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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування індустріальної стратегії розвитку украї!

нської економіки, на нашу думку, неможливе без проведен!
ня аналізу економічної теорії та методологічних підходів
різних наукових шкіл, які досліджують проблематику на!
громадження капіталу та питання капіталізації економічної
системи. У науковій літературі часто висловлюється думка
про те, що ортодоксальні неокласичні економічні теорії та
моделі малопридатні для їх застосування в країнах із пере!
хідною економікою. В той же час економічні реформи, що
проводяться у співробітництві із МВФ та іншими міжнарод!
ними фінансовими організаціями, як правило, побудовані
саме на неоліберальних уніфікованих рекомендаціях і час!
то не враховують реалії та можливості конкретних країн. У
зв'язку з цим значний інтерес викликають теоретичні роз!
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У статті розглянуто проблеми економіки країн, що розвиваються з точки зору аналізу технологічних

і макрофінансових бар'єрів нагромадження капіталу та перетворення заощаджень в інвестиції. У цьому

зв'язку досліджено досвід країн Південно	Східної Азії, Бразилії, Мексики, України. Узагальнено сім ос	

новних бар'єрів, які перешкоджають нагромадженню капіталу в країнах, що розвиваються, зокрема: пер	

винних капітальних вкладень; абсолютної величини інвестицій для створення одного робочого місця в

індустрії; вторинного імпортозаміщення; масштабу; науково	технічний, природно	ресурсний та комп	

лексний бар'єри. На основі аналізу змісту окремих бар'єрів та їх взаємозалежності проілюстрована не	

адекватність класичних моделей ринкової економіки для їх застосовування в країнах, що розвиваються.

Запропоновано концептуальні підходи в частині поетапного подолання технологічно	фінансових бар'єрів

та переходу до стабільного економічного зростання, яка підтверджує висновок про те, що економічні

реформи в країнах, що розвиваються мають проводитися на базі індивідуально визначеної стратегії.

In this paper we analysed problems of the developing countries from the pojnts of existing the technological

and macrofinancial barriers of the capital accumulation and transformation the savings into the investments.

We studied with this aim the experience of the Brazil, Mexico, Ukraine and some South	East	Asian countries.

We generalized seven main barriers, which are obstacles for the capital accumulation in developing countries,

namely: the barrier of the initial investments; the barrier of the absolute value investments for making a new

work place in industry; the barrier of the secondary import replacement; the scientifical	technical barrier; the

barrier of the natural resources; the complex triple barrier. We illustrated inadequacy of the classical models of

the market economy for their use in the developing countries, based on the analysis of same barriers and their

interdependence. We proposed the stage	by	stage program of the technological	economical barriers overcoming

and transition to the stable economical growth. This program confirms the conclusion about individual strategy

of economical reforms in developing countries.
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робки, в яких досліджується стан економіки країн, що роз!
виваються та умови створення у них технологічного та інду!
стріального базису економічного зростання.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз позитивних сторін і недоліків теорії аграрної,

індустріальної та постіндустріальної стадій суспільного
розвитку здійснювався дослідниками ще з початку ХХ сто!
ліття. Вагомий внесок у розуміння проблем економіки країн,
що розвиваються та причин труднощів так званого "наздо!
ганяючого розвитку" внесли В. Павлов, А. Ельянов, Л. Рей!
снер, Р. Нурєєв, Г. Широков, А. Колонтаєв, В. Полтеро!
вич. Із західних вчених у вивчення економіки країн, що роз!
виваються, зробили значний вклад Р. Пребіш, П. Розенш!
тейн!Родан, Р. Нурксе та інші вчені. Дослідженню проблем
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економіки країн, що розвиваються, у контексті порівняння
із особливостями України присвятили свої праці Г. Бардиш,
В. Геєць, А. Гриценко, О. Шнипко. В сучасних умовах доц!
ільно об'єднати розробки різних вчених, які присвячені про!
блемам нагромадження капіталу в країнах, що розвивають!
ся для визначення методології комплексного аналізу мож!
ливостей індустріального розвитку країн із перехідною еко!
номікою, зокрема й України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення підходів різних вчених в

частині визначення технолого!економічних бар'єрів нагро!
мадження капіталу, які спостерігаються в економіці країн,
що розвиваються і є серйозною перепоною для досягнення
рівня країн!світових лідерів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теорія розвитку країн так званої "наздоганяючої" еко!
номіки почала активно формуватися після Другої світової
війни. Стимулом для цього стало утворення великої
кількості нових незалежних держав. Оскільки результати
їх економічних реформ відрізнялися від магістрального роз!
витку капіталістичного суспільства, така ситуація потребу!
вала пояснення і зумовила виникнення теорії економіки "на!
здоганяючого розвитку". Зокрема сформувався новий на!
прям економічної науки — теорія периферійної економіки.
Крім того, створено цілий ряд моделей розвитку економіки
країн "третього світу", які, головним чином, грунтуються на
кейнсіанських ідеях. Однак жодна із таких теоретичних кон!
цепцій (табл. 1) не змогла створити цілісну модель "наздо!
ганяючого розвитку".

Варто звернути увагу, що зазначені моделі є достатньо
абстрактними, оперують тільки макрофінансовими парамет!
рами (експорт, імпорт, інвестиції, частка заощаджень та ін.)
і через обмеженість показників адекватно не визначають
траєкторію країн, що розвиваються. Наприклад, П. Розен!
штейн!Родан передбачав, що країни "третього світу" змо!
жуть досягнути самопідтримуючого розвитку вже в сере!
дині 1970!х рр. [9, c. 148]. Але на практиці, на жаль, такого
не відбулося.

Разом з тим деякі вчені застосували більш широкий
підхід, який використовує не кількісно!макрофінансові про!
порції, а фактори виробництва. Причому закономірності в
таких моделях описані без використання системи показ!
ників національного рахівництва.

У рамках підходу, що базується на факторах виробниц!
тва, вважаємо за доцільне виділити ряд бар'єрів технологі!
чного характеру, які створюють значні проблеми для індус!
тріального розвитку економіки країн "третього світу" (табл.
2). У даній статті бар'єри названо умовно іменами вчених,
які досліджували зазначені явища і роботи яких є найбільш
відомими в науковому та експертному середовищі.

Розглянемо детальніше перелічені бар'єри та чинники
їх впливу на нагромадження капіталу в країнах наздогоня!
ючого розвитку.

Суть бар'єру первинних капітальних вкладень (бар'єр
Преображенського) полягає в тому, що для переходу від
аграрного до індустріального типу розвитку в країні, що за!
пізнилася із переходом, необхідно здійснити значні за об!
сягами первинні капітальні інвестиції у створення:

1. Транспортної мережі та автошляхів.
2. Енергетичної системи в масштабах всієї країни.
3. Житлово!комунального фонду в містах, в який мож!

  

 . - [9, .146-148]

 .   . [9, .149-152]

 .   [9, .156-162] 

 . [9, .162-165]

 .   . [9, .166-171]

 . [9, .172-177]

Таблиця 1. Окремі моделі розвитку економіки країн "третього світу"

Узагальнено та систематизовано автором.

Таблиця 2. Технологічні бар'єри при переході країни до індустріальної стадії розвитку із запізненням
(бар'єри наздоганяючої індустріалізації)

Джерело: узагальнено та систематизовано на основі [1; 6; 12; 14; 15; 19; 20; 21].
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на буде розмістити населення, що вивільняється із аграр!
ного сектору.

4. Мережі освітніх закладів не нижче середньої ланки з
отримання кваліфікації, необхідної для роботи в індустрі!
альному секторі.

Принциповим моментом є обов'язковість окремих на!
прямів первинних капітальних інвестицій, зокрема, в ство!
рення в масштабах всієї країни транспортної мережі та
енергетичної системи. Крім того, чим пізніше вступає краї!
на на шлях індустріалізації, тим вищий середній рівень ос!
віти мають отримати працівники. Просте механічне пере!
міщення селян у сучасне місто призведе до того, що вони
будуть виконувати лише прості та некваліфіковані види
праці, або поповнять ряди безробітних. На прикладі бага!
тьох, навіть відносно розвинених країн "третього світу",
зокрема, Бразилії, де великі міста оточені мільйонними жит!
ловими районами із злиденним рівнем життя, не кажучи вже
про африканські країни, можна спостерігати неподоланий
до кінця бар'єр первинних капітальних вкладень. Першим
із дослідників, який звернув увагу на такий бар'єр ще в 20!х
роках ХХ ст. був Є. Преображенський, який провів аналіз
співіснування аграрної та індустріальної економіки в своїй
роботі "Основний закон соціалістичного нагромадження"
[14, c. 53—130].

Суть бар'єру абсолютної вартості створення одного
робочого місця в промисловості (бар'єр Байроха!Павлова)
полягає в тому, що обсяг капітальних інвестицій, які, на!
приклад, були потрібні для створення одного робочого місця
в промисловому виробництві у мануфактурний період, і ка!
пітальні інвестиції, що потрібні для створення одного ро!
бочого місця в промисловості в кінці ХІХ ст. кардинально
відрізняються за величиною. А вже в середині ХХ ст. інвес!
тиції мали бути ще більшими. А от продуктивність праці в
суто аграрній країні навіть у середині ХХ ст. була не наба!
гато вищою, ніж у ХІХ ст.

Отже, виникають "ножиці інвестицій". Чим пізніше аг!
рарна країна намагається перейти до індустріального вироб!
ництва, тим важче їй це буде зробити. Першим у 1963 р.
поставив цю проблему професор Брюсельського універси!
тету П. Байрох [1, с. 87]. Також на цей тип бар'єру звернув
увагу В. Павлов, який в 70!х роках ХХ ст. висловив фунда!
ментальну ідею про те, що порівнювати слід не структурні
(або відносні показники), а абсолютні значення продуктив!
ності праці і вартості створення одного робочого місця в
промисловості для аграрної країни в різні історичні періо!
ди із врахуванням досягнутого рівня технологій [12, c. 6].
Але це фундаментальне відкриття свого часу не отримало
поширення серед науковців і оцінив підхід В. Павлова
лише Л. Рейснер у своїй грунтовній монографії, присвяченій
економічному зростанню країн "третього світу", яка вийш!
ла в світ в 1976 році [15, c. 266—267].

Бар'єр вторинної імпортозалежності було розвинуто
економістом С. Ліндертом. Теорія Стефана Ліндерта вик!
ладена на прикладі розвитку Мексики [6, c. 144—145]. Суть
бар'єру полягає в тому, що при реалізації імпортозаміщую!
чої політики країна намагається розвивати на своїй тери!
торії виробництво різноманітних товарів першої необхід!
ності і для цього імпортує капітальне обладнання. Але че!
рез деякий період для поточного та капітального ремонтів
обладнання виникає потреба вже у імпорті запасних час!

тин, тобто виникає вторинний імпорт. Обсяг вторинного
імпорту може бути дуже значним, що цілком в змозі по!
гіршити стан платіжного балансу та змінити валютний курс.
Даний бар'єр реально впливає на здатність економіки краї!
ни наздоганяючого розвитку будувати індустріальну еко!
номіку, оскільки в умовах сучасної валютної системи значні
зміни курсів валют при високій зовнішній заборгованості
створюють високі ризики. Конкретні приклади дії бар'єру
вторинної імпортозалежності можна прослідкувати в Бра!
зилії у першій третині ХХ ст. [10, c. 68—73] та Аргентині
[16, c. 94—136]. Бар'єр вторинної імпортозалежності на базі
країн Південно!Східної Азії також досліджено В. Андріа!
новим [2, с. 132—140].

 Бар'єр масштабу був сформульований А. Ельяновим
при вивченні проблем розвитку економіки країн, що знахо!
дяться на перехідному етапі [20, c. 120—146]. Суть бар'єру
полягає в тому, що із технологічних причин окремі галузі
можуть розвиватися на базі підприємств різного розміру.
Так, наприклад, текстильна промисловість може бути пред!
ставлена як невеликими підприємствами із десятком пра!
цюючих, так і підприємствами із сотнями і тисячами праці!
вників. Те саме можна сказати й про переробку продукції
сільського господарства. При цьому в залежності від умов
конкретної країни як малі, так і середні і великі підприєм!
ства можуть бути цілком рентабельні. Але окремі галузі ви!
робництва (із врахуванням рівня розвитку технологій) для
свого функціонування повинні створювати підприємства
досить великого розміру, наприклад автомобільне вироб!
ництво. Для рентабельного функціонування сучасного ав!
томобільного заводу потрібно щорічно виробляти та реалі!
зовувати мінімальну кількість виробів, щоб перекрити
мінімальні витрати із функціонування підприємства. Зрозу!
міло, що фізично виробництво може бути і менших обсягів,
але в такому разі підприємство не покриватиме навіть вит!
рат із підтримки його у робочому стані, тож держава зму!
шена буде шукати додаткові джерела фінансування. У разі
якщо "мала" за розмірами та кількістю споживачів країна
прийме політичне рішення зберегти таке підприємство, то
це рішення ляже додатковим тягарем на бюджет. В іншому
випадку, якщо країна за розмірами є досить великою і
місткість споживчого ринку перевищує мінімально необхі!
дний обсяг для рентабельності певного виробництва, то така
країна навпаки, може виграти від ефекту масштабу, орган!
ізувавши виробництво для потреб всієї країни на одному
підприємстві, зекономивши таким чином на витратах.

 До таких галузей відноситься, наприклад, автомобіль!
не та нафтохімічне виробництво, виробництво широкофю!
зеляжних літаків, виробництво турбін для електростанцій,
виробництво залізничного транспорту тощо. Тому органі!
зація подібних виробництв у країнах "доганяючого розвит!
ку" додаткового ускладнена через бар'єр масштабу.

Науково!технічний бар'єр або бар'єр П. Махалонобіса
полягає в тому, що країни, які мають лідерські позиції в на!
укових розробках, періодично будуть виводити на ринок
зразки нової продукції, яких у країнах, що розвиваються,
немає. Тобто поки слабо розвинена країна не зрівняється
із країнами "першого ешелону" у наукових фундаменталь!
них розробках, вона приречена постійно наздоганяти більш
передові країни. Тому маючи в країні певні елементи сучас!
ної науки, простіше відтворити (придбати) прикладні тех!
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Таблиця 3. "Потрійна пастка" для країн наздоганяючого розвитку
(бар'єр Байроха — Павлова — Р. Пребіша)

Джерело: узагальнено і систематизовано на основі [1; 12; 21].
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нології та виробництва окремих виробів, аніж, маючи лише
окремі технології промислового виробництва, створити
справжню фундаментальну науку. Наукові дослідження та
наукові школи — це єдині в своєму роді об'єкти, які придба!
ти за ліцензією та відтворити неможливо. Значну увагу цьо!
му бар'єру приділив відомий індійський статистик П. Маха!
ланобіс, який є одним із розробників перших п'ятирічних
планів індустріалізації Індії. П. Махаланобіс наголошував,
що для створення в країні "третього світу" виробництва спо!
живчих товарів необхідно 1—2 роки, для створення вироб!
ництва капітального обладнання — 10—15 років, для ство!
рення інженерно!технічних кадрів — 20—25 років, а для
створення фундаментальної і прикладної науки — життя
цілого покоління, тож стратегічне планування в країні на!
здоганяючого розвитку має будуватися на 30 років [15, c.
210]. Науково!технічний бар'єр також розглянуто в дослід!
женнях із економіки наздоганяючого розвитку, зокрема В.
Андріановим [2, с. 134—135] та В. Давидовим [8, c. 168—174]

Природно!ресурсний бар'єр — це бар'єр, який визна!
чається суто ресурсними можливостями, тобто тими при!
родними ресурсами, які є доступними в конкретній країні.
Для окремих технологій виробництва наявність необхідної
сировини є принциповим моментом, і тому при відсутності
власних запасів, сировину доведеться імпортувати. Пробле!
му природно!ресурсного бар'єру предметно дослідив А.
Шпірт, який довів, що залежність промисловості від при!
родних ресурсів стала з'являтися в кінці ХІХ ст. та в ХХ ст.
у зв'язку із розвитком кольорової металургії та хімічної
промисловості, а до того європейська промисловість цілком
забезпечувала себе сировиною самостійно. Зокрема, А.
Шпірт показав, що в період промислової революції країни
Західної Європи та США повністю забезпечували себе си!
ровиною і паливом, а вже в кінці ХІХ ст. значно зросла за!
лежність їх економік від імпорту мінеральної та рослинної
сировини, а також рідкого палива із колоній [19, c. 67]. Появі
природно!ресурсного бар'єру сприяв також початок широ!
кого використання нафти. При спробі створити сучасну
промисловість у ХХ ст. країна наздоганяючого розвитку
матиме потребу в багатьох рідкісних металах та інших де!
фіцитних ресурсах, які не використовувалися в промисло!
вості початку ХІХ ст. [19, с. 45—89].

Після розгляду шести технологічних бар'єрів слід наве!
сти комплексний бар'єр, в якому технологічні проблеми
породжують макроекономічні і який пояснює існування в
країнах "третього світу" так званої двосекторної економі!
ки (табл. 3).

Як видно із таблиці 3, у країні наздоганяючого розвит!
ку може виникнути специфічна економічна пастка, при якій
технологічні причини породжують макроекономічні пробле!
ми. Країна може витратити великі кошти на спорудження
сучасного підприємства (приміром, автомобільного), але при
цьому не зможе додатково залучити в промисловість вели!
ку кількість населення (бо сучасне виробництво капіталом!
істке, а не трудомістке). При цьому виробництво розрахо!
вано на випуск, наприклад, сучасних дорогих автомобілів, а
не автомобілів зразка початку ХХ ст. Але в аграрній країні
більшості населення є доступними саме недорогі автомобілі.
Отже, може виникнути потрійна пастка. Витративши суттєві
кошти та зусилля на створення сучасного виробництва,
відстала країна не зможе підвищити рівень зайнятості, а збут
продукції буде змушена знаходити на ринках розвинених
країн. У результаті в країні наздоганяючого розвитку фор!
мується розрив між потоками капітальних інвестицій, до!
ходами і заощадженнями.

Таким чином, формується двосекторна економіка —
орієнтована на експорт і на внутрішній ринок, які від!
різняються рівнями технологій і доходів. За таких умов
навіть дуже великий за кількістю населення (але із низьким
душовим доходом) внутрішній ринок не зможе стати локо!
мотивом розвитку, оскільки нездатний врівноважити попит!
пропозицію товарів і послуг. У результаті країні проблема!
тично забезпечити стабільне економічне зростання на базі
внутрішніх ресурсів. Можна в цьому випадку сказати, що в
країні "наздоганяючого розвиту" через потрійний бар'єр
ніби відтворюється всередині самої країни нерівність між
розвинутими країнами і країнами "третього світу". Як скла!
дову частину цей бар'єр включає бар'єр Бейроха!Павлова,
а комплексно його вперше проаналізував засновник теорії
периферійної економіки Р. Пребіш [21, с. 31—41].

Таким чином, система із наведених чинників!бар'єрів,
на наш погляд, цілком логічно пояснює нерівномірність роз!
витку країн, які у другій половині ХХ ст. реалізовували пол!
ітику "наздоганяючого розвитку". Також сформульована
система бар'єрів, на нашу думку, в цілому пояснює пробле!
ми, із якими стикнулися пострадянські країни, і що подо!
лання цих проблем не може бути зведено лише до регулю!
вання макроекономічних пропорцій.

Класифікацію технологічних бар'єрів можна певним
чином удосконалити на основі введення бар'єру В. Павлова
двох типів та бар'єру С. Ліндерта двох типів (табл. 4).

Варто звернути увагу, що бар'єр В. Павлова 2!го типу
можна спостерігати на прикладі української економіки. Так,
А. Касич робить висновок, що для підняття продуктивності
праці в економіці України необхідно досягнути такої ж ка!
піталоозброєності українського працівника, як в США, де
середня капіталоозброєність працівника становить 90 тис.
доларів, а в Україні — 15 тис. доларів [11, с. 71]. За розра!
хунками Г. Бардиша [3, с. 31] для розвитку України необхі!
дно створити 11 млн сучасних робочих місць, виходячи із
вартості 50 тис. доларів США для кожного робочого місця.
Тому тільки для створення нових робочих місць потрібно
550 млрд дол. США. Суму ж інвестицій в оновлення інфрас!
труктури Г. Бардиш визначає у розмірі 350 млрд дол. США.

Також, на нашу думку, дослідження сучасних тенденцій
з точки зору оцінки технологічних бар'єрів допомагає зро!
зуміти причини нестабільного стану економіки в окремих
країнах ЄС. Справа в тому, що в ЄС на даний час відсутня
система вирівнювання технологічного рівня країн!учас!
ників, тому входження до ЄС недостатньо розвинених країн
в індустріальному плані, відтворив існуючу нерівномірність
вже в рамках єдиного європейського ринку. Виявляється,
що бар'єр Павлова 2!го типу і бар'єр Махаланобіса продов!
жують діяти, незважаючи на спільну валюту і відсутність
митних бар'єрів. Тому різний стан розвитку окремих країн
в ЄС без прийняття загальноєвропейської програми капі!
тальних інвестицій з метою вирівнювання технологій, ско!
ріше за все, буде зберігатися, відтворюючи в рамках ЄС
хронічні диспропорції.

ВИСНОВКИ
Виходячи із викладеної теорії технологічно!фінансових

бар'єрів, можна сформулювати загальні методологічні
підходи до подолання економічних проблем в країнах, що
розвиваються. Насамперед, слід розімкнути потрійний
бар'єр (Павлова — Бейроха — Пребіша), для чого необхід!
но залучити якомога більше населення у виробництво не!
дорогих товарів народного споживання, які будуть реалі!
зуватися на внутрішньому ринку.

Таблиця 4. Технологічні бар'єри В. Павлова та С. Ліндерта двох типів
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Розроблено автором.
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Потім слід визначити перелік товарів, які будуть одночас!
но продаватися на внутрішньому ринку і матимуть перспекти!
ви просування на зовнішні ринки збуту. Такі товари повинні
відповідати наступним умовам, по!перше, містити високу дода!
ну вартість; по!друге, одиниця продукції таких товарів не по!
винна бути надто дорогою (через загрозу бар'єру масштабу),
по!третє, попит на такі товари має бути в багатьох країнах світу,
а не в одній — двох. Після досягнення стану стійкого зростання
за рахунок розширення внутрішнього ринку, яке може тривати
близько 7—10 років, слід за цей час створити канали перетво!
рення заощаджень населення у довгострокові інвестиції та роз!
вивати машинобудівну галузь, яка має забезпечувати оновлен!
ня основних засобів у інших спеціалізованих і суміжних галу!
зях, щоб запобігти бар'єру С. Ліндерта. Далі наступає етап роз!
ширення номенклатури продукції і створення нових галузей із
виробництва продукції із високою доданою вартістю.

Стосовно науково!технічного бар'єру П. Махалонобі!
са, то доцільно, на наш погляд, країнам, що розвиваються
врахувати досвід Японії і підняти рівень хоча б двох універ!
ситетів до світових вимог, які потім змогли б поширювати
наукові знання по інших вузах країни. Саме так вчинила
Японія, заснувавши Токійський та Кіотський університети,
які виконують роль головного осередку розвитку науки й
освіти в країні [17, c. 64—65].

Для України є особливо важливим досвід інших країн у
подоланні технологічних і макрофінансових бар'єрів з огля!
ду на те, що в нашій державі спостерігаються значні соціаль!
но!економічні дисбаланси, які досі не подолані, незважаючи
на впроваджувані протягом 20 років економічні реформи.
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