вибору економічної політики. 
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Як підсумок непродуманої політики, наведемо слова В. Онищенка. На 

його думку, Україна не модернізується. Автор зазначає, що в той час, коли 

світова економіка зазнає структурної перебудови на основі нових 

технологій, у технологічній структурі України простежується регрес, “при 

цьому держава продовжує пасивну економічну політику, не використовує 

загальноприйняті у світі інструменти стимулювання НТП і не створює 

механізми генерування довготермінових інвестицій в освоєння нових 

технологій” [164, с. 9]. 

Така розбалансованість структури не дає змоги проявити потенціал до 

економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності. В Україні 

лише з великим авансом можна говорити про високотехнологічний 

комплекс, і це при тому, що достатній абсорбуючий людський капітал в 

країні є! 

Проблему можна вирішити шляхом застосування виваженої політики, 

яка б забезпечила отримання всіх потенційних переваг від експорту та 

інвестицій. В цьому контексті можна використати досвід країн, які  

здійснили якісну трансформацію зовнішньоекономічної діяльності, що 

пропонують вітчизняні вчені. Власне вивчення досвіду 

зовнішньоекономічної інтеграції країн Центральної та Східної Європи в 

контексті можливостей його імплементації Україною здіснено в монографії 

А. Мокія [165]. Глибокий аналіз процесу лібералізації зовнішньої торгівлі, 

структури експорту та імпорту, а також застосована реструктуризація з 

огляду на погіршення умов торгівлі є прикладом для відповідного 

регулювання в Україні. Поетапний план зміни торговельного сектора може 

бути використаний для трансформації економіки України, в якій 

відбуваються схожі, як у Польщі, процеси. Вважаємо, що здійснений 

автором аналіз зовнішньоекономічних зв’язків України в ретроспективі є 

основою для здійснення зовнішньоторговельної політики на сучасному 

етапі [165].  
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Кроки такої політики можуть бути такими: отримати всі переваги від 

традиційних галузей спеціалізації (металургія і видобуток корисних 

копалин) на зовнішніх ринках, тобто забезпечити майбутні перетворення 

відповідною фінансовою базою: торгівля сировинними товарами 

забезпечить притік іноземної валюти, необхідної для реалізації структурних 

змін. Водночас варто здійснювати інтервенції задля уникнення істотної 

зміни курсу національної валюти під впливом активного притоку іноземної 

валюти. Далі слід поступово відмовлятись від сировинної орієнтації, 

залишаючи на експорт той мінімум, який необхідний для отримання 

іноземної валюти. Якщо вкладати гроші в цей сектор, то тільки з метою 

модернізації та цілковитого оновлення виробничих потужностей, а не задля 

консервації сектора на існуючому рівні. І, виходячи з наявності 

технологічного потенціалу, розвивати нові галузі, вкладаючи надходження 

в іноземній валюті в інноваційні технології. Це забезпечуватиме високі 

можливості для зростання продуктивності праці, підвищення зовнішнього 

попиту на товари українського експорту та даватиме змогу інтегруватись в 

економічні об’єднання, зокрема ЄС. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

На мікрорівні предметом для аналізу є вплив різних торговельних 

параметрів на економіку України, яка за географічним та інтеграційним 

принципом належить до регіону СНД. Нагадаємо, що за результатами 

регресійного дослідження, статистично значуще на рівень зростання країн 

СНД впливають частка експорту товарів і послуг у ВВП, зовнішній попит та 

частка валових внутрішніх інвестицій.  

З економетричного рівняння для економіки України випливає, що 

відносне зростання умов торгівлі на 1 % спричиняє відносне зростання ВВП 

на душу населення на 1,1 %, відносне зростання кількості років навчання 

серед осіб старших 15 років – на 4,4 % , частки технологічного експорту в 
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загальному експорті – на 0,4 %, частки внутрішніх інвестицій – на 0,8 % за 

фіксованого рівня інших регресорів. Тобто, більшість виявлених нами 

каналів впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання України 

свідчить про приналежність (або, принаймні, високу схильність) країни до 

технологічної моделі зростання.  

Показник людського капіталу для країн СНД за останнє десятиліття є 

доволі високим – понад 10 років, і найвищим в Україні та Росії. Якщо в 

Україні 1991 року кількість років навчання серед осіб старших 15 років 

становила 9,52 року, то 2012 року цей показник вже дорівнював 11,1, що є 

свідченням хороших перспектив для інтелектуального розвитку. Однак, як 

твердять українські науковці, асигнування на науку щораз зменшуються, що 

не дає змоги повною мірою експлуатувати науковий потенціал людського 

ресурсу. З іншого боку, на відміну від більшості країн світу, Україна все ж 

експортує високотехнологічні товари. Частка таких товарів у загальному 

товарному експорті впродовж розглянутих років коливалася в межах 3–4 %. 

Чинником, який здатний пришвидшити перехід від монетарної до 

технологічної моделі, є ПІІ, проте у відсотках до ВВП цей показник все ще є 

незначним; 1992 року він сягав усього 0,254 % ВВП, однак стрімко зріс до   

9 % 2005 року. Після цього спостерігається певна втрата інтересу до 

інвестування в Україну: з 2005 року почалося поступове зменшення 

притоку ПІІ, а 2012 року цей показник становив лише 4,4 % ВВП. Частка 

внутрішніх інвестицій в Україні сьогодні становить близько 20 % та істотно 

зменшилась від майже 40 % з часу здобуття Україною незалежності. 

Співставляючи ці дослідження з амплітудою коливань індексу умов 

торгівлі, зазначимо, що для України цей індекс майже завжди, за винятком 

лише 2001 року, перевищував 100 % і досяг свого максимуму упродовж 

2010–2011 рр., тобто ціни товарів експортного сектору України були 

суттєво вищими за ціни імпортованих товарів.  

Отже, очевидною є певна суперечливість економетричного 

дослідження та економічних реалій в Україні. На мезорівні з’ясовано, що 
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загалом регіон СНД розвивається за монетарною моделлю, проте часткове 

дослідження для України доводить виняткову важливість чинників 

наукового розвитку – накопичення людського капіталу та частки 

високотехнологічного експорту, що притаманно технологічній моделі 

зростання. З іншого боку, дуже значним є вплив суто торговельного 

показника – індексу умов торгівлі, який впливає, насамперед, на грошовий 

сектор за рахунок притоку іноземної валюти у вигляді виручки експортерів.  

Наявність статистично значущих чинників, притаманних різним 

моделям, в економетричному рівнянні для України дає змогу стверджувати 

про розвиток економіки України на даному етапі за змішаною моделлю, для 

якої критичними чинниками є монетарні (проявляються через залежність 

від світової кон’юнктури та зовнішніх умов) та внутрішні механізми. 

Стратегія збільшення частки експорту у ВВП не приносить бажаних 

результатів, адже емпірично встановлено, що частка експорту не є 

статистично значущим чинником у моделі зростання для України. З іншого 

боку, неспроможність на даному етапі постачати на світові ринки нічого, 

окрім продукції металургії, хімічної промисловості та сільського 

господарства, – це головна причина низького рівня доходів населення, 

оскільки зовнішній попит на товари цього сектора визначає траєкторію 

розвитку країни кожного року, враховуючи левову частку металургійної 

галузі в надходженнях до бюджету. Варто обрати правильну спеціалізацію, 

що, на наше глибоке переконання, полягає не у металургії, яка 

катастрофічно сильно залежить від зовнішніх умов, а у секторі сільського 

господарства, та у перспективі – у виробництві високотехнологічних 

товарів. Проблему можна вирішити шляхом проведення виваженої 

політики, яка забезпечуватиме отримання всіх потенційних переваг від 

експорту та інвестицій. 

Розглянуті у цьому розділі питання апробовані на конференціях у 

вигляді тез доповідей [166; 167]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено важливе наукове завдання щодо виявлення 

неоднорідного впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання різних 

регіонів та окремих країн світу, одержані результати дають змогу 

сформулювати низку висновків теоретичного та практичного характеру. 

1. В праці критично проаналізовано значну кількість теоретичних та 

емпіричних доведень взаємозв’язку торгівлі та економічного зростання. 

Виявлені механізми доповнено суттєвими способами впливу торгівлі на 

макроекономічні умови, які не отримали достатнього аналізу в існуючих 

працях, на основі чого запропоновано такі моделі механізмів впливу 

міжнародної торгівлі на економічне зростання: монетарну, технологічну, 

інтеграційну та їхній синтез в рамках комбінованої моделі.  

2. Розроблений ланцюг дії монетарної моделі стосується грошового 

сектора: експортоорієнтовані країни за умови сприятливої світової 

кон’юнктури отримують наддоходи від торгівлі. Збільшення грошей в обігу, 

на певний період, сприяє пожвавленню ділових процесів, збільшенню 

споживчих видатків, які є компонентом ВВП. Суть технологічної моделі 

полягає у залученні ПІІ в експортні сектори, де є перспектива випуску 

високотехнологічних товарів, тобто у зміні експортної орієнтації з 

сировинних товарів чи товарів первинної обробки на високотехнологічні 

товари, які мають високу додану вартість і роблять країну більшою мірою 

конкурентоспроможною. Для цієї моделі передусім важливі ПІІ, які, 

зазвичай, надходять у найбільш продуктивний сектор економіки. Крім того, 

компліментарним благом для ПІІ є рівень розвитку людського капіталу. Цей 

показник відображає здатність приймати нові знання з-за кордону та 

ефективно їх імплементувати. Важливими каналами впливу на економіку 

інтергаційної моделі, яка передбачає, передусім, створення зон вільної 

торгівлі, вважаємо: ПІІ з інших країн інтеграційного об’єднання, позики та 

кредити більш відсталим в економічному плані членам задля досягнення 
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певного рівня конвергенції, співвідношення рівня доходів на душу 

населення за кордоном і в конкретній країні та обов’язковий механізм для 

інтеграції – відкритість економіки до міжнародної торгівлі. 

3. Запропоновано комбіновану модель, яка акумулює в собі усі суттєві 

елементи. Параметрами розробленої моделі визначено такі: людський 

капітал, який репрезентується через кількість років навчання серед осіб, 

старших п’ятнадцяти років; частка експорту товарів і послуг у ВВП; частка 

імпорту товарів і послуг у ВВП; відкритість торгівлі, яка визначається 

відношенням експорту та імпорту товарів і послуг до ВВП; частка 

внутрішніх інвестицій у ВВП; частка прямих іноземних інвестицій у ВВП; 

світова кон’юнктура; частка високотехнологічних товарів у загальному 

товарному експорті; зовнішній попит на імпорт. Така модель є доволі 

комплексною і системною, характеризує головні способи впливу 

міжнародної торгівлі на макроекономічні умови країни/регіону та придатна 

для емпіричного тестування.  

4. Аналіз тенденцій міжнародної торгівлі та економічного зростання на 

мезорівні довів, що розвинуті країни менш залежні від міжнародної 

торгівлі, ніж країни, що розвиваються. Загалом частка експорту у ВВП є 

високою в регіоні Південно-Східної Азії та на Близькому Сході. Економічна 

криза знизила зі значної до помірної залежність країн СНД від міжнародної 

торгівлі (причому, окремо для Росії та України залежність залишилась дуже 

сильною). Стабільно слабка залежність спостерігається в регіонах Південної 

Азії, Латинської Америки та НАФТА.  

Порівнявши рівень життя населення розглянутих регіонів із приростом 

частки експорту у ВВП, констатуємо, що найочевидніші зміни сталися в 

регіоні СНД та Південно-Східній Азії. Для цих регіонів, найвірогідніше, 

головним локомотивом зростання стала торгівля: у випадку СНД – за 

рахунок вигідної світової кон’юнктури на сировинних ринках; у випадку 

Південно-Східної Азії – завдяки притоку ПІІ в експортні галузі з випуску 

високотехнологічних товарів, який супроводжувався адекватною 
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відповіддю внутрішньої політики. Зворотня тенденція у впливі міжнародної 

торгівлі на економічне зростання простежується на Близькому Сході: значне 

посилення експортної залежності не спричиняє відповідної позитивної 

динаміки у темпах зростання ВВП на душу населення. 

5. Тестування приналежності регіонів до певної моделі механізмів 

впливу міжнародної торгівлі здійснено за комплексною моделлю за 

допомогою аналітичного пакета обробки статистичних даних Stata на основі 

панельної регресії вибірки з 87-и країн упродовж 1980–2012 рр. методом 

узагальнених найменших квадратів з фіксованими ефектами.  

Отже, за результатами дослідження для п’яти з дев’яти розглянутих 

регіонів та світу загалом істотним у статистичному плані є показник частки 

експорту у ВВП. Найбільше залежним від експорту регіоном є СНД: 

загалом для країн цього регіону зростання експорту на 1 % збільшує 

регіональний ВВП на 0,46 %. Негативним є зростання експорту для країн 

Близького Сходу. Частка прямих іноземних інвестицій за рівнем 

статистичної значущості впливає лише на економіку країн Південно-

Східної Азії. Великий притік ПІІ в країни цього регіону є закономірним: 

чимало закордонних інвесторів переносить виробництво в ці країни, 

враховуючи податкові пільги, розвинутий банківський сектор, наявність 

дешевої робочої сили і, передусім, сприятливе середовище для абсорбції 

технологічних інновацій. 

Найменший вплив у багатофакторній моделі регресії на економічне 

зростання світу здійснює індекс умов торгівлі. Лише для регіону НАФТА та 

Південної Азії він є значущим. Причому для країн НАФТА цей індекс 

позитивно впливає на економіку, для країн Південної Азії – негативно.  

Кількість років навчання, через яку ми репрезентували людський 

капітал, є значущим чинником для чотирьох досліджуваних регіонів. Цей 

фактор можна вважати як внутрішнім (політика уряду), так і зовнішнім 

(глобалізація стирає кордони між країнами, що дає змогу людям 

продовжувати освіту за кордоном, вдосконалювати свої навички тощо). 
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Зазначимо, що з усіх факторів для розглянутих регіонів найбільший вплив 

чинить саме цей параметр. Цей вплив є більшим за 1 % і позитивним для 

Латинської Америки та Близького Сходу; негативним – для ЄС і НАФТА. 

Тобто, розвинуті регіони відчувають зворотній ефект від нарощування 

людського капіталу: збільшення часу навчання на 1 рік спричиняє 

зменшення ВВП країн регіону. Показник частки високотехнологічного 

експорту у загальному експорті товарів значущий лише для Південної Азії.  

Збільшення частки експорту високотехнологічних товарів на 1 %  збільшує 

ВВП країн регіону на 1,33 % за умови дії інших чинників. Проте, 

враховуючи обмеження статистичних даних за таким показником, цього не 

можна стверджувати однозначно.  

Валові внутрішні інвестиції для семи з дев’яти регіонів та світу загалом 

мають достатній рівень статистичної значущості. Це внутрішній чинник, 

який, на нашу думку, приводиться в дію, окрім іншого, також й 

міжнародною торгівлею, оскільки із залученням у міжнародну торгівлю 

зростають можливості ринку і потенціал для внутрішнього інвестування. 

Зовнішній попит є статистично значущим також для семи регіонів і світу 

загалом. Економічне зростання у країнах–торговельних партнерах 

позитивно позначається на економіці більшості країн, які активно залучені 

до міжнародної торгівлі. Загалом цей показник, як і валові внутрішні 

інвестиції та частка експорту, є головним механізмом, який пришвидшує 

економічне зростання.  

6. Емпірично підтверджено, що здебільшого країни розглянутих 

регіонів зазнають впливу міжнародної торгівлі через технологічний канал. 

Доведено, що СНД має найбільшу економетрично встановлену частку 

впливу експорту на економічне зростання, яку ми відносимо до монетарної 

моделі. Такий результат, насамперед, є наслідком належності до СНД Росії, 

яка займає левову частку регіонального ВВП та експорту. Значна частка 

економічного зростання ЄС, СНД, Східної Азії та Південно-Східної Азії 

пояснюється інтеграційними механізмами, причому лише ЄС є 
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інтеграційним об’єднанням у традиційному розумінні. Щоправда, для 

Східної та Південно-Східної Азії частка інтеграційного механізму попиту 

на імпорт майже вдвічі менша, ніж для ЄС та СНД. Тобто, якщо торговельні 

контакти між країнами регіону носять зобов’язувальний характер, що 

притаманно зонам вільної торгівлі чи митним союзам, то інтеграційні 

механізми діють значно інтенсивніше.  

7. Окрім географічного підходу, нами застосовано також 

диференційний підхід: класифікація країн за рівнем ВВП на душу 

населення, темпом економічного зростання, сальдо торговельного балансу 

та ступенем відкритості економіки. У такий спосіб ми дослідили залежність 

механізмів від ключових економічних детермінантів і виявили, що зі 

зростанням рівня економічного розвитку країн зменшується вплив 

експортної частки на ВВП, проте зростання індексу відкритості збільшує 

вплив торговельних параметрів, що, загалом, закономірно. Встановлено, що 

людський капітал позитивно впливає на економіку країн, що розвиваються, 

однак зворотня тенденція простежується для розвинутих країн.   

8. З результатів економетричного тестування моделей економічного 

зростання для України, встановлено, що відносне зростання індексу умов 

торгівлі на 1 % спричиняє відносне зростання ВВП на душу населення на 

1,1 %, відносне зростання кількості років навчання серед осіб старших 15 

років – на 4,4 % , частки високотехнологічного експорту в загальному 

експорті – на 0,4 %, частки внутрішніх накопичень – на 0,8 % за 

фіксованого рівня інших регресорів. Виявлені нами канали впливу 

міжнародної торгівлі на економічне зростання України свідчать про 

розвиток країни за змішаною моделлю, для якої характерне поєднання 

механізмів монетарної та технологічної моделей зростання.  

9. Отже, очевидною є певна суперечливість економетричного 

дослідження та економічних реалій в Україні. На мезорівні виявлено, що 

загалом регіон СНД розвивається за монетарно-інтеграційною моделлю, 

проте дослідження на мікрорівні для України доводить виняткову 
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важливість чинників наукового розвитку – людського капіталу та частки 

високотехнологічного експорту, що притаманно технологічній моделі 

зростання. З іншого боку, дуже значним є вплив суто торговельного 

показника – індексу умов торгівлі, який впливає насамперед на грошову 

масу за рахунок притоку іноземної валюти у вигляді виручки експортерів.  

Виявлено, що цілеспрямоване нарощування експорту не приносить 

очікуваних результатів, адже емпірично підтверджено, що частка експорту 

у ВВП не є статистично значущим чинником для економічного зростання 

України. Якщо не змінити структуру експортного сектора, можливість 

розвитку економічної кризи є дуже високою. Шок умов торгівлі внаслідок 

мінливості цін на зовнішніх ринках – істотна передумова макроекономічної 

волатильності. Тому лише якісна експортна диверсифікація є вирішенням 

цієї проблеми. Однак це довготривалий та поступовий процес. У 

середньотерміновій перспективі ефективним може бути застосування 

контрациклічної фіскальної політики: експансійної – за низьких цін на 

товари експортного сектора на зовнішніх ринках, рестрикційної – за 

надвисоких, а також правильний розподіл бюджетних асигнувань, виходячи 

з пріорітетності розвитку галузей та з урахуванням істотного людського 

капіталу.  
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