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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Спроба відшукати джерела процвітання в ізольо�

ваній національній економіці, а не в тісно інтегрованій
світовій системі, є реакцією на приділення надмірної
уваги короткостроковому вирішенню поточних еконо�
мічних проблем. Неомеркантилісти, грунтуючись саме
на короткостроковій перспективі, зазвичай пропонують
обрати політику забезпечення повної зайнятості з об�
меженою участю в міжнародній торгівлі замість більш
вільної міжнародної торгівлі, що супроводжується пев�
ним рівнем національного безробіття. При цьому вони
роблять висновки, виходячи з історичного досвіду по�
передніх років.

Зокрема вони трактують відчайдушні спроби трид�
цятих років побороти безробіття шляхом стимулюван�
ня експорту і обмеження обсягів імпорту як нормальну
політику країн щодо міжнародної торгівлі. Але політи�
ка "знищ свого сусіда", яка проводилась у період Вели�
кої депресії, сама по собі була наслідком економічного
націоналізму двадцятих років та невдалої спроби об'єд�
нати зусилля світової спільноти для боротьби з на�
слідками економічної кризи, що була зроблена в трид�
цятих роках. Головними наслідками націоналістичних
методів боротьби з економічною кризою було збільшен�
ня кількості перешкод для міжнародної торгівлі, по�
дальша дезінтеграція світової економіки та досить не�
визначені перспективи для подальшого економічного
розвитку кожної країни.
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Проведений у статті аналіз впливу еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику

країн дозволяє стверджувати, що еволюція теорії торгівлі від старих доктрин до нової теорії торгівлі (НТТ) має

вплив на двох рівнях. Перший — це продовження підтримки доктрини вільної торгівлі для визначення політи>

ки у країнах, що розвиваються. Другий — вплив теорій торгівлі стосується політики передових країн, яка знач>

ною мірою грунтується на доктринах НТТ щодо стратегічної торгівлі. Нерівні за силою відносини між багати>

ми і бідними країнами світу призводять до продовження цієї асиметричної комбінації політик, в якій торгівля

продовжує відігравати детермінуючу роль.

Analysis of the impact of evolutionary change in the theory of international trade on the economic policy of countries

allows for arguing that the trade theory evolving from old doctrines to the new theory of trade (NTT) has the impact at

two levels. The first one is the ongoing support to the free trade doctrine, to set up the policy in developing countries.

The second impact of the trade theories relates to the policy of advanced countries, which is firmly grounded on NTT

doctrines regarding the strategic trade. Unequal relations between rich and poor countries of the world make this

asymmetric mix of policies persist, with trade continuing to play the determinant role.
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меться на основі аналізу праць Дж. Бентама, Д. Рікар�
до, Дж. С. Міля, А. Маршала, Е.�Ф. Хекшера, Б. Оліна,
П.�Е. Самуельсона, В. Лентьєва, С. Ліндера, Т. Рибчинсь�
кого, Дж. Брендера, Б. Спенсера, П. Пребіша, Х. Зінгер
та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Відслідковування еволюції теорії торгівлі від старих

доктрин до нової теорії торгівлі (НТТ) дозволить де�
термінувати важливість підтримки доктрини вільної
торгівлі у визначенні ідеологічних засад торговельної
політики у країнах, що розвиваються і роль, яку відігра�
ють провідні країни як на міжурядовому рівні, так і на
рівні багатосторонніх установ, подібних МВФ і СОТ, у
її просуванні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для утилітаристів — прихильників Дж. Бентама, які

стали відомими у перших двох десятиліттях ХХ століття,
доктрина Д. Рікардо не враховувала роль попиту в по�
ясненні умов обмінної торгівлі. Збалансував цю докт�
рину Дж.С. Міль, увівши поняття "взаємний попит".
Декілька років по тому А. Маршал ще більше підвищив
роль попиту, побудувавши "криву попиту", яка, на його
думку, завершила теорію торгівлі Д. Рікардо визначен�
ням "умов торгівлі". Однак вбудована в ці теорії про�
позиція тим часом докорінно змінилася від уведеного
Д. Рікардо поняття постійного ресурсу робочого часу
до "реальних витрат". Для А. Маршала ці витрати вимі�
рювались суб'єктивно даремним або збитковим викори�
станням праці на робочому місці. Крім того, прибутки
при випуску скорочувалися, і пропорції факторів зміню�
валися, а не були постійними коефіцієнтами праці, як у
Д. Рікардо. "Репрезентативні кошики" товарів, пропо�
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новані країнами в двохкраїновій моделі, вказували як
на попит, так і на пропозицію. Вищезгадані фактори виз�
начили умови стабільно рівноважної торгівлі: обміню�
вані товари належать до "нормальної" категорії ("nor�
mal" category), мають еластичний попит і прибутки від
виробництва не зростають. А. Маршал обережно об�
ійшов можливість встановлення множини рівноваг, які
мають місце в разі невиконання вищезгаданих умов, при�
пустивши, що всі витрати є безповоротними, навіть якщо
вони дають зростаючі прибутки.

Балансування факторів, що визначають пропозицію
і попит, було виконано представниками австрійської
школи через уведення поняття "альтернативні витрати",
визначеного з точки зору корисності упущеного спо�
живання. Це забезпечило основу для подальшої версії
доктрини вільної торгівлі Хекшера — Оліна. Викорис�
тання граничних ставок у цій теорії перевернуло кла�
сичну теорію з ніг на голову. Водночас із цим було закла�
дено парето�оптимум базис для захисту вільної торгівлі,
а не лише порівняльні витрати пропозиції, що забезпе�
чувало оптимізацію виробництва, споживання і обміну
(торгівлі) двох країн — торговельних партнерів на рівно�
вазі. Ця версія неокласичної теорії торгівлі продовжи�
ла бути особливо привабливою для економістів, які на
глобальному рівні відстоювали справу вільної торгівлі
на основі оптимізації, ефективності виробництва, спо�
живання (і добробуту як такого) і автоматичного повно�
го використання факторів виробництва. Прибутки на
два фактори виробництва, працю і капітал були про�
порційні відповідним матеріальним витратам, оціненим
за ринковими цінами. На відміну від парадигми Д. Рікар�
до, де визначальним фактором торговельних переваг
була вартість пропозиції, вимірювана годинами робо�
чого часу, переваги споживачів стосовно товарів мали
важливу роль як фактори пропозиції у визначенні ціно�
вої конкурентоспроможності товарів країн — торго�
вельних партнерів.

Однак версія торговельної доктрини Хекшера —
Оліна, і пізніше П. Самюельсона — (HOS�модель) при�
нижувала вплив попиту на ринкові ціни — який, згідно
з іншими теоріями, мав переважне значення, — аби по�
ставити на перше місце ресурсне забезпечення країн як
визначальний фактор взаємовигідної торгівлі. Відтак,
теорія вільної торгівлі відійшла від інтерпретацій рікар�
дівської доктрини порівняльних витрат на основі тру�
дових навичок або технології; для країн з однаковим
доступом до технологій порівняльні витрати тепер по�
яснювались ресурсною забезпеченістю.

Неокласичні економісти виконали геркулесову пра�
цю, проклавши шлях для побудови теорії вільної тор�
гівлі, заснованої на ресурсній забезпеченості. При цьо�
му переваги споживачів (або попит) у кожній з країн
відігравали свою роль у визначенні цін як на товари, так
і на фактори (включаючи працю) на доторговельній
стадії, відображаючи невідповідності у ресурсній забез�
печеності. Якщо у країн�партнерів переваги споживачів
є однаковими, тоді ресурсна забезпеченість цих країн
визначатиме цінову конкурентоспроможність товарів,
якими вони торгують. Єдина світова ціна встановлюва�
лась на рівні, що не перевищував рівень, встановлений
цими двома країнами на до�торговельній стадії. Якщо
фактори виробництва за припущенням були постійни�
ми (як у класичній теорії порівняльних витрат), вирів�
нювання цін на товари мало спричинити вирівнювання
цін на фактори в різних країнах. При цьому проблеми,
пов'язані з уніфікацією абсолютних цін у різних націо�
нальних валютах, були обережно обійдені через повне
ігнорування можливості існування різних валют у краї�
нах. Такі припущення від початку могли виправдовува�
тися тим, що цю теорію було названо "чистою", на про�
тивагу монетарній теорії торгівлі.

Теореми, що походять від теорії доктрини вільної
торгівлі HOS, включають (окрім вирівнювання цін на
фактори) висновок, названий ім'ям Столпера і Самюель�

сона, який пов'язує захист і реальну зарплату. Тобто
якщо у країн�партнерів є дефіцитний фактор, вони про�
грають в умовах вільної торгівлі при вирівнюванні цін
на фактори виробництва. Отже, вважалося, що робоча
сила, яка розглядається як дефіцитний фактор у США,
отримала користь від захисту, а не від вільної торгівлі.
Різні теоретики намагались перевірити моделі старих
теорій торгівлі (як порівняльних переваг, так і моделі
HOS) у випадках, коли існують багато товарів, багато
факторів і багато країн. Новітні моделі, пов'язані з "пи�
таннями більшої розмірності у теорії торгівлі" (В. Етьє�
ра [1]), не внесли значних змін з точки зору їх відповід�
ності реальним фактам.

Проблемою, пов'язаною із неспроможністю моделі
теорії вільної торгівлі HOS описати світові реалії, зай�
мались на різних рівнях у наступні декілька десятиліть.
На емпіричному рівні фактична тенденція підвищення
трудомісткості експорту порівняно з імпортом у США
(де немає дефіциту капіталу) змусила В. Леонтьєва
(1956) висунути парадокс, який слідував із пояснення
структури торгівлі на базі теорем HOS ресурсним за�
безпеченням. Він спробував розв'язати цей парадокс
поясненням, що одиниці праці в США нееквівалентні
одиницям праці у решті світу — у США одиниця праці є
величиною, більшою, ніж одиниця праці у решті світу.

На логічному рівні модель HOS потребувала повтор�
ної інтерпретації, щоб оцінити головний аргумент, по�
в'язаний із вирівнюванням ціни на фактори. Характери�
стики, додані, зокрема, Б. Мінхасом [2], дедалі більше
зводили цю модель до виробничих функцій з постійною
еластичністю заміщення факторів (CES), в яких існує
постійна еластичність заміщення факторів виробницт�
ва, що унеможливлює інверсії факторомісткості, що
порушує єдність межі між цінами на фактори і цінами
на товари внаслідок жорсткого упорядкування товарів
з точки зору факторомісткості. Інші умови, які як і рані�
ше мали бути виконані для моделі HOS, включали зви�
чайні параметри моделі "2x2x2", для яких у двох краї�
нах�партнерах застосовувались різні коефіцієнти ресур�
сної забезпеченості, різна факторомісткість двох то�
варів, що виробляються і продаються, постійні норми
прибутків при зростанні масштабів, зменшення норми
прибутків при зміні часток виробничих факторів.
Врешті�решт, була неповна спеціалізація торгівлі обо�
ма товарами, які за згаданих припущень забезпечували
вирівнювання цін на фактори виробництва як наслідок
вільної торгівлі товарами. Як і в моделі Д. Рікардо, ціни
тут також визначалися в реальному вираженні, а не в
грошових одиницях.

Альтернативне пояснення структури торгівлі було
запропоновано в 1964 р. шведським економістом С. Лін�
дером (1961). На відміну від її пояснень у літературі, ос�
нованих на пропозиції, С. Ліндер дає пояснення на ос�
нові "попиту, що перекривається". На його думку, реп�
резентативний попит у країнах�партнерах на ті види
товарів, на які зазвичай існує попит при відповідному
доході на душу населення, визначає можливість
здійснення торгівлі між країнами. Репрезентативний
попит у країнах�партнерах повинен мати зону перекрит�
тя з точки зору видів товарів, які виробляються і спо�
живаються в цих країнах. У вищезгаданій інтерпретації
торгівлі саме попит, а не пропозиція має головне зна�
чення у поясненні торгівлі. Зауваження С. Ліндера сто�
совно торгівлі перекреслюють більш ранні пояснення
торгівлі порівняльними перевагами або факторною за�
безпеченістю з їх акцентом на пропозицію. Однак ця
теорія, яка здатна пояснити внутрішньогалузеву торгі�
влю, диверсифікацію продукції (або "ускладнення" про�
дукції у формулюванні С. Ліндера) і навіть торгівлю між
Півднем і Північчю у нещодавній період, залишається
поза увагою в літературі.

Тим часом жорсткі рамки теорії торгівлі стали ста�
витися під питання з різних сторін. Від старих теорій
торгівлі почали масово відходити, і в літературі про нову
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теорію торгівлі (НТТ) робилися спроби увести в обіг
ефект масштабу. Однією зі значних змін було врахуван�
ня впливу зростаючих прибутків від масштабу на струк�
туру міжнародної торгівлі і взаємні вигоди країн від неї.
Пов'язаний із цим момент стосувався розміру фірм і
структури ринку, які мали заплутаний зв'язок із мож�
ливим ефектом масштабу, що потребувало уваги до цьо�
го питання в літературі.

Щоб оцінити наслідки ефекту масштабу, потрібно
звернутися до супутнього питання про недосконалі рин�
ки, яке завжди супроводжує перше питання. Продук�
ція, особливо при монополістичній конкуренції, скоріш
за все буде диверсифікованою, що спричинить подальші
відхилення від конкурентної моделі. У сукупності всі три
відхилення від норми (тобто ефект масштабу, недоско�
налі ринки і диверсифікація продукції), які відрізняють
ці НТТ від старих моделей торгівлі версії HOS, повністю
відкидають спроможність моделі HOS як інструменту
для передбачення структури торгівлі між країнами на
основі цін на товари, встановлюваних на доторговель�
ному етапі, і цін на фактори виробництва.

Таким чином, зростаючі прибутки, якщо вони по�
в'язані з ефектом масштабу і отримуються самими
фірмами, вважалися несумісними з конкурентною
рівновагою. Це обумовлено тим, що виробники, які ко�
ристуються вигодами від внутрішнього ефекту масшта�
бу, зазвичай спроможні впливати на ринок через здійс�
нення контролю над цінами, а також через сегмент рин�
ку. Наслідком цього може бути недосконала конкурен�
ція з олігополією або монополією. Ці можливості, особ�
ливо олігополістичний поділ ринку, також призводили
до застосування стратегічних принципів торгівлі, які з'я�
вились як альтернативна позиція із сильним політичним
підтекстом.

Проблеми, пов'язані з включенням зростаючих при�
бутків від ефекту масштабу, що завжди має місце при
розширенні промислових фірм, також піднімалися ра�
ніше в літературі з теорії торгівлі. А. Маршалл обійшов
проблему можливих множинних рівноваг при зростанні
прибутків, припустивши, що витрати є історичними, а
відтак безповоротними у часі. Єдиним махом А. Мар�
шалл також відкинув пропозицію А. Пігу стосовно по�
датків і субсидій, відповідно, для галузей, де витрати
зростають або зменшуються. Те ж саме питання також
підняли Ф. Грехем [3] і Ф. Найт [4] в процесі аналізу зро�
стаючих прибутків і їх впливу на торгівлю.

Проблеми включення зростаючих прибутків від
ефекту масштабу, які нещодавно постали перед НТТ, є
більш складними, зокрема, через те, що їх відправна
точка визначалась у термінах неокласичних положень
HOS. Внаслідок цього деякі з теоретиків НТТ вважали
за необхідне реабілітувати теорію HOS, зосередившись,
зокрема, на її прогнозній здатності для структури
торгівлі, характерною для якої є зростаючі прибутки та
недосконала конкуренція [5].

НТТ стикнулися із декількома проблемами при
включенні зростаючих прибутків від ефекту масштабу і
недосконалої конкуренції до моделі HOS. Однією з них
був поділ висококонкурентного ринку з ефектом мас�
штабу всередині фірм, тобто проблема, визнана раніше
в літературі. Така зміна цієї моделі відкидає: 1) основне
припущення, на якому вона побудована; 2) основні вис�
новки стосовно її передбачувальної сили для структу�
ри торгівлі; 3) висновки щодо вирівнювання цін на фак�
тори, захисту і реальної зарплати (теорема Столпера —
Самюельсона), а також впливу змін часток факторів у
факторній забезпеченості (теорема Т. Рибчинського)
[6].

Намагання представників НТТ відновити прогнос�
тичну здатність таких теорій через уведення сукупності
обмежувальних припущень не допомогла з точки зору
її загальності. Натомість скористалися перевагами
Діксіта — Стігліца, представленими функцією корис�
ності, де корисність зростає у міру урізноманітнення

споживання, а не лише з кількістю кожного спожитого
різновиду [7], зробивши висновок, що вплив споживчо�
го кошика з різноманітними товарами переважує мож�
ливі втрати, пов'язані з рухом від автаркії до вільної
торгівлі. Ці втрати можуть негативно вплинути на ма�
лих виробників, нездатних отримувати ефект масшта�
бу, що дозволяє їм покривати постійні витрати.

Що стосується ефекту масштабу на галузевому
рівні, то виробництво досягає глобального розмаху з
точки зору розміщення. Це, згідно з НТТ, сприяє ско�
роченню витрат у глобальному масштабі водночас із
перенесенням виробництва з тих регіонів/країн, де його
економічна ефективність нижче [8]. Цей аргумент від
початку стосується такої моделі вільної торгівлі, яка
основана на потенційних вигодах усіх країн�учасниць
торгівлі в результаті збільшення прибутків на глобаль�
ному рівні.

У літературі проводиться розмежування між тими
ефектами масштабу (зовнішнього для фірми), які мають
"національне" походження, і тими, які є "міжнародними",
тобто обумовленими розвитком глобальної індустрії. Що
стосується інших ефектів масштабу, вони спростовують
як прогностичну здатність, так і основні теореми тради�
ційної моделі HOS. Однак вигоди від торгівлі обумовлені
зростанням випуску в галузях промисловості в країнах�
партнерах, які мають ефекти масштабу національного
рівня. Вигоди від торгівлі також можуть отримувати га�
лузі з ефектом масштабу на міжнародному рівні. Зокре�
ма малі економіки, які інакше не матимуть доступу до цих
ефектів, отримуватимуть вигоду від лібералізації. Так,
зовнішня торгівля може бути вигідною або збитковою
для країн, які мають можливість отримувати позитивний
ефект масштабу або уникати негативного ефекту масш�
табу з інтегрованими ринками. Це справедливо навіть для
країн з однаковими ресурсною забезпеченістю і цінами,
встановленими на до�торговельному етапі. В такому разі
невелика країна має отримати більшу вигоду від відкрит�
тя ринків і отримання доступу до ефектів масштабів на
міжнародному рівні [9].

Як і ефект масштабу, диверсифікація продукції ви�
кривлює основні властивості торговельної моделі HOS.
Оскільки попит створюється в кожній країні на конк�
ретні різновиди продукції, що виробляється в одній і тій
самій галузі, цей процес відкриває простір для внутріш�
ньогалузевої торгівлі між країнами. Така внутрішньо�
галузева торгівля в обох напрямах також можлива, коли
ринки є сегментованими і фірми починають займатися
ціновою дискримінацією або ціновим демпінгом і тому
подібним з метою максимізації прибутків шляхом от�
римання переваг від різниці в еластичності попиту на
однаковий товар у різних країнах.

Аналізуючи недосконалі ринки країн з можливістю
взаємного демпінгу, Дж. Брендер і Б. Спенсер запропо�
нували поняття "стратегічна торгівля" [10] . Воно сто�
сується ситуацій, коли на криві попиту впливає елас�
тичність, яка є різною в двох країнах. Якщо звернутися
до відомої практики компаній Airbus і Boeing, тут вико�
ристовувалась стратегія агресивного попередження —
створення ринкової ніші шляхом субсидування демпін�
гу експорту. Водночас із цим внутрішній ефект масшта�
бу також можливий на національному рівні, коли краї�
ни, які з історичних причин є лідерами у виробництві
конкретного товару, мають перевагу над іншими —
спроможність виробляти цей товар за нижчою ціною,
ніж та, яку можуть запропонувати інші країни на по�
чатку виробництва. За аналогією з "новонародженою
промисловістю" Ф. Ліста, випадки, подібні до вищезга�
даного, виправдовують стратегічну торговельну політи�
ку субсидування країни з високими витратами, щоб дати
їй можливість пізніше отримувати вигоди від ефекту
масштабу. Іншим варіантом є агресивна стратегічна
торгівля промислово розвинених країн.

 Концепція стратегічної торгівлі як частина НТТ
широко використовувалась у державній політиці про�
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тягом 1980 рр., особливо у США. Загалом визнавалось,
що "примхи історії", а не ресурси, визначають, що саме
країна виробляє та експортує. Так, роль "історії та ви�
падку" розглядалась як ключова при визначенні місця
розташування промисловості на карті світу П. Кругман
розглядає це як економіку QWERTY, або залежність від
попереднього розвитку, як стару клавіатуру друкарсь�
кої машинки, яка знайшла продовження в останніх мо�
делях комп'ютерів [11]. Впливові науковці, включаючи
Р. Райха зі школи Кеннеді в США і Л. Туроу [12] видали
рекомендацію, згідно з якою на початку 1980 рр. уряд
має втрутитися, аби переспрямувати ресурси від галу�
зей "де заходить сонце" до галузей "де сходить сонце",
створюючи у такий спосіб "продукцію з високою дода�
ною вартістю" [13, с. 248]. Майже в той самий час засі�
дання в Берклі, впливовому мозковому центрі при Ка�
ліфорнійському університеті, наголосило на ризиках
деіндустріалізації США і необхідності активного дер�
жавного втручання, спрямованого на захист промисло�
вої політики в напрямку, аналогічному вищезгаданому
[13, с. 249).

Незважаючи на інноваційну критику традиційних
теорій торгівлі, НТТ залишилася повністю співзвучною
"традиційній теорії". Вона творчо і широко досліджує
ті винятки зі звичайних результатів традиційної теорії,
які та допускає. Як сказано у вичерпному аналізі і кри�
тиці НТТ, у новій теорії залишились обмеження старої
теорії [14]. Ані традиційний набір доктрин вільної
торгівлі (старої школи), ані НТТ з її суто позитивним
підходом до світової торгівлі не розглядали динамічні
наслідки відкриття торгівлі з точки зору зростання і
розвитку країн, що торгують; і особливо це стосується
країн, що розвиваються.

Цікаво зазначити, що ці статичні теорії оптималь�
ного розподілу ресурсів при вільній торгівлі, будь то в
стандартній версії порівняльних витрат або в теоремах
HOS, не використали знання як А. Сміта, так і Д. Рікар�
до про нерівномірний розвиток народів [6]. Це стосуєть�
ся аналізу зростаючих прибутків, інновацій, розміру
ринку у А. Сміта, а також технічного прогресу, дебатів
щодо хлібного закону (Corn Law) як можливої перепо�
ни для індустріалізації у Д. Рікардо. А. Сміт, зокрема,
напевно знав про "суттєві відмінності" в економічному
розвитку країн, оскільки "… він каже про "народи ди�
кунів", що співіснують із "цивілізованими народами". Як
А. Сміт, так і Д. Рікардо, незважаючи на глибинні
відмінності між ними у тлумаченні понять зростання та
зменшення прибутків залежно від масштабу, забезпе�
чують концептуальні рамки для безпосереднього роз�
гляду феномена дивергентного економічного розвитку.

У цілому, ані неокласичні теорії торгівлі версії HOS,
ані навіть більш реалістичні моделі НТТ не звернулись
до питання зростання і розвитку, яке включає розгляд
змін через порівняння станів статичної рівноваги, а не
як неповоротний у часі історичний процес. До порядку
денного, який встановили для себе теоретики НТТ, вза�
галі не включено випадки, коли можуть відбутися зміни
у ресурсному забезпеченні, технологічних можливос�
тях або перевагах споживачів [7]. Жодна з цих теорій
не приділяє достатньо уваги питанням зміни розподілу
прибутків при вільній чи обмеженій торгівлі.

Однією із перших спроб виявити вплив торгівлі на
зростання були моделі "торгівлі зі зростанням" Х. Джон�
сона [14] і "зростання у злиднях" Дж. Бхагваті [15],
обидві запропоновані у 1960�х роках [цитата за 16]. Не�
зважаючи на обмежувальні припущення, Дж. Бхагваті
зміг показати, що зміни в умовах торгівлі дійсно є од�
ним із факторів, пов'язаних із темпами зростання в краї�
нах, що торгують. Однак доволі парадоксальним є те,
що "зростала у злиднях" через погіршення умов торгівлі
саме та країна, яка зростала швидше, ніж її торговель�
ний партнер, або навіть незалежно від нього. Таким чи�
ном, запропоновані автором узагальнення суперечили
реальності.

Умови торгівлі знову з'явилися в літературі як ваго�
мий інструмент для доказу несправедливості торгівлі
для країн, що розвиваються. Опираючись на реальні тен�
денції постійного зниження обсягів торгівлі товарами,
П. Пребіш (1968) і Х. Зінгер (1950) висунули знаменну
тезу про постійне скорочення торгівлі країн — вироб�
ників і експортерів первинних товарів. Емпіричні дані на
підкріплення цієї гіпотези було надано в звіті GATT про
міжнародну торгівлю 1956 р. [17] про фактори, що по�
яснюють відсутність попиту на товари, які експортують�
ся напівідустріальними країнами до ринків передових
країн. Причини включали падіння обсягів або низькі
обсяги імпортованих компонентів у виробництві у пе�
редових країнах внаслідок технологічних змін. Індуст�
ріалізація є значним фактором того, що експорт на�
півіндустріальних країн у довгостроковій перспективі
зростатиме навіть повільніше, ніж експорт неіндуст�
ріальних країн.

Одним з основних факторів була низька ціна і елас�
тичність попиту від прибутків для цих видів експорту з
країн, що розвиваються, до ринків розвинених країн.
Подальший доказ аргументу про торгівлю і недорозвине�
ність надали Р. Нурксе [18], Х. Зінгер, а також Г. Мюр�
даль [19]. Р. Нурксе підкреслив, що протекціонізм у
сільському господарстві передових країн, а також
слабкість попиту на ресурси (як первинні, так і проміжні
товари), що імпортуються з менш розвинених країн, є
факторами, що сприяють недорозвиненості. Розгля�
даючи іноземні інвестиції в країни, що розвиваються,
Х. Зінгер охарактеризував ту шкоду, якої зазнають
приймаючі країни не лише від падіння експортних цін і
погіршення умов торгівлі для країн — виробників пер�
винної продукції, а й від відтоку коштів до сфери по�
слуг і для повернення іноземних інвестицій. Х. Зінгер
вважав, що іноземні інвестиції опосередковано створю�
ють базу для експортоорієнтованого виробництва пер�
винних товарів, тим самим унеможливлюючи альтерна�
тивний шлях розвитку в цих країнах, оснований на інду�
стріалізації. Для Г. Mюрдаля (1957) "несприятливі на�
слідки" інвестицій у відкриті економіки переважують
"ефекти розповсюдження", якщо такі є [20].

Несправедливий характер торгівлі також був однією
з головних тем у марксистській літературі, присвяченій
цим питанням. Використовуючи трудову теорію вар�
тості, І. Валерстайн спробував вказати на асиметрію
обміну між країнами, коли прибутки від зростання про�
дуктивності праці у країнах, що розвиваються, присво�
юються рештою світу [21]. Теорії недорозвиненості, які
заперечували магістральні неокласичні теорії оптималь�
ної торгівлі та зростання, надали дуже відмінну карти�
ну торгівлі між країнами. Вони включали класичні по�
ложення про імперіалізм, особливо проблему низького
рівня споживання, яку можна вирішити через отриман�
ня доступу до ринків докапіталістичної фази розвитку
всередині країни або в заморських країнах. Торгівля
відігравала значну роль у цьому процесі, забезпечуючи
доступ до ринків, які до цього не використовувались.
Торгівля продовжувала бути у центрі дискусій, що ви�
никали на супутні капіталізму теми, при цьому П. Свізі
підкреслював верховенство "обміну", на відміну від "ви�
робничих відносин" [22].

І. Валлерстайн вважав торгівлю одним із основних
інструментів "перетворення в периферію" або перифері�
зації нових територій і передачі ресурсів "центральним
територіям". Це, серед іншого, привело до виникнення
популярної в літературі відмінності між центром і пери�
ферією. "Деіндустріалізація" через торгівлю і переведен�
ня прибутків з колоній також залишаються важливими
внесками в аналіз і документування колоніального ми�
нулого країн, що розвиваються. Торгівля поряд із інвес�
тиціями використовується як навіть більш ефективний
метод в аналізі "розвитку недорозвиненості" Г. Франка,
де експропріації у період неоколоніалізму в основному
пояснюються виведенням прибутків з територій, що роз�
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виваються. Вищезгадані теорії значно вплинули на підхо�
ди депендентистів, які акцентують на несправедливому
характері світової торгівлі і фінансового порядку, який
значною мірою обумовлений торгівлею.

Хвиля лібералізації, яка поглинула світ, що розви�
вається, в процесі глобалізації, створила специфічні
інструменти, якими політики могли виправдовувати рух
у бік дерегуляції у глобальній економіці. Торговельні
бар'єри в умовах того, що називається QR або режим
імпортозаміщення, намагалися ототожнити із "соціаль�
ними витратами на захист", вимірюваними "ефективним
рівнем захисту", широко відомим як ефективний рівень
захисту (ERP). Такі витрати також характеризувались
як "внутрішні ресурсні витрати" (DRC), які оцінювали
ресурсну ефективність галузей національної економі�
ки порівняно з міжнародними стандартами. Це поняття
використовувалось для характеристики потенційних
експортних товарів країн, що розвиваються, які перей�
шли від режиму імпортозаміщення до режиму сприян�
ня експорту протягом 1980�х років [23]. За відсутності
програмних засобів для обчислення "тіньових цін", що
відображають "динамічну порівняльну перевагу", для
розрахунків ERP і DRC було використано ціни CIF на
імпортовані товари. Вони широко використовувались
лобістами вільної торгівлі в країнах, що розвиваються
як інструменти для постановки під питання контрольо�
ваних режимів торгівлі.

Обмеження, концептуальні або операційні, можна
легко знайти у поняттях ефективності торгівлі, переве�
дених на терміни вищезгаданих концепцій. Вони знижу�
ють рівень об'єктивності показників ERP/DRC як орієн�
тирів для розподілу ресурсів у країнах, що розвивають�
ся. С. Сен акцентує щонайменше на трьох проблемах. По�
перше, обмежувальне припущення, що постійні ресурсні
коефіцієнти в цих розрахунках вимірюють вигоди від
ефективності через заміщення факторів. Це припущен�
ня зводить нанівець усі вказівки цих моделей з питань,
пов'язаних із вигодами від ефективності всередині еко�
номіки. По�друге, використання міжнародних (CIF) цін
як замінника "тіньових цін" при розрахунку показників
часто приводить до серйозних аномалій, з від'ємними
значеннями ERP/DRC, які не мають сенсу там, де йдеть�
ся про розподіл ресурсів. По�третє, внаслідок впливу
монополізму, який мають різні захищені суб'єкти, галузі
можуть бути ранжовані за критерієм ERP/DRC, що не
відображає неефективність за умов захисту.

Незважаючи на економічну і політичну підпорядко�
ваність промислово розвиненим країнам, країни, що
розвиваються, змогли привернути увагу до несправед�
ливого глобального економічного порядку сьогодення,
хоча доволі безуспішну з точки зору заходів з його
зміни. Наприклад, група із 77 країн, що розвиваються,
заявила про себе у 1960�х роках, що у подальшому за�
вершилося створенням UNCTAD. На іншому рівні краї�
ни, що належали до руху неприєднання, протягом ко�
роткого періоду часу активної діяльності цього руху
спробували вимагати чесних угод з торгівлі та інвес�
тицій. Останнім часом країни, що розвиваються, також
виявляли більшу активність, хоча не дуже успішну, за�
хищаючи свої національні інтереси в багатосторонніх
торговельних установах проти агресивних односто�
ронніх дій сильних індустріальних країн.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які поряд із техно�
логіями залишаються фактором, детермінуючим струк�
туру торгівлі, не залишилися поза увагою в літературі з
теорії торгівлі, починаючи з 1960 рр. Особливий акцент
було зроблено на "життєвий цикл продукції" (ЖЦП) у
контексті здійснюваних іноземних інвестицій у техно�
логії і відповідними торговельними потоками [24]. Вва�
жалося, що інновації, які призводили до впровадження
нових технологій у найбільш передовій країні, сприяли
впровадженню "нової" (в термінах цієї теорії) продукції,
яка вироблялась, споживалась і експортувалась у реш�
ту світу. Щойно інновація продукції досягала стадії

"зрілості", технологія і капітал повинні були рухатися
до решти передових країн, щоб забезпечити там вироб�
ництво подібних товарів, які, у свою чергу, експортува�
лися назад до найбільш передової країни.

Менш розвинені країни імпортують ці товари з пе�
редової країни�виробника (або передових країн�вироб�
ників) у період, відповідний першим двом фазам вироб�
ництва. Однак виробництво поступово починається і у
менш розвиненій країні, а продукція тим часом "стан�
дартизується", завершаючи таким чином ЖЦП. Техно�
логія на цій фазі ЖЦП вже перемістилась, разом із ка�
піталом, спочатку з найбільш передової країни до інших
передових країн і, врешті�решт, до цих найменш пере�
дових країн, як зараз експортують продукцію до пере�
дових країн. Поряд із класифікацією продукції (нова,
зріла, стандартизована) і початковим контролем ринку
передовими країнами, теорія ЖЦП стосовно торгівлі
технологічною продукцією включає як рівень диферен�
ціації продукції, так і недосконалості ринку.

У подібному ж контексті розглядалися потоки
торгівлі технологічними товарами в моделях, які пояс�
нюють "технологічний розрив" між країнами "млявим
попитом" частини споживачів і "млявою реакцією" час�
тини виробників у іноземній країні [25]. Якщо основною
передумовою ЖЦП та інших подібних неотехнологіч�
них моделей є розповсюдження (або передача) техно�
логій між країнами, то процес втрачає ясність, якщо при
цьому не згадується діяльність транснаціональних кор�
порацій (ТНК), пов'язана з материнськими компаніями
і філіалами. Ці аспекти продовжують досліджуватися
галуззю економіки, відомою як теорія організації про�
мисловості, яка, знову ж таки, навіть ще більше відхи�
ляється від реальності. Більш реалістичний підхід до
зв'язку між ПІІ і торгівлею пропонує парадигма гусей,
що летять А. Озави, яка намагається пояснити перероз�
поділ виробництва і зрушення в експортних платфор�
мах в Азії, які відбулися з початку 1980�х років.

З ретроспективного погляду література в жанрі
ЖЦП, увівши диверсифікацію продукції та недоско�
налість ринку, забезпечила платформу для інтегрова�
ного підходу до торгівлі, технологій та ПІІ. Порівняно
з більш ранніми підходами до моделей торгівлі в "ста�
рих теоріях", які спочатку пов'язувалися з місцем роз�
ташування (порівняльні витрати, ресурсне забезпечен�
ня), теорія ЖЦП ввела характеристики продукції (нова,
зріла, стандартизована), а також організаційні факто�
ри. Прикметно, що вищезгадані фактори також вклю�
чені до моделей нової теорії торгівлі (НТТ).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ево�

люція теорії торгівлі від старих доктрин до нової теорії
торгівлі (НТТ) має вплив на двох рівнях. Перший — це
продовження підтримки доктрини вільної торгівлі для
визначення політики у країнах, що розвиваються. Як і
очікувалось, ініціатива тут походить від передових країн
як на міжурядовому рівні, так і на рівні багатосторонніх
установ, подібних МВФ і СОТ. Другий вплив теорій
торгівлі стосується політики передових країн, яка знач�
ною мірою грунтується на доктринах НТТ щодо стра�
тегічної торгівлі. Нерівні за силою відносини між бага�
тими і бідними країнами світу призводять до продовжен�
ня цієї асиметричної комбінації політик, в якій торгів�
ля, на жаль, відіграє детермінуючу роль. Зацікавленість
політиків мікротеоретичними положеннями теорії
торгівлі, будь то старої або нової, значною мірою обу�
мовлена повною зневагою до макроекономічних питань,
пов'язаних із національною та глобальною економікою.
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