
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/20122 0

ВСТУП
За словами Дж. Сакса, економічний успіх будь#якої

країни залежить від зовнішньої торгівлі.
З одного боку, міжнародна торгівля являє собою сфе#

ру економічної діяльності окремих країн світу, яка стиму#
лює розвиток національного виробництва і спрямована на
отримання прибутку від продажу товарів і послуг на
зовнішніх ринках і за рахунок митних зборів від імпорту. А
з іншого боку, міжнародна торгівля — це об'єктивний про#
цес обміну товарами і послугами, який виникає в результаті
спеціалізації країн на виробництві тих чи інших матеріаль#
них благ і основою якого є економічні процеси окремих
суб'єктів господарської діяльності або країн [9].

Показова теорія "життєвого циклу" Майкла Портера,
де проілюстровано, що спочатку товар виробляється у роз#
винутій країні, яка експортує цей товар. У той же час його
виробництво освоюється в країні, що розвивається. Потім
цей товар починає вироблятися в країні, що розвивається,
яка експортує вже цей товар у розвинуту країну [1].

У статті [3] розглядається поняття міжнародної
торгівлі, сказано, що міжнародна торгівля та світова торгі#
вля мають відмінності. Світова торгівля представлена як
сукупність потоків зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Коли
мова йде про декілька країн світу, потрібно вживати термін
"міжнародна торгівля".

Тематику міжнародної торгівлі досліджували такі вчені,
як Базелер У., Барсуков Е., Гольцберг А., Кирєєв А., Кири#
ченко А., Королєв І., Крачило М., Оніщенко В., Осика С.,
Петрашко Л., Рут Ф., Савел'єв Є., Сіденко В., Стонер Д., Тєор
Т., Федотов Л., Фомічев В. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є виявлення різних сторін розвитку

міжнародної торгівлі як на міжнародному рівні, так і в Ук#
раїні. Необхідним є визначення факторів, що впливають на
стабільне зростання міжнародної торгівлі. Також доціль#
ним є дослідження міжнародної торгівлі послугами, дослі#
дження міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних
послуг.

РЕЗУЛЬТАТИ
За післявоєнний період експорт товарів у американсь#

кому еквіваленті у поточних цінах збільшився з 25 млрд до#
ларів у 1939 році до приблизно 2,5 трлн доларів у 1987 році
[3]. Нині світова торгівля перевищила показник минулого
століття більш ніж в 330 разів [6]

До стабільного зростання міжнародної торгівлі спри#
чинили такі фактори, як:

1) поглиблення міжнародного поділу праці й інтерна#
ціоналізація виробництва;

2) НТР, яка сприяла оновленню основного капіталу,
створенню нових галузей економіки, що водночас приско#
рило реконструкцію старих;
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3) випереджаюче зростання частки послуг;
4) активна діяльність транснаціональних корпорацій на

світовому ринку;
5) регулювання міжнародної торгівлі в межах СОТ;
6. розвиток економічної і передусім торговельної інтег#

рації;
7) здобуття політичної незалежності колишніми коло#

ніальними країнами і їх наступний розвиток та виокремлен#
ня серед них "нових індустріальних країн".

8) трансформаційні процеси у постсоціалістичних краї#
нах [3].

На сьогодні обсяги торгівлі товарами значно перевищу#
ють обсяги торгівлі послугами, але загальна тенденція по#
лягає в тому, що темпи зростання обсягу послуг значно пе#
реважають темпи зростання обсягу товарів. Крім цього тре#
ба сказати, що міжнародна торгівля окремими видами по#
слуг, зокрема туристичними, за обсягами вже протягом де#
кількох років перевищує такі сектори, як нафтопереробку
та автомобілебудування [2]. В сучасній економіці доміну#
ють такі тенденції розвитку світового господарства у галузі
торгівлі послугами, як інтернаціоналізація, глобалізація,
транснаціоналізація [10]. Це проявляється у виході торгівлі
послугами за рамки окремої країни, у появі нових торго#
вельних компаній в масштабі глобального світу. Таким чи#
ном, формуються транснаціональні корпорації, що спеціа#
лізуються саме на виробництві та реалізації послуг, що або
супроводжують товарну торгівлю (наладка, технічне обслу#
говування обладнання, транспортування і т. ін.), або ж існу#
ють окремо, задовольняючи потреби як виробничого, так і
невиробничого секторів (комп'ютерні послуги, туризм, стра#
хування і т. ін.) [5]. Під впливом глобальних процесів спос#
терігається прискорення науково#технічного прогресу, роз#
ширюється обмін новими, зокрема фінансовими видами по#
слуг. Це, в свою чергу, впливає на зміни у розвитку світово#
го господарства [5].

За обсягами надання послуг як найважливіші слід
відзначити транспортні, туристичні та інші комерційні по#
слуги.

Середньорічні темпи приросту транспортних переве#
зень останні десять років зросли майже в 9 разів [7]. Транс#
портні послуги зростають завдяки науково#технічному про#
гресу у сфері послуг, подальшому розвитку міжнародної
інтеграції та розвитку туризму. Транспортні послуги зрос#
тають щорічно на 15 % [8]. Світова транспортна система є
нерівномірною відносно регіонів, має тривалі терміни окуп#
ності, велику капіталоємність, залежність від інших видів
послуг. Перше місце займають перевезення між Європою
та Азією. Головне місце серед видів перевезень посідають
морські перевезення (80 % щорічного вантажообігу у світі),
які кожного року зростають [8].

На світовому ринку транспортних перевезень основну
роль відіграють такі країни, як США, європейські країни,
країни Азіатсько#Тихоокеанського регіону.
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За темпами зростання туристична га#
лузь випереджає зростання валового внут#
рішнього продукту. Туристичні послуги
демонструють стійке 10%#е зростання [8].
Сектор туризму зростає завдяки підвищен#
ню рівня життя населення, розвитку сфе#
ри комунікаційних послуг, збільшенню
можливостей Інтернет#торгівлі, зростан#
ню чисельності населення, збільшенню
вільного часу населення. За останні 50
років кількість туристичних подорожей
збільшилась майже у 30 разів. У майбут#
ньому навіть в умовах виникаючих час від
часу криз очікується подальше зростання
у туристичній галузі [8]. За прогнозами, до
2020 року кількість туристів буде нарахо#
вувати близько півтора міл'ярдів [11]. Краї#
ни, що постачають туристів, — це США,
Німеччина, Велика Британія, Канада, Шве#
ція, Японія. Країнами, що приймають ту#
ристів, є Франція, Італія, Португалія, Іспа#
нія, Швейцарія, Мексика, Австралія. У ве#
ликій кількості країн туризм займає одну з головніших по#
зицій в економіці. Результатом розвитку туристичної галузі
став розвиток транспортної сфери. Поширюються інвес#
тиції в готельний бізнес, в саму туристичну сферу. Будується
туристична інфраструктура, а саме: аеропорти, морські пор#
ти, музеї, історичні пам'ятки та ін. Електронна торгівля та
комунікаційні технології сприяють диверсифікації турис#
тичної галузі, збільшенню її масштабів, включенню нових
країн та регіонів у списки відвідувань туристів.

Інші комерційні послуги включають інжинірингові, бу#
дівельні, комунікаційні, фінансові, страхові, комп'ютерні та
інформаційні послуги, рекреаційні, культурні, роялті та
ліцензійні виплати, інші ділові послуги. У свою чергу, інші
ділові послуги включають послуги оренди нерухомості, по#
слуги, пов'язані з підприємницькою діяльністю, професійні
послуги, а саме: медичні, юридичні, інженерні, бухгалтерські
тощо. Більшу частку у сучасному світі займають інші ділові
послуги, серед яких виділяються професійні послуги.
Друге місце займає підгрупа роялті та ліцензійні платежі,
що роблять вагомий внесок у торгівлю правами інтелек#
туальної власності. Третю позицію займають фінансові
послуги, що включають послуги фінансових посеред#
ників, банківські послуги. На наступній сходинці — стра#
хові послуги, далі — будівельні й інжинірингові послу#
ги, на останньому місці — персональні, рекреаційні,
культурні послуги. Інші комерційні послуги кожен рік
зростають приблизно на 10 %. Інші комерційні послуги,
найбільшу долю яких складають фінансові послуги, ста#
новили більше половини (51 %) всього обсягу експорту,
тоді як транспортні та туристичні послуги відповідно —
25 та 23 % [8].

Саме послуги у розвинутих країнах викликають дов#
гострокове економічне зростання. Висока продук#
тивність праці в секторі послуг призводить до більших
темпів зростання ВВП, ніж ті, що здатна забезпечити
промисловість. У цих країнах частка сфери послуг у ВВП
зросла з 55 % у 1970 році до 70 % на початку нинішнього
тисячоліття [8].

Великий вплив на становлення та розвиток галузі
послуг чинить науково#технічний прогрес. З'явились
нові галузі послуг — електронна та мобільна торгівля,
що розвиваються в мережі Інтернет. Ці досягнення вик#
ликали поліпшення структури та зміну динаміки експор#
ту країни, конкурентоспроможність фірм, галузей і про#
дуктивність праці.

Більш повною класифікацією міжнародного ринку
послуг є розроблений у ході Уругвайського раунду ба#
гатосторонніх переговорів СОТ Класифікатор послуг,
що містить 152 види послуг, які поділяються на 12
розділів:

1) комерційні (ділові) послуги;
2) послуги зв'язку;
3) послуги з будівництва та суміжні інженерні по#

слуги;
4) послуги дистриб'ютерів (пов'язані з розподілом);
5) послуги у сфері освіти;
6) послуги з охорони довкілля;
7) фінансові послуги;
8) послуги у сфері охорони здоров'я та в соціальній

сфері;

9) послуги, пов'язані з туризмом;
10) послуги з організації відпочинку, культурних та

спортивних заходів;
11) транспортні послуги;
12) інші послуги, не зазначені вище [8].
Більш детально роздивимось торгівлю інформаційними

послугами. Було проведено анкетування серед випускників
вузів економічних спеціальностей міста Дніпропетровська.

Питання було поставлено наступним чином: оцініть,
будь ласка, якою мірою наступні явища заважають поши#
ренню міжнародної торгівлі інформаційними послугами:

1) недостатня відкритість і прозорість бізнесу через
міжнародні інформаційні системи;

2) недорозвиненість законодавчої бази в цій сфері;
3) відсутність дешевого доступу в міжнародних інфор#

маційних мережах;
4) недостатній рівень комп'ютеризації;

ANOVA  2= 30,03994 p < ,00000
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  Рис. 1. Порівняння оцінок явищ, що заважають поширенню
міжнародній торгівлі інформаційними послугами

Таблиця 1. Статистичні показники оцінок явищ, що заважають поширенню
торгівлі інформаційними послугами
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— варіанти відповідей на всі запитання наступні:
— зовсім не заважають;
— майже не заважають;
— відчутно заважають;
— дуже заважають.
Оцінку відповідей на запитання анкети було проведено

за допомогою програми Статистика 6.0.
Результати статистичної обробки пункту анкет, в яко#

му проводиться оцінка міри, в якій означені явища заважа#
ють поширенню міжнародної торгівлі інформаційними по#
слугами, наведено в наступній таблиці (табл. 1) та діаграмі
(рис. 1).

Із діаграми та таблиці видно, що респонденти вважа#
ють, що найбільшою мірою заважає поширенню міжнарод#
ної торгівлі інформаційними послугами недостатній рівень
комп'ютеризації, найменше — відсутність дешевого досту#
пу в міжнародних інформаційних мережах. Проведене по#
рівняння оцінок за допомогою дисперсійного аналізу за
Фрідменом показало, що відмінності в оцінках респондентів
є статистично достовірними. Значення критерію 2  та рівень
значимості наведено на рис. 1.

Для оцінки ступеню використання міжнародних інфор#
маційних систем для отримання послуг та купівлі товару
експертам треба було відповісти на наступне запитання: як
Ви вважаєте, якою мірою міжнародні інформаційні мережі
використовуються для отримання наступних послуг та
купівлі товарів:

1) авіаквитки;
2) комп'ютери і частини до них;
3) резервування готельних номерів;
4) побутова техніка;

5) компакт#диски.
Варіанти відповідей на всі запитання на#

ступні:
— часто використовуються;
— помірно використовуються;
— рідко використовуються;
— практично не використовуються;
Результати статистичної обробки пунк#

ту анкети 2, наведено в наступній таблиці
(табл. 2) та діаграмі (рис. 2).

Із рисунку та таблиці видно, що респон#
денти вважають, що найчастіше міжнародні
інформаційні системи використовуються для
резервування готельних номерів, а найрідше
— для купівлі побутової техніки. Проведене
порівняння оцінок за допомогою дисперсій#

ного аналізу за Фрідменом показало, що відмінності в оцін#
ках респондентів є статистично достовірними. Значення
критерію 2  та рівень значимості наведено на рис. 2.

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто міжнародну торгівлю як сферу еко#

номічної діяльності окремих країн світу та як об'єктивний
процес обміну товарами і послугами. Представлено факто#
ри зростання міжнародної торгівлі. Показано, що зростан#
ня торгівлі послугами має більш позитивну тенденцію, ніж
зростання торгівлі товарами. Доведено, що на сьогодні про#
являються такі тенденції розвитку світового господарства
у галузі торгівлі послугами, як інтернаціоналізація, глобал#
ізація, транснаціоналізація. Показано, що торгівля інфор#
маційними послугами має велику значимість для розвитку
економіки країни.
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1.  2,9760 2 4 0,8846 0,0470 -1,7285 
2. '  3,0479 2 4 0,8126 -0,0883 -1,4797 
3.    3,1566 2 4 0,8805 -0,3122 -1,6455 
4.   2,3234 1 4 0,8935 0,1349 -0,5016 
5. -  2,7844 1 4 1,0983 -0,2800 -1,2893 

Таблиця 2. Статистичні показники оцінок ступеня використання
міжнародних інформаційних систем для отримання послуг та купівлі

товару

ANOVA  2= 74,67116 p < ,0000
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Рис. 3. Порівняння оцінок ступеня використання
міжнародних інформаційних систем для отримання послуг та купівлі

товару


