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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий досвід останніх 50 років продемонстрував ви�

годи від встановлення відкритого торговельного режиму.
Країни ОЕСР знизили торговельні бар'єри у результаті про�
ведення успішних переговорів у рамках СОТ і продемонст�
рували стійке зростання торгівлі і доходів. Уряди багатьох
країн, що розвиваються зайняли першочергово іншу пози�
цію і спробували проводити політику індустріалізації у по�
єднанні з високими протекціоністськими бар'єрами. Однак
за останні 10 років баланс поглядів у цих країнах також
змінився на фоні зростання кількості свідчень на користь
лібералізації торгівлі та її позитивному впливу на економі�
чне зростання. Крім того, практично усі приклади успішно�
го економічного розвитку (Чилі, Сінгапур, Гонконг) грун�
тувались на високих темпах зростання промислового екс�
порту.

Водночас, сучасна світова економіка характеризується
різноманіттям форм і методів торгівлі, рівнем інтеграції
розвинених країн і країн, що розвиваються, у світове співто�
вариство, інтенсивністю торговельно�економічного співро�
бітництва і коопераційними зв'язками, що направлені на
удосконалення економічного розвитку і зростання країн
світу. У зв'язку з цим актуальним є дослідження взаємозв'�
язку і взаємозалежності економічного зростання і міжна�
родної торгівлі країн світу.
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У статті досліджено роль зовнішньоекономічних факторів у розвитку національної економіки в су�

часних умовах. Виявлено причини випереджання темпів розвитку міжнародної торгівлі над світовим

валовим продуктом. Проаналізовано показники зовнішньоторговельної відкритості країн за рівнем еко�

номічного розвитку та подано рейтинг країн за рівнем залучення у міжнародну торгівлю, розроблений

Всесвітнім економічним форумом. Проведено порівняння країн за критерієм оцінки ведення бізнесу згідно

з рейтингом "Doing Business".

The article deals with the role of the external economic factors in the development of national economy in

modern world. The reasons for the world gross domestic product development being outpaced by the international

trade development are discovered. The indicators of countries' foreign trade openness are analyzed according to

the level of their economic development, as well as the rank of countries by the level of their involvement in

international trade, elaborated by the World Economic Forum, is presented. A comparison of counties by the

criterion of business evaluation according to the "Doing Business" rating is made.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням впливу зовнішньої торгівлі на економіч�

ний розвиток національної економіки займались економі�
сти різних напрямів економічної думки: меркантилісти
(Т. Манн, А. Монкретьєн, У. Стаффорд), прихильники кла�
сичної політичної економії (А. Сміт, Д. Рікардо), економі�
сти неокласичного напрямку (Е. Хекшер, Б. Олін, В. Стол�
пер, Т. Рибчинський, Р. Джонсон), а також Ф. Ліст [8],
Р. Пребіш [10], Р. Лукас [9], А. Харрісон [5] та ін.

Праці вітчизняних та російських економістів представ�
лені роботами М. Белінцького [1], В. Гейця, В. Куліша [3],
А. Мазаракі [2], Т. Мельник [2], Н. Флігістина [4] та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Водночас аналіз публікацій показав відсутність єдиної

точки зору на проблематику оцінки зовнішньої торгівлі як
детермінанти економічного розвитку в умовах світогоспо�
дарських зв'язків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зовнішньоекономічні фактори у розвитку національної

економіки відіграють неоднозначну роль. З одного боку,
залучення у світогосподарські зв'язки і підвищення рівня
зовнішньоторговельної компоненти у формуванні ВВП
сприяє раціоналізації споживання усіх видів ресурсів і
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структурній оптимізації національної економіки, підвищен�
ню конкурентоспроможності і переходу на нові технологічні
рівні. Проте надмірна і економічно невиправдана відкритість
національної економіки, підвищення залежності як від мож�
ливостей збуту виробленої продукції виключно на зовнішніх
ринках, так і від поставок імпортного обладнання, техно�
логій і сервісного обслуговування іноземними контраген�
тами є свідченням негативного впливу зовнішньоекномічних
факторів на національну економіку, що зрештою призводить
до поступової втрати конкурентоспроможності, ігноруван�
ня національних економічних інтересів, стагнації і повер�
нення країни до більш низьких технологічних укладів [3, c.
412—413].

У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі різнобі�
чно висвітлені базові теоретичні основи вільної торгівлі і
протекціонізму, їх ролі у забезпеченні економічного зрос�
тання розвинених країн і країн з перехідною економікою,
їх впливу на макроекономічну ситуацію в країні. Наразі се�
ред економістів домінує теза, що зовнішня торгівля та її
лібералізація сприятливо впливають на економічне зростан�
ня. Відмінним у поглядах є ставлення до того, на якому рівні
економічного розвитку країна може відкрити свій
внутрішній ринок.

Водночас при виборі економічної політики не так сут�
тєво чи впливає відкритість на збільшення темпів економіч�
ного зростання, більш важливо чи сприяє вона стійкому
зростанню у більшій мірі, ніж протекціонізм. Серед прихиль�
ників вільної торгівлі мало хто стверджує, що відкритість
сама по собі достатній фактор забезпечення економічного
розвитку. Провідні науковці та економісти, що дотримують�
ся ліберальних поглядів визнають, що за відсутності мак�
роекономічної стабільності, передбачуваної політики дер�
жави і надійного дотримання договірних умов малоймовір�
но, що країна зможе забезпечити значні темпи зростання
протягом тривалого періоду часу [5; 6; 7; 9].

Однією із проблем теорії міжнародної торгівлі є оцінка
ефекту від розвитку вільної торгівлі. Дослідження на основі
стандартних моделей часткової та загальної рівноваги про�
ілюстрували зростання добробуту населення у результаті
розвитку торгівлі не більше ніж на 1—2 % від ВВП. Такі ре�
зультати викликають дискусії, чи варто стимулювати вільну
торгівлю у якості пріоритету зовнішньої політики в розви�
нених країнах та країнах, що розвиваються у випадку не�
суттєвого приросту ВВП на душу населення.

Американські науковці Ф. Родрігес та Д. Родрік стверд�
жують, що міжнародна торговельна політика тісно пов'я�
зана з багатьма іншими аспектами економічної політики і
це ускладнює визначення рівня впливу міжнародної торгівлі
та інших напрямів економічної політики на економічне зро�
стання [1, c. 88]. На їх думку, "ефект лібералізації торгівлі
може в кінцевому підсумку бути сприятливим з точки зору
стандартної концепції порівняльної переваги; у будь�яко�
му випадку існуючі на сьогоднішній день дані не протирі�
чать цьому ... Інтеграція у світову економіку — настільки
потужна сила, що сприяє економічному зростанню, що
може ефективно трансформовувати стратегію розвитку
країни" [11, c. 54—55].

На противагу їм, ряд вчених стверджують, що у регре�
сійних дослідженнях не наведені переконливі свідчення, які
б підтверджували зв'язок між економічним зростанням і
рівнем втручанням держави в економіку (наприклад, вста�
новлення тарифних чи нетарифних бар'єрів).

У своїй книзі "Глобаліза�
ція: тривожні тенденції" Лау�
реат Нобелівської преммії Дж.
Стігліц визнає вклад лібералі�
зації у стійкий розвиток усіх
відомих нам "успішних еко�
номік". Однак при цьому Дж.
Стігліц виділяє два суттєві зас�
тереження: лібералізація
торгівлі повинна бути поступо�
вою, а багаті країни, роблячи
свій вклад в розвиток "бідних"
країн, повинні усунути торго�
вельні бар'єри на шляху тих
товарів, експорт яких є еконо�
мічно важливим для країн, що
розвиваються — особливо
сільськогосподарської про�
дукції (імпорт якої ускладне�
ний через експортне субсидію�

вання і підтримку державою місцевих товаровиробників, що
виступає у протиріччи з інтересами країн, що розвивають�
ся). Дж. Стігліц зазначав: "Ставши на шлях вільної торгівлі,
багато країн почали розвиватись набагато динамічніше, ніж
за умов перебування у економічній ізоляції. Міжнародні
економічні зв'язки сприяють економічному розвитку, оск�
ільки експорт — одна із найважливіших умов економічно�
го зростання" [12, c. 144]. Таким чином, Дж. Стігліц
вбачає причинно�наслідковий зв'язок між зростанням еко�
номіки, з одного боку, і зниженням чи демонтажем торго�
вельних бар'єрів, з іншого, і, на відміну від Д. Родріка, еко�
номічний успіх азійських країн він пояснює переважно,
ліквідацією цих бар'єрів.

На наш погляд, торговельні бар'єри не є єдиною детер�
мінантою зростання міжнародної торгівлі, однак повністю
виключити взаємоз'язок буде некоректно. Навряд чи мож�
на очікувати, що торгівля буде розвиватись високими тем�
пами у випадках обмеження торгівлі, зокрема при ав�
таркічній чи напівавтаркічній моделях розвитку.

Більшість ранніх емпіричних досліджень міжнародної
торгівлі і зростання було сконцентровано на протекці�
оністській політиці імпортозаміщення, яку проводять уря�
ди багатьох країн, що розвиваються починаючи з 1945�х рр.
Питання імпортної залежності були вперше проаналізовані
у 1950�х рр. аргентинським економістом Р. Пребішем, та
згодом доповнені його британським колегою Х. Зінгером,
які сформулювали положення про існування довготривалої
тенденції погіршення умов торгівлі для країн, що експорту�
ють сировину, а імпортують промислові товари. У своєму
аналізі Р. Пребіш використовував термінологію, побудова�
ну на дихотомії "центр�периферія", яка згодом активно ви�
користовувалась у теорії залежності та теорії світових сис�
тем [10, c. 559—260]. Основною ідеєю у сформованій мо�
делі є те, що імпортозаміщення як форма вибіркового про�
текціонізму може протистояти проблемі погіршення умов
торгівлі.

Докази на користь розвитку молодих галузей промис�
ловості були свого часу обгрунтовані Ф. Лістом у роботі
"Національна система політичної економії", які стали ос�
новними принципами розвитку економіки більшості країн
Латинської Америки та Південно�Східної Азії (нові індуст�
ріальні країни), які в середині ХХ ст. розпочали імпортоза�
мінну індустріалізацію [8]. Незважаючи на те, що її прове�
дення в Латинській Америці не дало очікуваних результатів,
проте в країні з'явились нові галузі економічної діяльності,
в регіоні сформувалась власна технологічна база, з'явились
додаткові робочі місця, підприємства отримали можливість
конкурувати на міжнародному рівні, виходити на нові рин�
ки, використовуючи власні технології.

Досліджуючи показники розвитку країн, що пережива�
ли швидке економічне зростання, Д. Родрік характеризує
проміжок 1960—1973 рр. як "золотий" період для економі�
чного зростання країн, що розвиваються. В тридцяти краї�
нах цієї групи щорічний приріст доходів на душу населення
досягав темпів, рівних чи перевищуючих 3�відсоткову по�
значку. Для порівняння темпи зростання економіки різко
зросли у більшості країн, що розвиваються протягом двох
періодів — 1973—1984 рр. і 1984—1994 рр. З огляду на те,
що протягом 1960—1973 рр. у цих країнах проводилась полі�
тика промислового розвитку, що мала імпортозамінне спря�
мування, а в період 1984—1994 рр. — політика лібералізації,
Д. Родрік робить висновок, що зростання темпів економіч�
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,  
 . -2,2 -7,5 -12,6 -42,6 -109,3 -214,7 -168,1 -144,7  

 
 

,% 
96,6 94,6 96,2 98,0 97,0 96,8 98,9 99,2  

Таблиця 1. Динаміка обсягів світової торгівлі за 1950—2012 рр.

Джерело: розрахунки автора за даними [15].
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ного зростання свідчить на користь ефек�
тивності політики імпортозаміщення [12,
c. 59].

Однак, при детальному аналізі реаль�
на економічна практика латиноамери�
канських країн не підтверджує ідеї Д. Род�
ріка. Так, економічний розвиток Бразилії
— найбільшої країни на латиноамери�
канському континеті, яка досягла безпре�
цедентних успіхів в період 1960—1973 рр.,
не вписується у рамки класичної схеми
успішного імпортозаміщення. Розглянемо
темпи зростання бразильської економіки
протягом трьох періодів: 1961—1968,
1968—1975, 1975—1980. Протягом першо�
го з цих періодів середні темпи зростання
досягали 1,6%, а в наступні два періоду —
8,3 і 3,5% відповідно. Авторитетні експер�
ти у сфері торговельної політики, харак�
теризуючи період 1965—1973 рр., назива�
ють його періодом "обережної політики
лібералізаії торгівлі", а період 1974—1980
— "політикою переходу до закритості". У
перший з цих двох періодів у Бразилії
вжили ряд заходів, ціллю яких було кори�
гування завищеного курсу валюти, а уряд
почав використовувати стимули для акти�
візації експорту, намагаючись знизити анти�експортний
вектор економіки. І, насамкінець, була знижена середня ве�
личина встановлених законом тарифів: з 99 до 57% у про�
мисловості та з 53 до 34% у сільському господарстві. Відтак,
незважаючи на значну лібералізацію торгівлі країни Ла�
тинської Америки так і не продемонстрували економічний
ріст у 80�х рр., оскільки відкритість — це необхідна, але не
єдина компонента швидкого зростання. Макроекономічна
нестабільність, зумовлена переливами короткострокового
капіталу в більшості країнах латиноамериканського конти�
нету призвела до зростання зовнішнього боргу в 70�х рр.,
на обслуговування якого витрачалось до 30% валютно�екс�
портної виручки. Ситуація ще більше загострилась після
того, як в США у період перебування на посаді президента
Федеральної резервного банку П. Волкера були підвищені
банківські ставки, після чого розпочався відплив капіталу з
Латинської Америки, що у свою чергу, унеможливив потен�
ціал росту [4, c. 72—73].

Статистичні дані свідчать, що протягом останніх деся�
тиліть обсяги світової торгівлі зросли безпрецедентно. Так,
коефіцієнт зростання її у 2012 р. порівняно з 1950 р. стано�
вить 292,4, а обсяг світової торгівлі на душу населення в 2012
р. становив 5,2 тис. дол.,  таблиця 1.

Випередження темпів приросту міжнародної торгівлі
порівняно зі світовим валовим продуктом обумовлено низ�
кою об'єктивних причин, зокрема інтенсивним розвитком
міжнародної транспортної інфраструктури, здешевленням
перевезень, послабленням протекціонізму та триваючим по�
глибленням міжнародного
поділу праці. Зокрема останній
із вищенаведених чинників є
ключовим через пов'язаність
його з науково�технічним про�
гресом. Оскільки у складі ВВП
виробленого враховується
лише продукція кінцевого ви�
користання, то зрозуміло,
чому темпи зростання світової
торгівлі перевищують темпи
підвищення світового ВВП.
Адже у структурі товарних по�
токів усе більша частка нале�
жить товарам проміжного спо�
живання — напівфабрикати,
комплектуючі, частини для
збирання готового виробу
тощо [2, c. 145],  таблиця 2.

Аналіз показників зовні�
шньоторговельної відкри�
тості та темпів зростання
ВВП за рівнем економічного
розвитку наведено у таблиці
3. Дані ЮНКТАД підтверд�
жують, що темпи економіч�
ного зростання країн, що

розвиваються та країн з перехідною економікою відбу�
ваються на фоні високої зовнішньоторговельної відкри�
тості.

Всесвітній економічний форум розробив індекс залуче�
ності у міжнародну торгівлю, який показує, наскільки дер�
жавні інститути, політика і інфраструктура сприяють
вільному пересуванню товарів через кордони до місць при�
значення. Фактори, що впливають на залученість у торгів�
лю, об'єднані в 4 категорії: доступ до ринків, адміністратив�
на інфраструктура на кордоні, транспортна і комунікацій�
на інфраструктура, бізнес�клімат. Лідерами рейтингу у 2012
р. стали Сінгапур, Гонконг, Данія, Швеція — "невеликі
відкриті економіки, де зовнішня торгівля доповнює
внутрішній ринок, який є відносно невеликим". Високі бали
за більшістю показників підтверджують, що країни вважа�
ють відкритість до міжнародної торгівлі і інвестицій важ�
ливою компонентою успіху економічної стратеії розвитку.
Україна в цьому рейтингу займає 86 місце, а Російська Фе�
дерація — 112 [14].

Показову статистику щодо зовнішньої торгівлі надає
і рейтинг "Ведення бізнесу" ("Doing Business"), розробле�
ний групою Світового банку і який оцінює простоту
здійснення підприємницької діяльності на основі 10 інди�
каторів. Одним із індикаторів є міжнародна торгівля, що
інкорпорує такі субпоказники як кількість необхідних до�
кументів для експорту/імпорту, вартість експорту/імпор�
ту та час на здійснення експортної/імпортної операції,
таблиця 4.

 1970 - 
1980 

1980 - 
1989 

1990 - 
2000 

2000 - 
2005 

2005 - 
2009 2010 2011 2012 

   , % 
 3,8 3,26 2,82 2,89 2 4,02 2,74 2,24 

 3,38 3,2 2,61 2,06 0,55 2,55 1,41 1,15
,   5,8 3,53 4,89 5,39 5,92 7,71 5,76 4,67 
   

 4,98 3,4 -5,13 6,5 4,32 4,42 4,53 3,09 

   , % 
 20,33 5,97 6,67 11,34 6,49 21,68 19,5 0,28 

  19,1 6,98 5,95 9,77 4,35 16,56 16,91 -2,67 
,   24,58 3,49 8,85 13,97 9,68 29,11 22,02 3,97 
   

 20,01 4,32 4,29 20,39 12,93 25,55 30,95 2,62 

      
 1,16 1,03 1,04 1,08 1,04 1,17 1,16 0,98 

  1,15 1,04 1,03 1,08 1,04 1,14 1,15 0,96 
,   1,18 1 1,04 1,08 1,04 1,2 1,15 0,99 
   1,14 1,01 1,1 1,13 1,08 1,2 1,25 1 

Таблиця 2. Динаміка випереджання міжнародної торгівлі над реальним ВВП

Джерело: розрахунки автора за даними [15].

 
 

1980 1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
 , % 

  
 19,52 18,14 21,36 23,8 28,2 24,04 26,34 28,36 28,2 

,   26,15 25,4 34,7 41,24 41,91 34,48 36,86 38,23 37,1 
   

 6,26 13,21 45,37 38,27 36,3 32,39 34,62 37,17 35,6 

 , % 
  

 20,32 18,33 22,19 25,07 29,44 24,36 26,77 29,05 28,7 

,   24,03 24,43 32,48 36,67 37,96 32,14 34,65 35,7 34,7 
   

 6,42 13,85 33,12 29,72 29,97 27,61 28,02 29,2 29,6 

 , %  
  

 19,92 18,24 21,78 24,44 28,82 24,20 26,56 28,71 28,45 

,   25,09 24,92 33,59 38,96 39,94 33,31 35,76 36,97 35,90 
   

 6,34 13,53 39,25 34,00 33,14 30,00 31,32 33,19 32,60 

Таблиця 3. Динаміка показників зовнішньоторговельної відкритості країн за рівнем
економічного розвитку у 1980—2012 рр.

Джерело: розрахунки автора за даними [15].
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ВИСНОВКИ
Позитивна роль міжнародної торгівлі

полягає, перш за все, у тому, що відсутність
бар'єрів для руху товарів, послуг і факторів
виробництва на основі принципу порівняль�
них переваг призводить до оптимізації дії
принципу глобальної ефективності, коли за
заданих умов сукупний економічний потен�
ціал світового господарства використовуєть�
ся найбільш раціональним чином, а спожи�
вачі, у свою чергу, мають широкий спектр
можливостей щодо задоволення своїх по�
треб.

Слід також відмітити і на становленні
відкритої економіки як об'єктивної тен�
денції світового розвитку, що зумовлена по�
ширенням інтеграційних процесів у світі.
Водночас світовий досвід свідчить, що знач�
на відкритість економіки робить її вразли�
вою до коливань зовнішньої кон'юнктури та
економічної політики основних торговель�
них партнерів у частині застосування різних
протекціоністських заходів. Відтак, від�
критість повинна бути раціональною, побу�
дованою на принципах ефективності, конку�
рентоспроможності, диференційованості та
національної безпеки. Водночас дана тема�
тика тісно пов'язана з дослідженням інстру�
ментів регулювання зовнішньої торгівлі та
вимагає подальших розвідок у цьому на�
прямі.
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Таблиця 4. Показники оцінки ведення зовнішньої торгівлі за рейтингом
"Doing Business"

Джерело: складено автором на основі даних [16]


